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WEBSITE 
Iedere verenig;ng van enig aanzien, ieder bedrijf dat graag van 
zich wil laten horen, elke instelling van enige importantie, ieder
een heeft tegenwoordig een eigen website. 
Door de goede zorgen van Frans Oomes had Paulus al jaren 
een eigen website. Zijn zoon Stefan heeft onze website nu een 
echte opfrisbeurt gegeven. Overtuig uzelf. 
Weer een nieuwe editie van de Brieven met een aantal interes
sante artikelen. Hans van der Zanden wijdt aandacht aan de 
nieuwe website, Dolf Piederiet vertelt u over de kerkhoven in 
Heusdenhout, Bredase kerkhoven op Ginnekens grondgebied en 
Jan Rademakers weet u meer te vertellen over de "winkelstrip" in 
de Valkenierslaan, een halve eeuw geleden. 
Onze Brieven worden goed en snel gelezen, dat blijkt uit de vele 
schriftelijke en mondelinge reacties die we krijgen, soms op de 
dag van verschijnen van dit blad. Wij stellen dat zeer op prijs 
Karel van den Hout vond weer een oud berichtje over ons heem. 
Cees Peeters' oma pinkte een traan weg, een eeuw geleden. 
En ons museum heeft een nieuwe sponsor bij: Van Dijnsen, die 
onze beveiligingsinstallatie heeft geïnstalleerd. 
Onze nieuwe tentoonstelling "200 Jaar Koninkrijk " hebben we 
naar mijn bescheiden mening in de juiste periode gepland. 

redactie@paulusvandaesdonck.nl info@paulusvandaesdonck.nl 
paulusvandaesdonck.nl 



134 

AGENDA 2013 (170) 
mrt 
03 

lezing 
18 

april 
07 
15 

15 

mei 

14.00 uur Opening nieuwe tentoonstelling 
"200 jaar KONINKRIJK DER NEDERLANDEN" 
door drs Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant 

"Hoe heeft het zover kunnen komen - Afsplitsing van 
België en wat eraan voorafging " lezing door Jan 
Huijbrechts in Pekhoeve Ulvenhout 20.00 uur 

museum open 
lezing over Anneville en Valkenberg door Piet Nuijten 
in Pekhoeve Dorpstraat 92 Ulvenhout 20.00 uur 
Brieven van Paulus 194 

05 museum open 
11 excursie voor de leden van Paulus naar Anneville en 

Valkenberg 

juni 
02 museum open 
17 lezing "Ontwikkelingen in ons bisdom" door Hans de Jong 

juli 
07 museum open ; ook alle woensdagen open van 14-16 uur 

aug. 
04 museum open ; ook alle woensdagen open van 14-16 uur 
15 Brieven van Paulus 195 

wijzigingen voorbehouden 

OHet 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 op nieuwjaarsdag, camavalszondag, met Pasen, 
Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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11 e c 111ku 11uc k ri 11 g 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Beste leden van Paulus van Daesdonck, 

Op de lagere school werd bij mij maar weinig belangstelling voor 
geschiedenis opgewekt. 1 n feite wa~ het niet veel m~er dan het 
van buiten leren van een aantal Jaartallen met b1Jbehorende 
gebeurtenissen. De achtergronden en de verbanden kwa_m~n 
niet aan de orde. Zelfs niet de verklaring waarom onze provmc,e 
eigenlijk zo'n rare naam had: Noord Brabant. 

Enkele jaren geleden is de Nederlandse Canon uitgebracht. Via 
een 50-tal vensters worden de - door de ogen van de 
samenstellers- belangrijkste gebeurtenissen in onze vaderlandse 
geschiedenis belicht. (kijk eens op de site' entoen.nu 'en ook op 
' regiocanons. nl ' ) 

Omdat de geschiedenis van Brabant en na 1648 van ~oord 
Brabant op vele punten wezenlijk anders is geweest dan _d1_~ v~n 
de Noordelijke Nederlanden is door Erfgoed Brabant het 1rnt1at1ef 
genomen om op de Nederlandse Canon een Brabantse aan
vulling te schrijven. "Blikken op Brabant" heet dit prachtige _boek
werk dat vooral is geschreven om het voor leerkrachten_ m h~t 
onderwijs gemakkelijker te maken onze regionale geschiedenis 
te behandelen en een plaats te geven in de Nederlandse 
geschiedenis. . . , . 
Nadat ons oude boekje "Kris kras de geschiedenis door' al Jaren 
geleden was vervangen door prachtige boek:n en bijbehorende 
werkschriften wordt het nu wel heel gemakkehJk gemaakt om ook 
de regionale geschiedenis in het onderwijspakket mee te nemen. 
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Dit jaar wordt op meerdere plaatsen in het land aandacht 
geschonken aan de periode 1813-2013 vanwege het 200-jarig 
bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Het aangekondigde aftreden van Koningin Beatrix en de troons
wisseling zal dit mogelijk nog sterker aanwakkeren. 
Met Paulus van Daesdonck's nieuwe tentoonstelling die vanaf 3 
maart te bezichtigen is, wordt getracht om naast de landelijke 
geschiedenis speciaal de bijzondere gebeurtenissen en belang
rijke ontwikkelingen in de voormalige gemeente Ginneken en 
Bavel tijdens 200 jaar Koninkrijk in de schijnwerper te zetten en 
wel via een viertal thema's: 

de grens, 
economische ontwikkelingen, 
oorlogen en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Er wordt hard aan gewerkt om ook deze tentoonstelling tot een 
succes te maken. 

Veel leesplezier in Brieven van Paulus 193 

Gerard Oomen, voorzitter 

* * * 
IN MEMORIAM 
1 n de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen 
van onze leden : 

31 /12 Helma Melcherts-Lubbers 
2/1 Leo Brouwers 
5/1 Jan Jorissen 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Slotlaan 7 Ulvenhout 75 jr 
Brigidahof 12 Bavel 7 4 jr 

Kouter 18 Bavel 90 jr 

Paulus zou het zeer op prijs stellen 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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·KOM EENS LANGS BIJ PAULUS 
door Hans van der Zanden 

Dat deed u natuurlijk al door een bezoek te brengen aan ons mu
seum of onze bijeenkomsten. Sinds kort kunt u ook een bezoek 
brengen aan onze nieuwe website. 

Paulus is te vinden op - www.paulusvandaesdonck.nl - en die 
site zal u meteen bekend voorkomen. Stefan Oomes heeft voor 
ons deze site gemaakt en daarbij bewust gekozen voor onze 
eigen herkenbare kleuren. 
U herkent meteen de kleur en het lettertype van de Brieven van 
Paulus als achtergrond. In het menu aan de linkerkant van de 
pagina zijn de kleuren gebruikt uit ons wapen: het staalblauw van 
de helmen, geel om het actieve onderdeel te tonen en rood om 
te tonen welk onderdeel actief zal worden na een muisklik. 

De rechterkant van de pagina toont de bedrijven en instanties die 
ons museum en ook deze site mede mogelijk maken. De namen 
van onze sponsoren schuiven hier één voor één in beeld. Door 
op een naam te klikken komt u vanzelf op de site van de 
betreffende sponsor. 

1)nuhts bnu JZ:\arsbonch 

0? ~ apri 19-, 0 Hur.J...:n:iebq Pauius ,-an Do6Óo6:le opgeridt, & 
k:0':'ll:\kifK.c ~,-ol;6cop~1 IIO\--mbcr J9'75. j 

.. ~~-~.:·::~:... !~~~!k;j;~ 
~~~~·! 

,..., ... ,~, 
! 

P11·.*, , ï1D. Dae!d-.~isócht'Cl!lkm~,,:,ord,e\'0Qrtll.ÜjCi"-?>ettllCGi:iod:rocoB«"''d.dalri;idiedocpe:n Bfl\'tf.. G~. Criwekcn. 

E"".1.~ Stri~c::il).·crilolJl. 

~ POll90r<II 
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De inhoud van de site moet nog verder groeien, maar de eerste 
opzet bestaat uit: 

Contactgegevens met daaronder ook toegang tot de laatste 
PaulusMail, die veel leden al lange tijd via de mail ontvangen. 
Ons mailadres is ook gewijzigd. Voortaan kunt u ons via 
info@paulusvandaesdonck.nl bereiken. Het oude adres gaat 
vervallen. 

Informatie over het museum en de kring 
De agenda geeft een overzicht van de bijeenkomsten die we 
gepland hebben. Informatie over lidmaatschap met daaronder 
ook het aanmeldformulier. 

Publicaties met daaronder een overzicht van alle door Paulus 
uitgegeven boeken en een link naar Gens Pauli, onze database 
met genealogische informatie. 

We willen graag zo veel mogelijk nuttige informatie op de site 
plaatsen. Allereerst moet een digitale toegang tot de Brieven van 
Paulus gemaakt worden. In bijna 200 nummers is in de loop der 
jaren heel veel informatie over ons heem vastgelegd. Veel van 
die brieven zijn in ons museum te koop. Het is de bedoeling dat 
u op de website via trefwoorden kunt uitvinden welke brieven 
voor u interessant zijn. 
Uiteraard zijn we heel benieuwd naar uw mening over onze 
nieuwe website. Is de indeling duidelijk en de tekst leesbaar? 

Heeft u suggesties voor aanvullingen of verbeteringen of kunt u 
ons helpen met het aanvullen of beheren? 
Ga naar www.paulusvandaesdonck.nl en laat ons via -
info@paulusvandaesdonck.nl - weten wat u er van vindt. 

DVD VAN BAVELS' CARNAVAL 
Meerdere bezoekers aan de tentoonstelling "55 Jaar Baviaonen" 
wilden graag een kopie van de DVD met beelden van het 
carnaval in vervlogen jaren. Een DVD zonder geluid ! 
Er worden er een aantal bijgemaakt. Te koop voor € 7,55. 
Voor nadere informatie zie pagina 171 in dit blad 
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UN BIET JE BRABANTS 
verslag Louis Vriens 

Zondagmiddag 27 januari trad het muziekgezelschap "Un Bietje 
Brabants" voor ons op in het Ginneken. Ondanks de invallende 
dooi met gepaard gaande gladheid liep zaal Mariëndal helemaal 
vol. Sinds jaar en dag wordt de jaarlijkse muziekmiddag druk 
bezocht, een reden temeer voor het bestuur- om muziek van de 
bovenste plank te contracteren. 

Kwintet uit Aarle-Rixtel 
"Un bietje Brabants" uit Aarle-Rixtel ontstond in 2007 uit het trio 
Tonny, Henk & Frans. Met uitbreiding van Ad en Tinie werd het 
een kwintet. Dit kwintet bestaat momenteel uit: Tonny van der 
Els (gitaar en zang), Henk van Beek (zang), Frans Reloe 
(accordeon), Ad van Eijk (zang en basgitaar) en Tinie van Dalen 
(slagwerk). Het geluid wordt verzorgd door Jan van der Els. De 
groep zingt zelfgemaakte ~iedjes op eigen muziek in het dialect. 
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een aandachtig gehoor foto's Louis Vriens 

Brabants dialect 
De zelfgemaakte liedjes vallen goed in de smaak bij het publiek. 
Tevens blijkt dat zanger Henk van Beek naast zang ook perfect 
kan entertainen in het Brabants dialect. Bij aanvang van elk 
liedje heeft Henk steeds een anekdote die vaak ook erg van 
toepassing is op gebeurtenissen uit het oude heem van Paulus. 

Meezing liedjes 
"Terug in de tijd", "un goei pensioen", "zult en balkenbrij" en "ons 
opa" zijn enkele van de negentien liederen die het kwintet ten 
gehore brengt. Meezingen en inhaken gaat vanzelf en zorgt voor 
de gezellige ongedwongen herkenbare Brabantse sfeer. 
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HOE HEEFT HET ZOVER KUNNEN KOMEN ? 
DE AFSPLITSING VAN BELGIÉ EN WAT ERAAN VOORAF GING 
door Toon van Miert 

Op zondag 3 maart wordt in ons museum de tentoonstelling '200 
Jaar Koninkrijk' geopend. Elders in deze Brieven lees je daar 
meer over. In het komende half jaar zijn er drie lezingen die in 
relatie staan met de tentoonstelling. Op maandag 18 maart komt 
Jan Huijbrechts uit Meer naar de Pekhoeve toe. We kennen hem 
al als een voortreffelijk spreker: jaren geleden was hij onze gast 
met een lezing over de schermutselingen bij Strijbeek op 2 
januari 1814. Huijbrechts is auteur van 'Trouw aan Oranje: 
Antwerpen 1830-1832', waarin hij o.a. veel aandacht besteedt 
aan de militair-bestuurlijke ontwikkelingen in de Noorderkempen. 
Hij spreekt op 18 maart over de oorzaak van de breuk met België, 
over het voorspel en de aanleiding en over de gevolgen ervan 
voor beide landen. Wilde België wel van ons af? Kortom, het 
wordt niet alleen een boeiende avond vanwege de inspirerende 
voordracht, maar zeker ook door de nieuwe inzichten in de 
eerste jaren van ons koninkrijk die Huijbrechts aan ons presen
teert op 18 maart in de Pekhoeve Ulvenhout om 20.00 uur. 

In de loop van komend half jaar volgen nog twee lezingen in het 
kader van het thema '200 Jaar. Koninkrijk': op 17 juni over de 
ontwikkeling van het Bisdom Breda en na de jaarvergadering 
over het sociale klimaat in de jaren dertig van de vorige eeuw. 
In de komende Brieven krijg je daar meer informatie over. 

* * * 

MIDDENSTAND - VROEGER EN NU 
In het archief van Paulus bevindt zich ook een archiefdoos met 
informatie over eb reclame van de winkels en andere bedrijven in 
ons heem. 
Briefhoofden; reclame, balpennen, asbakken, suikerzakjes, enz. 
Help ons die collectie uit te breiden. 
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Thoornse JYlarktprijs der Rogge 

'Burgemeester en wethouders van 'Breda~ 

gdet op de 5emiddddc prijs van de f1ectoîiter rogge op de t\.'\Jec 

dinsdagen voor en de eerste dinsda~ na Si.nt tucia ( 1 ,.., december) 
~ ~ ) 

naar UJd~e maatstaaf de lhoornsc JYlad-aprijs u:iordt geregeld: 

besîuiten: 

de Thoornse JYlar~tprijs der 'Rogge over het jaar 2012 vast te steffen 

op € 17> 62 per oude Bredase U12ertei. 

'Breda> januari 2013, 

burgemeester en UJethouders van '.Gredaj 

(_ _______ . .. 

' ____ ,,,,, -----· ---

-'P::~c:._'7VC~an der Ucfden 
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4788 THOORNSCHE MARKTPRIJS 
door Kees Leijten 

Voor de 478e keer heeft het gemeentebestuur van Breda per 
1 januari 2013 de Thoornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld 
over het jaar 2012 
De nieuwe prijs is: € 17,62 per oude Bredase Veertel. 
Een veertel is 87,714 liter. De prijs per hectoliter of mud is dus dit 
jaar€ 20,32. Vorig jaar was de prijs€ 17,23 per mud. 
Dat betekent een prijsverhoging van de rogge op dat tijdstip dus 
van niet minder dan 17,9%. 

De prijs fluctueert de laatste jaren sterk: 
Oude mud 
Br. veertel (hectoliter) 

2004 10.07 11,75 
2005 9,38 10,94 
2005 11,03 12,87 
2007 14,07 16,42 
2008 11,27 13,15 
2009 10,07 11,75 
2010 13,15 15,34 
2011 14,77 17,23 
2012 17,62 20,32 

Omstreeks 1535 werd deze prijs voor het eerst vastgesteld. 
Met deze prijs in rogge werd de huur van boerderijen en lande
rijen bepaald. Nog slechts enkele objecten vallen onder dit eeu
wenoude stelsel, dat vanwege de rijke geschiedenis nog steeds 
gehandhaafd is. Het herinnert ons aan de eeuwenoude band met 
de abdij van Thorn, evenals de straatnamen in de Bavelse wijk 
Nieuw-Wolfslaar dat doen. 
De prijs wordt jaarlijks berekend door onze leden Willie Cop
pens-Buijs uit Etten-Leur en Jan Bastiaansen uit Rijsbergen. 
De prijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs van de rogge op de 
twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag na de feestdag van 
Sint Lucia (13 dec.). 8. & W. van Breda stellen de prijs vast. 

voor meer informatie zie BvP 51, 57, 58 en 168 



144 

WIE WEET WAAR DIT IS ? 11 
door Toon van Miert 

In de Brieven van Paulus staat steeds een "monument( je) " 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 "monument" 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. 

Waar is dit? Weet je er iets meer over te vertellen? 

Oplossingen vóór 15 maart 2013 naar : 
redactie@paulusvandaesdonck.nl 
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WIE WIST WAAR DIT IS? 10 
door Toon van Miert 

Nee, heel erg moeilijk was het niet: in Brieven 192 stond de 
Mariakapel op de Roosberg bij Bavel afgebeeld. 
Het is een mooi, klein, religieus monument dat vroeger heel 
landelijk aan het begin van de Bavelse hei stond en och, al is de 
omgeving danig veranderd, het staat nog steeds op een mooie 
plek. In 'Langs 's-Heren Wegen. 
In "Veldkapellengids voor Noord-Brabant" lees ik dat het in 1951 
gebouwd is door leden van het Brabants Studentengilde van 
Onze Lieve Vrouw. Dat was een heel actieve club die al vanaf 
1926 achttien Mariakapellen in onze provincie had gebouwd. 
De leden offerden hun vakanties daarvoor op. Ook hun 
paasvakantie hadden zij al in Bavel doorgebracht voor een 
sociografisch onderzoek. De Bavelse kapel is de laatste in de 
reeks; ze hebben er van 28 juli tot 5 augustus o.l.v. de student 
bouwkunde Vincent van Herik aan gewerkt. 

foto Thorn Neger 1994 
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Het Mariabeeld van Omèr Gieliet wordt in processie naar de 
kapel gedragen 

Mariabeeld 
van Omèr Gieliet 

Het Gilde vierde feest in 1951: het bestond vijfentwintig jaar. Dat 
was ook de reden dat Anton van Duinkerken de feestrede 
uitsprak rond het thema 'De . toekomst van de Brabantse 
intellectueel'. Bisschop Baeten van Breda deed een plechtig lof 
en zegende daarna de kapel in. De bouw van de kapel 
betekende de vervulling van de hartenwens van pastoor Doens, 
de toenmalige parochieherder van Bavel. 
Op de bijgaande foto ziet u de kapel zoals hij nu te bewonderen 
is. Het beeld dat in 1951 is geplaatst, was van de hand van 
priester en studentenmoderator Frans Siemer. Dat moet wel een 
heel mooi beeld zijn geweest . . . nu staat het waarschijnlijk bij 
iemand die onbekend wenst te blijven, in de huiskamer of 
huiskapel. Nadat er enige tijd een vervangend beeld heeft 
gestaan, kunt u nu in de kapel het mooie Mariabeeld gemaakt 
door de Breskense pastoor in ruste Omèr Gielliet bewonderen. 
Gielliet (Biervliet 1925) is een bekend Nederlands kunstenaar 
die bij zijn werk gebruik maakt van de grillige natuurlijke vormen 
van gebruikt hout, zelfs hout van 30.000 jaar oud dat opge
baggerd werd. 
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Jozef met kind 

Brigida 
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Zijn werk is in tal van kerken en ook op andere plaatsen te 
vinden. 
De glas-in-loodvensters zijn van Daan Wildschut (Grave 1913-
Bunde1995), een van de bekendste 'Limburgse' glazeniers. De 
ramen stellen respectievelijk Sint Jozef met kind voor en de 
patroonheilige van Bavel, Brigida. 

U kunt meer over het kapelletje en de inwijdingsplechtigheid 
lezen in een artikel van Ad Jansen in Brieven 110. 

Uit de inzenders trokken wij de winnaar: Jacques Mathijssen uit 
Galder. Hij krijgt de fles wijn thuisbezorgd. 

' 1 

EEN NIEUWE SPONSOR 
In 2011 is ons museum danig onderhanden genomen. 
De boerderij uit 1903, het home van Paulus, kon dank zij de 
steun van de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en 
Stichting 't Hofflandt grondig gerestaureerd worden. 
Ook is toen de beveiliging verbeterd, een proces dat in de ko
mende maanden zal worden afgerond. 
Installatiebureau Van Dijnsen nam dat voor zijn rekening in 
samenwerking met de vrijwilligers van het museum. 
Van Dijnsen is nu sponsor van ons museum geworden. 
Wij heten Installatiebureau van Dijnsen daarom welkom als 
nieuwe sponsor van ons museum. 
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·NIEUWE STRAATNAMEN 
NIEUWE DAALAKKER (Bavel) 
Bij besluit van B&W is op 11 december 2012 aan een nieuwe 
weg in Bavel de naam Nieuwe Daalakker gegeven. De weg loopt 
vanaf de bocht in de Roosbergseweg naar halverwege de Hoge 
Daal akker. 
De richtingaanwijzer "Daalakker'' wijst nu dus naar de Hoge, 
Lage, Nieuwe Daalakker en het Daalakkerpad. 
Je kunt je niet vergissen. 

OUDE SCHOOLPLEIN (Ulvenhout) 
De dorpsraad van Ulvenhout had vorig jaar een verzoek gericht 
aan B&W om het voormalige schoolplein aan de Dorpstraat in 
Ulvenhout de naam straatnaam "Oude Schoolplein" te geven. 
B&W hebben dit echter afgewezen. Het plein behoort tot Withof 
Dat wordt ook middels een bekend blauw straatnamenbord zo 
aangeduid. 
De dorpsraad heeft besloten in de volksmond toch de naam 
Oude Schoolplein te gebruiken. Onder de boom komt een wit 
bord met zwarte letters:"Oude Schoolplein" 

BRENG EENS 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. 
Regelmatig liggen er leuke gaven in de brievenbus. Zonder 
afzender. Vermeld uw naam, opdat we u kunnen bedanken. 
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GEACHTE REDACTIE 
Graag wil ik reageren op uw vraag wie er meer weet te vertellen 
over Bruijnincx, Valkenierslaan 2 (BvP 192 p .126) 

- ··· ---·····-····· Sc-hik!.:.1. .ëiuhkt!,1 . i.!nz, o;-i.:z, 

v,•.•·~--~- ·•- ---· ·----,-·---v -- -··· k•-•--.-·• -···· · ·•- · 

Mijn vader René Rademakers is/moest (?) als 14 jarige bij Bruij-
nincx gaan werken om het bakkersvak te leren. _ . 
Mijn vader, geboren in 1912, was een van de dertien kinderen; 
geboren in Ossenisse onder de rook van Kloosterzande. 
Wanneer je de pont nam van Kruiningen naar Perkpolder kwam 
je er langs. Nu niet meer i.v.m. de tunnel. 
Een zeer katholiek gezin , zijn vader was slager en verkocht ook 
kruidenierswaren, benzine en allerlei zaken die zo'n dorp nodig 
had. Drie kinderen zijn ingetreden; twee jongens zijn als missio
naris werkzaam geweest en een zus is later hoofd van een 
school geworden in Wouw. 

Het was kennelijk de gewoonte dat kinderen het huis uitgingen 
om elders een vak te leren. Zo werd zijn broer Frans op 15 jarige 
leeftijd naar Vlissingen gestuurd , ondergebracht bij een slager 
om juist ja het vak te leren. Waarom niet thuis vraag ik me_ nu ~~
Hoe komt een jongen van 14 in het Ginneken terecht? E1genl!~k 
heel eenvoudig een plaatsgenoot uit Ossenisse was toentert1Jd 
priester in Bavel, Priester Verdurmen. 
Verdurmen wist wel een stageplek, degelijk en vertrouwd bij 
Bruijnincx dus uit de Valkenierslaan . 

Er zijn vele vragen bij mij opgekomen. 14 jaar en dan van de een 
op de andere dag van huis en haard verlaten, een of soms twee 
maal per jaar naar huis. Helemaal op zichzelf aangewezen. Dat 
moet in mijn beleving toch triest zijn. Kom naar nu eens mee!! 
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Bij bakker Bruijnincx, een man en twee n.m.m. ongetrouwde 
zussen is hij op een echt positieve wijze opgevangen en heeft 
het vak geleerd. Een hard vak; vroeg op, brood enz. bakken en 
tweemaal daags met de bakfiets er op uit om het brood te 
bezorgen. Zomer en winter. 
Met de Kerst was het helemaal een ramp want dan kwamen de 
klanten hun eigen ( de lekkerste natuurlijk ) gehakt brengen voor 
hun worstenbrood. 
Hou dat maar eens uit elkaar. Hij heeft dat uitstekend gedaan 
want er kwamen nooit klachten. (hadden het natuurlijk niet door 
of was hij zo slim; het laatste natuurlijk) 
Van hetgeen hij op jonge leeftijd het e.e.a. heeft ervaren ben ik 
nooit te weten gekomen. Heb het met hem ook nooit over gehad. 
Datzegtgenoeg,denkik. 
Over de oorlog werd thuis ook niet gepraat. 
Zijn broodronden lagen in het Ginneken voor het gemak de 
grenzen van de huidige Parochie van de Mariakerk. 
Mijn moeder werkte als hulp in de huishouding, ik meen bij de Fa 
Van Bilsen in de Ploegstraat. Daar moet hij haar tot zijn genoe
gen elke dag hebben opgemerkt. 
U begrijpt het zij zijn 1938 getrouwd. Hun trouwcadeau een klok, 
hangt bij mij nu al jaaaaa .... ren aan de muur. Van hun trouwerij 
heb ik wel leuke foto's . 
Wat ik wel weet is dat de familieband niet sterk was, zeg maar 
gerust op een heel laag pitje. Dat begrijp ik steeds beter. Hij 
trouwde met een stadse. Hoe verzin je het. 
Op de bruiloft wilde of kon men niet aanwezig zijn. Dat heeft er 
bij hem behoorlijk in gehakt. Hij hield wel altijd contact met zijn 
moeder die gelukkig voor hem ruim 90 jaar is geworden. We 
gingen er minstens eenmaal per jaar heen. Zijn vader is op jonge 
leeftijd overleden. 
Na een tijdje te hebben gewoond in de Dillenburgstraat zijn ze 
verhuisd naar de Overakkerstraat nr. 20 Daar ben ik ook 
geboren. 
Mijn vader heeft het bakkersvak thuis mondjesmaat uitgevoerd. 
Het bleef bij een taart en natuurlijk af en toe de zelfgemaakte 
worstenbroodjes met "geleend "gehakt. In de oorlogsjaren 
kwamen we natuurlijk niets te kort en brood was ook een geliefd 
ruilmiddel. 
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Eind van de jaren 40/ begin 50 was er als sprake van sanering . 
Bakker van Sprundel, de overbuurman (het beste brood) nam, 
volgens mij het bakgedeelte over en verkocht ook vanuit zijn 
winkel. 
Twee winkels op 50 vierkante meter is teveel. Bakker Bruijnincx 
hield er mee op. Mijn vader werd voor een ander vak opgeleid bij 
de Hollandse Kunstzijde Industrie. HKI een sociaal bedrijf ; hij 
heeft er met vèel plezier gewerkt en via avondcursussen veel 
geleerd. 
De Familie Bruijnincx is verhuisd naar een nieuwbouwhuis achter 
in de Overakkerstraat t.o de ingang van het kerkhof. 

Winkelstrip. 
Ik lees ook in de BvP over de huidige winkelstrip t.o. Valkeniers
laan 2. 
Uit mijn jeugd herinner ik me de winkelstrip van destijds. 
Het begon bij Bruijnincx op nr. 2 , daarnaast een woonhuis van 
een man die artikelen schreef (laatst nog iets van gelezen in de 
BvP), slagerij Brouwers, chocolaterie van Van Nijnatten, groente
man en groentewinkel van Koos van Miert (aardige man), de 
Flying Dutchman, taxi Zijlmans en een fournituren zaak, garage 
Huijbregts en ook fietsenmaker. Dan iets links aanhouden 
richting Moederheil kruidenier Van Gils, later VéGé en Jan de 
Roos. Nu Kappers. 
De Overakkerstraat begint nog steeds waar nu Veen assurantiën 
enz. is gehuisvest. 
De huidige winkelstrip hield na Het Beste Brood op, na sloop van 
villa Mermans is het Valkeniersplein ontstaan. 

Ulvenhout, 20 december 2012. 
Jan Rademakers. 

DVD VAN BAVELS' CARNAVAL 
Meerdere bezoekers aan de tentoonstelling "55 Jaor Baviaonen" 
wilden graag een kopie van de DVD met beelden van het 
carnaval in vervlogen jaren. Een DVD zonder geluid ! 
Er worden er een aantal bijgemaakt. Te koop voor € 7,55. 
Voor nadere informatie zie pagina 171 in dit blad 
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MUSEUM PAULUS VAN DAESDONCK 
Pennendijk 1 4851VB Ulvenhout paulusvandaesdonck.nl 

Tentoonstelling: 

200 JAAR KONINKRIJK 

de schijnwerper op ons heem 
(de vroegere gemeente Ginneken en Bavel) 

3 maart - 1 september 2013 

Koningin Beatrix (1980-2013) 

museum geopend : 

le ZONDAG VAN DE MAAND EN ELKE WOENSDAG VAN 14-16 UUR: 

van harte welkom gratis entree 

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 
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200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
door Toon van Miert 

Heemkundekring Paulus van Daesdonck besteedt het komend 
half jaar veel aandacht aan het feit dat Nederland sinds 1813 
een koninkrijk is. Ze doet dat door middel van lezingen en een 
door teksten, historische objecten en officiële documenten heel 
informatieve tentoonstelling. 
Ze richt de schijnwerper vooral op ontwikkelingen in ons eigen 
heem. Welke gebeurtenissen in onze regio konden plaatsvinden 
door het feit dat we deel uitmaken van het Koninkrijk der Neder
landen? 

In de tentoonstelling wordt duidelijk dat de grens met België, het 
land waar we in 1839 vanaf gescheiden zijn, in het verleden voor 
specifieke situaties heeft gezorgd. Verschillende oorlogen en 
conflicten waren bedreigingen voor onze soevereiniteit . . . hoe 
heeft onze regio zich daar doorheen geslagen? 

Natuurlijk is er aandacht voor de economische en democratische 
ontwikkelingen in die 200 jaar. 
Kortom, de tentoonstelling '200 Jaar Koninkrijk' geeft inzicht in 
een scala van veranderingen en aanpassingen, bedreigingen en 
oplossingen, vrolijke en droevige episoden. 
Op zondag 3 maart opent drs Patrick Timmermans, direc
teur van Erfgoed Brabant onze tentoonstelling. 



156 

55 JAAR CARNAVAL IN BAVEL 
Op d'n elfde van d'n elfde van 2012 opende burgemeester Peter 
van der Velden en prins Juttemis Il van Bavel de nieuwe 
tentoonstelling in het museum van Paulus, een tentoonstelling 
over 55 jaar carnaval in Bavel. 
Harrie Nuijten, burgemeester van Alphen-Chaam, oud Ba-velaar 
en Bavels' Carnaval vierder, hield een mooie "buut". 
De 90-jarige Jan Jorissen was een van de eregasten. 
Het werd een zeer succesvolle tentoonstelling met veel 
bezoekers en veel positieve reacties. 
Op de laatste zondag, zondag 3 februari, was het 'nog een drukte 
van belang. Vele Bavelaars en oud-Bavelaars ontmoetten elkaar 
in de stal van het museum waar genoten werd van het moois. 
In een korte plechtigheid eerde Prins Juttemis Il Kees Leijten en 

· Iwan Turzanski voor hun grote inbreng bij de tentoonstelling met 
een eremedaille. 
Van Pieter Bas Plasman ontving het museum de allereerste 
Baviaan Expresse uit 1963, nog niet full colour zoals dit jaar, 
maar zwart wit gestencild. 
Een prachtige afsluiting van de tentoonstelling, deze dag. 
Inmiddels is de tentoonstelling afgebroken en zijn de kostuums 
en documentatie terug naar Bavel, terug naar de eigenaars. 
Paulus heeft een prachtige collectie foto's in zijn archief 
opgenomen. . 
Van Jan Jorissen hebben inmiddels helaas definitief af-scheid 
moeten nemen .. Maar zijn gedachtegoed heeft een belangrijke 
plaats gekregen in ons heem. 
Een zeer succesvolle tentoonstelling was het. 

DVD VAN BAVELS' CARNAVAL 
Meerdere bezoekers aan de tentoonstelling "55 Jaar Baviaonen" 
wilden graag een kopie van de DVD met beelden van het 
carnaval in vervlogen jaren. Een DVD zonder geluid ! 
Er worden er een aantal bijgemaakt. 
U kunt die kopen voor € 7 ,55. 
Voor nadere informatie zie pagina 171 in dit blad 
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KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
VOORGESCHIEDENIS 
door Johan Mulders 

Het Koninkrijk der Nederlanden is in 1813 niet zomaar uit de 
lucht komen vallen. 
Aan de inhuldiging van Koning Willem I in 1814 is een veel
bewogen periode vooraf gegaan. 
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was vóór 1795 
een bond van zelfstandige staten, die zeker niet altijd op één lijn 
zaten en die hun soevereiniteit niet graag prijs gaven. De 
stadhouder was min of meer een 'bindende' factor, maar men 
was anderzijds steeds weer beducht voor een te grote rol van 
het centrale gezag. Hij was vooral vertegenwoordiger van de 
Republiek bij internationale aangelegenheden. 

Aan het eind van de 18e eeuw, al even vóór de Franse Tijd, 
waren de geesten rijp voor meer democratie en meer centraal 
bestuur. Dat had vooral te maken met de denkbeelden van de 
Verlichting. Aangewakkerd door de Franse filosofen, was er veel 
kritiek op de bestaande machten: o.a. de Rooms katholieke kerk, 
de absolute monarchie en de bevoorrechting van de hogere 
standen. In Frankrijk leidde dat tot de Franse Revolutie, maar 
ook in ons land was het een roerige tijd. Er bestonden 
uitgesproken tegenstellingen tussen Prinsgezinden en Patriotten. 
De stadhouder en zijn volgelingen stonden tegenover een 
samenzwering van gegoede burgers en regenten. Vanwege de 
familiebetrekkingen van de Oranjes, waren de Prinsgezinden op 
Engeland en Duitsland georiënteerd. De Patriotten, die 
verandering en democratie nastreefden, sympathiseerden sterk 
met Frankrijk. 

Na de Vierde Engelse oorlog ( 1780-1784) liepen de 
tegenstellingen tussen Patriotten en Prinsgezinden zo hoog op 
dat de stadhouder (Willem V) uit Holland moest vertrekken. Na 
het incident bij Goejanverwellesluis in 1787, waar zijn vrouw, 
Prinses Wilhelmina (van Pruisen), op haar tocht naar Den Haag 
door de patriotten werd aangehouden, werd hij in zijn macht 
hersteld dank zij het ingrijpen van Pruisische troepen. 
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Veel patriotten weken uit naar Frankrijk. 

Na een eerste verijdelde poging in 1793, grepen in 1795 de 
Patriotten - met hulp van Frankrijk - de macht. Onder leiding van 
Generaal Pichegru trok het Franse leger in de strenge winter van 
1794/1795 over de bevroren rivieren Holland binnen. Overal 
vormden de Patriotten onder leiding van Daendels revolutionaire 
comités en in steden en gewesten kwamen voorlopige 
regeringen, gevormd door de gegoede burgerij. 
De Bataafse Republiek bestond aanvankelijk uit een 
samenraapsel van deze voorlopige regeringen en de Staten 
Generaal, die inmiddels een andere samenstelling had. In het 
Haags verdrag van 1795 ·· een overeenkomst met de Fransen -
moest afstand gedaan worden van Maastricht, Venlo en 
Staatsvlaanderen. Ook werden in dit verdrag de vergoedingen 
en betalingen aan Frankrijk geregeld. 
In 1796 trad Brabant officieel toe tot de Nationale Verga-dering -
de nieuwe naam voor de Staten Generaal - nadat ook Brabant 
op 1 januari van dat jaar een eigen departe-mentaal bestuur had 
gekregen. De Bataafse Republiek gaf aan de katholieken gelijke 
burgerrechten en er kwamen zelfs katholieken in de nationale 
Vergadering 
De Bataafse Republiek moest - na het afkondigen van de 
Verklaring der Rechten van de Mens en Burger - natuurlijk een 
grondwet hebben. Met algemeen kiesrecht werd de Nationale 
Vergadering gekozen. De Prinsgezinden moch-en overigens 
niet meedoen. 
Na eindeloze discussies aangaande de vraag of er een sterk 
centralistisch bestuur moest komen of juist gewes-elijke 
zelfstandigheid, kwam in 1798 een 'Staatsregeling' (naar Frans 
model) tot stand. Met deze Staatsregeling - die feitelijk een 
staatsgreep met een grondwet was - werd het volk soeverein en 
werden politiek en bestuur radicaal gewijzigd. Uitgangspunt was 
een centraal bestuur. 
De voorheen onafhankelijke steden en gewesten moesten zich 
schikken in een onderdanige rol . De protestanten voerden weer 
de boventoon in het centrale gezag. 1 n 1799 werd Napoleon 
Eerste Consul in Frankrijk. 
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De Franse grondwet werd als gevolg daarvan minder demo
cratisch en het bestuur sterk centralistisch. 
Hetzelfde gebeurde, onder druk van Napoleon, ook met de 
Bataafse Grondwet van 1801. De Bataafse Republiek veran
derde in het Bataafs Gemeenebest dat geheel afhankelijk werd 
van Frankrijk. Aan de verzoening van de oude partijen werkte de 
ex stadhouder Willem V actief mee. Uiteindelijk kreeg het Oran
jehuis daarvoor een tegemoetkoming uit handen van Napoleon 
alsmede het vorstendom Fulda waarover zijn zoon de erfprins 
Willem Frederik ging regeren. 
Toen Napoleon in 1804 keizer van Frankrijk werd, volgde het 
Bataafs Gemeenebest ook met een eenhoofdig gezag in de 
persoon van de Raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpen
ninck. Toch was Napoleon niet tevreden. 
Zonder volksraadpleging benoemde hij in 1806 zijn broer 
Lodewijk Napoleon tot Koning van Holland. In het zelfde jaar 
overleed de vroegere stadhouder Willem V. Conflicten van 
Napoleon met zijn broer over o.a. het handhaven van het 
continentale stelsel en de dienstplicht, leidden tot de inlijving bij 
Frankrijk in 1810. Brabant en Zeeland waren al in 1809 bij 
Frankrijk gevoegd. Ons land kreeg een Franse landvoogd en hier 
golden de Franse wetten. Er was een strenge censuur. Wie toen 
nog achter Frankrijk stond werd gezien als collaborateur. 
Blijvende gevolgen van de Franse tijd zijn: Staatseenheid - de 
invloed van de gewesten behoorde voorgoed tot het verleden -
en eenheid in rechtsbedeling. Alle mensen waren voor de wet 
gelijk en kerk en staat werden gescheiden. Tenslotte kwam er 
een volksleger met loting. 
De oude orangisten, stadhoudersgezinden en patriotten werden 
samen strijders voor de vrijheid. Na vele veldslagen en de moei
zame expeditie van Napoleon naar Rusland, werd al rekening 
gehouden met een ineenstorting van het keizerrijk. 
Reeds in 1812 ontwierp Gijsbert Karel van Hogendorp, die Oran
je steeds trouw was gebleven, een 'Schets voor een Grondwet' 
waarin een Oranje soevereine macht zou moeten krijgen. 
Omdat in 1813 pogingen tot een voorlopig bestuur mislukten, 
besloot van Hogendorp samen met Van der Duyn van Maasdam 
zelf het algemeen bestuur ter hand te nemen tot de Prins van 
Oranje zou arriveren. 
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Schoolplaat: Aankomst van Willem I te Scheveningen 1813 

Deze stak in 1813 vanuit Engeland de Noordzee over en zette 
op 30 november voet aan land op het strand van Scheveningen. 
Twee dagen later aanvaardde hij in de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam de soevereiniteit 'onder waarborging eener wijze 
constitutie' 
In 1814 werd de nieuwe grondwet, naar een model van de com
missie Van Hogendorp, vastgesteld door een vergadering van 
notabelen. De macht van de soevereine vorst werd groot, die 
van de volksvertegenwoordiging klein. De Staten Generaal 
bestond uit één kamer, die gekozen werd door de Staten der 
Provinciën. De ministers waren geheel afhankelijk van de vorst. 
Net als het Noord-Nederland beleefde het Zuiden aan het einde 
van de achttiende eeuw een turbulente periode. Na lange tijd 
onder Oostenrijkse vlag te hebben geleefd, kwamen de Zuide
lijke Nederlanden, na een kortstondige onafhankelijkheid in 
1789, achtereenvolgens weer aan: Oostenrijk (1790), Frankrijk 
(1792), nogmaals aan Oostenrijk (1793) en tenslotte in 1794 
weer aan Frankrijk. 
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Tijdens de Franse overheersing was ook hier een strenge 
censuur en de Franse taal werd verplicht gesteld. 
Na de val van Napoleon in 1813 (slag bij Leipzig) werd door de 
Europese mogendheden bedacht dat er ten noorden van Frank
rijk een staat moest komen, die zo nodig aan Frankrijk tegen
stand zou kunnen bieden. Daarom werd in Londen besloten 
Noord- en Zuid -Nederland met elkaar te verenigen tot één 
koninkrijk. Dat strookte met de wens van Willem 1. 
Als vergoeding voor in Duitsland verloren bezittingen kreeg hij 
het Groothertogdom Luxemburg. De vereniging met België in 
1814 maakte een grondwetsherziening noodzakelijk. 
De grondwetsherziening werd voorbereid door een commissie 
van 12 Noord- en 12 Zuid-Nederlanders. Ondanks het geringe 
aantal voorstemmers in het Zuiden werd de nieuwe grondwet in 
1815 door de koning toch als vastgesteld verklaard. 
Het was al zeer bedenkelijk dat er in het Zuiden zoveel tegen
standers waren voor de grondwet van 1815. Die tegenstellingen 
waren er al langer. Na de 80jarige oorlog was het Zuiden Spaans 
gebleven en na de Spaanse Successieoorlog was het bij 
Oostenrijk gevoegd. 
Van de vroegere welvaart was weinig overgebleven terwijl het 
zelfstandige Noorden al tijdens - en zeker na - de 80jarige oorlog 
een economische bloei had gekend. 
In de Franse tijd werden de~e rollen overigens wel wat 
omgekeerd. 
In het Zuiden bestond, onder de meer ontwikkelden, een grotere 
politieke belangstelling en vooruitstrevendheid. Vooral in de 
Waalse gewesten bloeiden de liberale ideeën op. Het Noorden 
verkeerde in een zekere mate van apathie en de politieke 
belangstelling was er gering. Een zeer belangrijke tegenste_lling 
werd veroorzaakt door het verschil in godsdienst. Het Zuiden 
was katholiek gebleven, het Noorden was overwegend 
protestant geworden. _ 
Deze tegenstellingen zouden uiteindelijk leiden tot de Belgische 
Afscheiding enkele decennia later. 
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TENTOONSTELLING OP KOMST 
1813-2013 
TWEEHONDERD JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlan
den werd gesticht. Wij willen daar aandacht aan besteden met 
een tentoonstelling van materiaal uit eigen collectie, aangevuld 
met interessante bijdragen van anderen 
Op zondag 3 maart opent drs Patrick Timmermans, directeur van 
Erfgoed Brabant de tentoonstelling om 14.00 uur. 
De tentoonstelling loopt tot zondag 1 september. 

50 JAAR GEMENGD KOOR ULVENHOUT 
Dit jaar bestaat het Gemengd Koor Ulvenhout 50 jaar .. 
We besteden dit jaar aandacht aan het koorleven in Ulvenhout 
in een tentoonstelling van foto's en muziek materiaal. 
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 6 oktober. 
Hebt u nog foto's die we even mogen lenen? Hebt u nog 
herinneringen aan de gouden jubilaris, dat we mogen lenen ? 
We horen het graag van u. 

GEVALLEN ONDER DE SLOPERSHAMER 
Hebt u wel eens geteld hoeveel huizen, winkels en andere ge
bouwen gevallen zijn onder de slopershamer sinds u in een van 
onze zes dorpen woont. Alleen Heusdenhout neemt zelf al de 
helft voor zijn rekening. Maar ook in de andere dorpen viel veel. 
Hebt u nog een of meer foto's van uw huis of dat van anderen 
dat gesloopt is, leen ons uw foto uit, opdat we er een kopie van 
kunnen maken voor weer een nieuwe tentoonstelling 

WIELRENNEN, OOK DAT IS GESCHIEDENIS 
Jaarlijks bezoeken velen de Acht van Chaam, een internationaal 
criterium. Maar ook de ronde van Ulvenhout ,Bavel, Galder of 
Ginneken werden druk bezocht. . 
Paulus wil daar volgend jaar een tentoonstelling aan wijden. 
Hebt u nog herinneringen aan wielrenners uit Bavel, Galder, 
Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek of Ulvenhout? Foto's, 
artikelen, prijzen. Alles is welkom. 
En hebt u wellicht een affiche uit die tijd? We willen het graag 
van u lenen. >> redactie@paulusvandaesdonck.nl 
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OUD NIEUWS 3 
door Kees Leijten 

In het archief van Paulus vond ik in 't " Dagblad van Noord
brabant en Zeeland" van donderdag 11 juli 1940 bovenstaande 
foto. Het bijschrift luidt: 
Na een afwezigheid van bijna twee maanden, tengevolge van de 
evacuatie, keerden de echtgenoote van den Burgemeester va~ 
Ginneken, Jhr Mr Th. Serraris, en diens dochter Maandag wt 
Frankrijk terug. De burgemeester, die op zijn post bleef, weer 
gelukkig vereend met zijn gezin, even nadat de b~ide _ terugg~
keerden zich aan een onderzoek in het St. lgnatwsz,ekenhws 
hadden laten onderwerpen. 



JAN JORISSEN OVERLEDEN (1922-2013) 
door Kees Leijten 

Zondag 11 november 2012, de elfde van de elfde, opende Jan 
Jorissen de tentoonstelling "55 JAAR CARNAVAL IN BAVEL" 
Een broze figuur naast zijn Riet, glorieerde na 55 jaar als eerste 
Prins Carnaval in Bavel. 
Woensdag 14 november kwam hij terug om met Riet en enkele 
goede vrienden de tentoonstelling nog eens te bekijken. 
Op zaterdag 5 januari 2013, bijna twee maanden later, overleed 
Jan, 90 jaar oud. 
Bavel verliest in Jan een markante persoonlijkheid. 
De eerste prins carnaval in 1958, de toneelspeler in de jaarlijkse 
Bonte Avonden, de verteller in onze Brieven van Paulus, de 
geschiedschrijver over de middenstand in Bavel, de zanger in 
het gemengd koor en zanger in het smartlappenkoor. 
Een kleinkunstenaar van formaat, die op 10 april 1992, zijn 70e 
verjaardag, de erelegpenning van de gemeente Nieuw-Ginneken 
uitgereikt kreeg door burgemeester Peter van der Velden, toen 
de burgemeester van Nieuw-Ginneken. 

Links: boven: Burgemeester Peter van der Velden reikt Jan op 10 april 1992 
de erelegpenning van de gemeente uit. foto Jac Bax 
Onder:de laatste twee klanten verlaten de winkel.Nel van Arendonk-van Gurp 
(IJ en Riet Boeren-van der Velden ( r) foto Jan Grauwmans 
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Ook de andere dorpen in ons heem zullen Jan missen. 
Meerdere keren trad hij op voor onze kring met liedjes uit de 
historie en liedjes door hem zelf geschreven 
Samen met de legendarische bard Jan Soeterboek. 
Een grote groep vrienden en bewonderaars begeleidden Jan op 
donderdag 10 januari naar zijn laatste rustplaats. 
Jan rust in vrede. 

* * * 

OUD NIEUWS (2) 
verzameld door Karel van den Hout 

Door herinrichting van het Ulvenhoutsbos zijn meerdere open 
plekken ontstaan. Volgens Staatsbosbeheer is de reden h_i_er
voor: verjonging van het bos, waarin loofhout voorrang knj~t. 
(beuk, inlandse eik.berk enz.) Van deze inheemse bom~~ zijn 
diverse dieren en planten afhankelijk en bovendien zijn ze 
minder gevoelig voor ziekten en beter bestand tegen storm. 

ROTTERDAM den 6 April 
In het Ulvenhoutsche domein-bosch onder Ginneken gelegen, heeft 
Dingsdag brand plaats gehad, die veroorzaakt is door_ de 
onbedachtzaamheid der werk-lieden van een aannemer van spit en 
aardewerken; deze werklieden voor hun middagmaal een klein vuurtje 
ontstoken hebbende, deelde de vlam zich plot-selijk aan het 
nabijliggend droog hout mede en verspreidde zie~ spoedig met _zulk 
eene snelheid dat binnen korten tijd onderscheidene bunders Jong 
mast- of denne~bosch door de vlam verteerd werden. Door het dadelijk 
toesnellen der domein-arbeiders en onderscheidene officieren en 
manschappen van het 1 st

e bataljon der 2de afd~li~g Zui~hollandsche 
schutterij , te Bavel gekanton-neerd, en de spoedig m werking ge~ragte 
brandspuiten der gemeenten Bavel en Ginneken , is m~~ gelukkig den 
brand, die van onberekenbare gevolgen had kunnen z1Jn , omstreeks 
vier uren na den middag meester geworden. 

Ook bosbranden kunnen een onbedoelde oorzaak zijn van open 
plekken.Zo'n 181 jaar geleden werd erger voorkomen _?oor ingrij
pen van manschappen van de Zuidhollandse schutterij, gelegerd 
in Bavel en brandweerlieden van de "gemeenten Bavel en 
Ginneken." Zo lezen we in Groninger Courant van 10 april 1832. 
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ZIJ PINKTE EEN TRAAN WEG ... 
door Cees Peeters 

Als je in de schaduw van 3 van de 4 landgoederen bent geboren 
en getogen, dan ontstaat er toch een bepaalde affiniteit. 
Mijn verhaal is een stukje cultureel erfgoed, maar dan een van 
de onzichtbare overblijfselen. Ze zijn er wel, maar je ziet ze niet. 
Kortom het is wel degelijk HEEM. 

Met dank aan mijn moeder, geboren in 1897, die op 83 jarige 
leeftijd deze ontboezeming over haar moeder, en dus mijn oma, 
heeft gedaan. Het speelt zich af op en rondom kasteel Honds
donk en de rekenmeesters onder ons hebben natuurlijk al uit
gerekend, dat mijn verhaal zich dus op het eind van de 19e eeuw 
afspeelt. 

Kasteel Hondsdonk wordt dan bewoond door mr. Willem Henry 
Emile baron van der Borch van Verwolde, geboren 23 Januari 
1848, jurist uit het Brussêlse, burgemeester van Ginneken en 
Bavel, oprichter van stoomzuivelfabriek : Hoop op Zegen, later 
zuivelfabriek St. Laurentius. Hij is ook oprichter van schutterij 
Alliance d' amitée en harmonie Constantia. 

Maar ook VRIJGEZEL en PROTESTANT. 

Hij is eigenaar van landgoed Hondsdonk, met vele hectaren bos 
en een achttal pachtboerderijen er om heen. Om het kasteel en 
de bossen te onderhouden is personeel nodig en dat wordt 
gerecruteerd uit de boerenzonen van de pachtboerderijen, soms 
op toerbeurt, soms voor een langere periode. Dat zelfde geldt 
ook voor het huishoudelijk personeel. 
Ongeveer 1881 wordt Wilhelmina Schellekens, later mijn oma, 
als dochter van een van de pachters, dienstmeisje op kasteel 
Hondsdonk bij baron van der Borch, die dan 33 jaar oud is. 
Wilhelmina is dan 15 jaar jong en heeft vanaf haar 1 0e jaar op 
het boerderijtje van haar ouders gewerkt. 
Nu komt ze in dat grote kasteel met voor haar grote luxe. 
De tuinkamer, de salon, de tussenkamer, de vestibule, de gas
tenkamer, de werkkamer en de bibliotheek. 
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Maar ook de slaapkamers voor de baron en zijn adellijke gasten 
op de eerste verdieping en de dienstbodenkamertjes op zolder 
voor het intern personeel. 
Ze is dan voor het eerst in haar leven gekleed in een zwart jurkje 
met witte schort en schoenen, niet alleen op zondagen, maar 
ook door de week. 
Haar taak als dienstmaagd is het schoonhouden varf' de kamers 
en het opdienen van de maaltijden, de verzorging van de ·twee 
golden retrievers, en de deur opendoen voor de bezoekers. En 
dat alles in grote onderdanigheid aan de heer des huizes, baron 
van der Borch van Verwolde. 
Wilhelmina laat de aristocratie en de adellijke gasten binnen door 
de voordeur, en de pachtboeren en -boerinnen, zijnde de le
veranciers van groenten, fruit, melk, boter en eieren, door de 
achterdeur en komen niet verder dan de spoelkeuken. 
Ze ziet ook tegen de wand van de vestibule de kopergravure 
hangen met de tekst erop: arbeid adelt, en beseft nauwelijks, dat 
zo'n bordje alleen bij de adel hangt. 
Wilhelmina is een meisje van boerenafkomst, wel met een goed 
stel hersens.maar nauwelijks de lagere school doorlopen. Uiterst 
vrolijk en vriendelijk, begripvol, bescheiden en met een groot 
aanpassingsvermogen. Maar vooral ook een meisje dat mooi is 
gevormd, met welvingen, waar menige freule jaloers op zou zijn. 
Die laatste eigenschap wordt ook opgemerkt door de vrijgezel 
des huizes, baron van der Borch. 
En gaandeweg maakt de onderdanigheid plaats voor verliefdheid 
en toenadering. Niet veel later voor wederzijdse liefde. 

tedere morgen wordt de baron, burgemeester van Ginneken en 
Bavel, door zijn koetsier in een koets, met twee zwarte paarden 
er voor naar het gemeentehuis in de Raadhuisstraat in Ginneken 
gebracht en 's avonds terug naar zijn kasteel op Hondsdonk. 
Al gauw zien de gemeentesecretaris en zijn klerken veranderin
gen in het gedrag van hun burgemeester. Onwetend als ze zijn 
van de huiselijke verhoudingen op het kasteel. 's Morgens komt 
hij wat later op kantoor en 's avonds vertrekt hij wat eerder naar 
de Hondsdonk. 
Wilhelmina heeft de koets dan al van achter de gordijnen aan 
zien komen om even later liefdevol de voordeur voor haar baron 
open te doen. 
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mr E.H.E. baron 
van der Borch van Verwolde 

burgemeester van 
Ginneken en Bavel 1881-1908 

De baron is enerzijds gefocust op een duurzame, intieme relatie 
met deze onbedorven, volgzame, maagdelijke schoonheid met 
een voornaam, die in adellijke kringen niet zal misstaan. 
Anderzijds beseft hij dat haar ontwikkelingsniveau en het stands
verschil hem in zijn sociale omgeving zal opbreken. 
Hij besluit dan ook, met wederzijds goedvinden, om in Brussel 
een dure, maar vooral voorname kostschool voor haar te bespre
ken. 

De verhoudingen en toespelingen tussen de twee worden steeds 
inniger.Als Wilhelmina 's zondagsmiddags om de veertien 
dagen bij haar ouders op het boerderijtje op bezoek gaat, wordt 
in huize Schellekens gevraagd naar het doen en laten van hun 
dochter op dat grote kasteel en steeds meer krijgen de ouders 
argwaan omtrent de verhoudingen tussen hun dochter en de 
baron. Vader Schellekens vraagt dan consult aan bij meneer 
pastoor, waarbij de vermeende situatie in het kasteel wordt 
besproken. 
De pastoor staat direct met zijn veroordeling klaar. Het grote 
leeftijdsverschil, een nog groter standsverschil, maar vooral het 
verschil in godsdienst doen bij de pastoor de deur dicht. De 
baron, een vooraanstaande, intellectuele, adellijke protestant en 
een katholiek boerenmeisje. Een groter huwelijksbeletsel is niet 
denkbaar. 
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Kort daarna wordt in overleg met de baron, zeer tot zijn verdriet, 
zijn Wilhelmina teruggehaald naar het pachtboerderijtje van haar 
ouders op de heidevelden. 
Haar witte schortje wordt opgeborgen in de linnenkast van haar 
moeder. 
Wilhelmina is echter het boerenwerk een beetje ontgroeid en 
vader en moeder Schellekens besluiten dan om een andere 
baan voor hun dochter te zoeken. Het liefst voor dag en nacht 
met kost en inwoning. 
Dat baantje wordt gevonden en wel bij uitspanning cafe de Jong 
in Ulvenhout, tegenover de kerk, waar nu het Chinese restaurant 
is gevestigd. 
In dat hotel-restaurant-cafe is Wilhelmina, inmiddels 18 jaar oud, 
gekleed in het zwart met wit schortje, een graag gezien dienster
tje. Haar kasteel-ervaring komt haar goed van pas bij het be
dienen van de gasten. 
Vanaf haar eerste werkdag in dit etablissement, stopt iedere 
middag om ongeveer 4 uur, de haar zo bekende koets van baron 
van der Borch bij café de Jong. De koetsier wacht buiten bij zijn 
twee zwarte paarden, als de baron binnen zijn kopje koffie 
aangereikt krijgt door zijn vroegere Wilhelmientje. 
Na zijn tweede kopje koffie beklimt de baron, zij het met ge
mengde gevoelens , zijn koets, met weemoed nagekeken door 
het dienstertje van café de Jong. 

Enkele jaren daarna trouwt Wilhelmina Schellekens en verdwijnt 
voor goed uit het leven van de baron. Zij is 25 jaar als ze met de 
dagloner Piet Geerts in het huwelijk treedt. In de winter werkt hij 
in de suikerfabiek te Breda en 's zomers is hij journalier bij de 
boeren in de omtrek van Geersbroek. Ze hebben een gelukkig, 
zorgelijk, maar zorgzaam huwelijk, waar moeder de eindjes aan 
elkaar moet knopen om hun zoon en 6 dochters te onderhouden. 
Een van de zes dochters is mijn moeder Kee. Van welvaart is 
geen sprake. 
Het arbeidersgezinnetje woont in een eenvoudig huisje aan de 
Cauwelaarseweg, een zijstraatje van de huidige Annevillelaan. 
Op 24 april 1908 overlijdt baron van der Borch van Verwolde op 
60 jarige leeftijd. Een plechtige begrafenis voor deze, in hoog 
aanzien staande, adellijke persoon ligt voor de hand. 
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In een zwarte rouwkoets, getrokken door vier zwarte paarden, 
omhangen met zwarte brocaten dwalen, bestikt met zilverdra
den, maakt Baron van der Borch van Verwolde zijn laatste tocht 
naar Ginneken. Nu niet naar zijn gemeentehuis in de Raadhuis
straat, maar naar de daar achter gelegen protestante begraaf
plaats. De route van de rouwkoets loopt van kasteel Hondsdonk 
over de Chaamseweg naar Ginneken. 
Buren en pachters geven langs de route acte de présance, om 
"hun" baron uitgeleide te doen en hem de laatste eer te bewijzen. 

En nu de tragiek van mijn verhaal: 
Wilhelmina, later mijn oma, inmiddels 42 jaar oud, gaat op die 
begrafenisdag, te voet, met twee kleine kindjes, mijn moeder van 
10 en haar jongere zusje aan de hand, over de Geersbroekse
weg naar de Chaamseweg, waar al menige mensen, in afwach
ting van de rouwkoets, langs de kant staan. Ook Wilhelmina, met 
haar twee kleine kinderen, waaronder mijn moeder Kee, maakt 
deel uit van hen. 
Als de rouwkoets dan voorbij komt nemen de boeren hun pet af 
en slaan een kruis op hun borst. Wilhelmina pakt haar twee 
kindjes vaster bij de hand. De meisjes kijken hun moeder aan en 
zien dat zij huilt. Als Wilhelmina , met haar twee dochtertjes aan 
haar hand, huiswaarts gaat, kijkt ze nog eenmaal om. 
HAAR BARON IS NIET MEER. 

* * * 
DE DVD VAN 55 JAOR BAVIAONEN 
In het archief van Paulus bevinden zich de vele films die Johan 
van Ginneken eens maakte. Die worden inmiddels gedigita
liseerd. Uit een aantal van deze films is een compilatie gemaakt 
die op de tentoonstelling draaide. Zonder geluid. 
Velen hebben belangstelling getoond voor deze dvd. 
We zullen er een aantal laten maken voor belangstellenden. 
Hoe komt u aan de dvd? 
Stort vóór 1 april€ 7,55 op rekening 371.33.11 t.n.v. Paulus van 
Daesdonck te Bavel.en vermeld naam en adres 
- alleen betalen is bestellen -
Na 1 mei is de DVD af te halen in het museum. 
Contant betalen of andere wijzen van bestellen kunnen niet 
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BURGEMEESTER WAARMERKT 
In de dertiger jaren was Jan Oomen uit Bavel wethouder in 
de gemeente Ginneken en Bavel. 
Van zijn kleinzoon Gerard ontvingen we een kopie van het 
bewijs van Nederlanderschap van genoemde Jan Oomen. 
Op dat officiële document tekent de loco burgemeester Jan 
Oomen voor de echtheid van het portret van de houder 
van het document, dezelfde Jan Oomen .. 
Een interessant document. 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 13 
In samenwerking met wijkblad "Heusdenhouts Nieuwa" 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS BREDA 
TE HEUSDENHOUT 

door Dolf Piederiet, lid werkgroep Heusdenhout 

Rond 1860 vond de wetgever dat de regels voor begraven 
landelijk gelijk moesten zijn. Daarom kwam er voor het eerst een 
landelijke wet, de Begrafeniswet. Deze wet was ingesteld om 
regels te hebben voor het begraven van overledenen. Zij 
moesten op ordentelijke wijze ter aarde worden besteld, daarvan 
was eerder niet altijd sprake. Ook werd de mogelijkheid 
opengesteld om als niet gelovige op een andere begraafplaats 
begraven te worden dan bij katholieken of protestanten. De wet 
gaat niet alleen over begraven, maar ook over lijkschouwing en 
identificatie, de termijnen waarbinnen begraven moet worden, 
wat er moet gebeuren als niemand wil begraven, de aanleg van 
gemeentelijke en andere begraafplaatsen, het sluiten en op
heffen van begraafplaatsen, e.d" 
Hiermee werd de verplichting aan gemeenten opgelegd om een 
zogenaamde algemene begraafplaats te stichten. 

In Breda was op de begraafplaats "in het gehucht Zuijlen onder 
's Princenhage" gelegenheid voor het begraven van niet katho
lieken. Dit was het gevolg van een afspraak met de Rooms 
Katholieke parochies in Breda. In de wet van 1869 werd echter 
bepaald, dat er voor mensen die niet op een katholieke of 
protestante begraafplaats begraven wilden worden, een algeme
ne begraafplaats moest worden ingericht. 
Breda vroeg een tijdelijke ontheffing van deze verplichting aan 
en kreeg die, zolang er nog geen geschikte grond voor de 
begraafplaats vrijgemaakt was. De gemeente verwachtte een 
stuk grond te kunnen verwerven van de geslechte vesting
werken. De ontheffing gold telkens voor één jaar en werd 
jaarlijks verlengd tot aan 1882. 
In 1875 werden door de gemeente Breda onderhandelingen aan
geknoopt met de Minister van Financiën. 



Bij de pijl de begraafplaats, 
ten noorden ervan de 
koepelgevangenis 
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Op dezelfde plaats staat nu 
de watertoren/ kantoortoren 

Teneinde vestinggrond aan de Loopschans te kopen om daar 
een algemene begraaf-plaats aan te leggen. De grond werd aan 
de gemeente overge-daan voor f 2000 per hectare maar het 
duurde tot 1881 voordat de grond werd overgedragen en 
bewerkt kon gaan worden. 
De aanbesteding vond plaats op 19 december 1881 voor f 1169 
en in 1882 werd gemeld dat "de Algemeene Begraafplaats in de 
Loopschans thans is voltooid en door eene beukenheg omge
ven, terwijl de glooiingen zijn beplant met ltaliaansche populieren 
heesters." 
Op een kaart uit 1890 is de plaats van de gemeentelijke 
dodenakker duidelijk te zien, gelegen aan de Oost Buitensingel 
( de huidige Wilhelminasingel ). 
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De plaats is omringd door een water met aan de voorkant een 
ingang. 
De Israëlitische gemeente had in Breda geen begraafplaats; hun 
overledenen werden begraven op de Israëlitische begraafplaats 
te Oosterhout. Maar ook zij wilden aanspraak maken op een 
begraafplaats binnen de gemeente Breda, zodoende vroeg het 
kerkbestuur der Nederlandsch Israëlitische Gemeente te Breda 
in 1892 een stuk grond te koop naast de algemene begraafplaats 
om daar hun doden te begraven. 
Echter, door de onverwachte stadsuitbreiding en het feit dat van 
de algemene begraafplaats nog steeds geen gebruik was 
gemaakt, wilde men de begraafplaats elders aanleggen en werd 
geopperd dat men "wellicht het oog zoude moeten vestigen op 
een stukje heidegrond buiten de gemeente." 

Op de locatie van de algemene begraafplaats werd de 
Watertoren gepland en de aanleg van het Wilhelminapark 
voorbereid. lh de gemeenteraad werd het besluit tot verplaatsing 
unaniem genomen ( "Niemand der leden het woord verlangende, 
wordt daartoe zonder hoofdelijke stemming besloten." ) en dus, 
zonder bezwaar van het ministerie van Financiën tegen de 
overdracht van een stuk grond onder Ginneken, kadastraal 
bekend sectie A, gedeeltes van de no's 693 en 694, ter grootte 
van ca. 40 aren, voor de koopprijs van f 60 en met de 
goedkeuring van de gemeente Ginneken en Bavel, werd hiertoe 
in november 1893 besloten. 

1 n 1894 verstrekte de bouwcommissie een rapport "om daarop 
te dienen van advies stelden heeren burgemeester en wethou
ders in onze handen een plan met bestek en teekeningen voor 
den aanleg eener algemeene begraafplaats met lijkenhuis op de 
daarvoor aangekochte gronden onder de gemeente Ginneken 
ten zuiden van de Rijksweg van Breda naar Tilburg. " 
"Het onderzoek der stukken heeft tot geene bedenkingen 
aanleiding gegeven en wij hebben de eer U voor te stellen die 
goed te keuren en burgemeester en wethouders te machtigen tot 
de besteding over te gaan." 
Op 19 maart 1894 kwam de akte van overdracht tot stand, het 
werk werd gegund aan W. de Kanter te Teteringen voor f 419 en 
op 12 november 1894 was het werk gedaan. 
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Het kapeldorp Heusdenhout in 1898 met de locatie van de Algemene 
Begraafplaats van Breda 

Op 7 december volgde een bezichtiging en met ingang van 1 ja
nuari 1895 werd Cornelis Wagemakers tot opzichter aangewe
zen. Zijn vergoeding bedroeg f 10 per jaar. 
De Israëlieten hadden ondertussen nog steeds geen eigen 
begraafplaats in Breda en waren dus aangewezen op de 
begraafplaats te Oosterhout. Het comité tot het aankopen van 
een Israëlitische begraafplaats te Breda ondernam in 1902 een 
nieuwe poging om op de Algemeene Begraafplaats een perceel 
te verwerven, ter grootte van 14 à 15 m over de gehele breedte 
onder voorwaarden en bepalingen als de raad zou voorstellen. 
Na het nodige geharrewar ( de nuance tussen een comité van 
personen en het bestuur van een kerkelijke gemeente werd 
breed uitgemeten en de conclusie luidde dat het comité geen 
partij was ) werd de Israëlitische gemeente "Obeb-Salem" een 
gedeelte van de begraafplaats in Heusdenhout ter beschikking 
gesteld, onder voorwaarden: de kosten waren voor de 
Israëlitische gemeente; het gemeentebestuur was gerechtigd tot 
opheffing en verplaatsing; het toegekende gedeelte kwam aan 
de westzijde te liggen en mat 15m bij 50 m en het perceel moest 
4-zijdig afgesloten worden. 
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In 1903 werd het Israëlitische deel in gebruik genomen. 
De Algemeene Begraafplaats van Breda te Heusdenhout ( nu 
Sectie A no. 924 ) werd niet echt populair. Pas in 1903 ( ! ) vond 
de eerste begrafenis plaats: het lichaam van een verder 
onbekende verdronken man. 
Op de oude begraafplaats aan de Oost Buitensingel vond 
trouwens geen enkele dode zijn of haar laatste rustplaats. 
Israëlitische begrafenissen vonden in de eerste 10 jaar regel
matig plaats. Vanaf 1904 tot en met 1920 werden 35 personen 
hier begraven, maar daarna daalde het aantal begrafenissen 
sterk. 
In de volksmond schijnt men de naam "jodenkerkhof' gebruikt te 
hebben, evenals het ook weinig poëtische "paardenkerkhof'. 
Het aantal ter aarde bestellingen op de Algemeene Begraaf
plaats bleef beperkt tot 3; de eerder genoemde drenkeling op 17 
maart 1903, op 13 september 1910 een kind en als laatste op 20 
december 1916 een Belgische vluchtelinge. Na die tijd is er geen 
gebruik meer gemaakt van deze begraafplaats. 

De begraafplaats in Heusdenhout was te vinden aan de 
Hoogeindsestraat, vlak bij de kruising met de ( verlengde ) 
Kapelstraat, iets ten zuiden van de Tilburgseweg, bij het huidige 
viaduct "Heidehof'. 
In 1914 overleed de opzichter van de begraafplaats en hij werd 
opgevolgd door H. Huijbregts uit Heusdenhout, nog steeds voor 
de somma van f 10 per jaar. 
Daarna, vanaf 1919, nam F. Wiechmann de honneurs waar. 
Over de begraafplaats laat zich verder weinig nieuws melden. Af 
en toe komt er nog iets los, zoals in 1919, wanneer gewag wordt 
gemaakt van de desolate toestand van de plaats. Afdoende 
herstelling wordt gewenst. 
De reactie is dat de plaats geregeld wordt onderhouden en dat 
het hek onlangs nog is hersteld. 

Een voorbeeld van kosten van onderhoud uit 1908: f 7 ,22 is voor 
dat onderhoud uitgetrokken, zelfs in die dagen voor zo'n project 
een schijntje. In 1920 werd het toegangshek tot de begraafplaats 
hersteld en de hoofdstijlen vernieuwd. De ijzeren draadhekken 
werden opnieuw geverfd en van het lijkenhuis werden de 
boeiboorden en de boordplanken vernieuwd. 
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&:lt· gesteld ,hooft tot v;e:rbetering van .de oo~ . _'Ehs Zá1 t 
1er. stau.nd~. tm<ler Gintliken gelegen algemèè-nè den "','llilnl;s 
heh beg.r-aafpiaats hHeidehof" ~ aldus de .;;Msh:' nattttttlijk 

\Vet is v.,-aar noem.den de heeren Malx~lk~ der ovet1p·i 
nent (chr\ prot.) 1:m Ht,,>er (soe.--<l<un.) . het voor -; ·. (1peutiáte 1:

Cdle stel ü~k1m11teHe11d1 HangJ,zicn zij fle Ugging ~tl de joni 
Zün van de;r.e b~~P'at1.fplaats, Wt>lke.An <len voH, .. i,r .httl:ht\U'tj<?, 
1 of nwnd den 11aam van .,ratn·denkerklwri l~n ömhm s 
i:me~ drnagt1 niet IDH,-stig . a-ettteil; tloch bm·g~-; HefbfoDi 

g~· meester Van Slohbc betoügdc. dat geen a:n~ schill-0ndü .: 
. :Jl· d*.'..'1' terrein be$chikh<rnr ·wa.9, terwijl het . B. ha<l qp~;n 
tme«. en W, boven.dien en1;:;.t i,.1 mc•t hun: vourne: Centrtüeu 
hwh men van nHeidBhofH een oohoorHjlrn alge« om verb-1-):l 
dfo- . meene btg'.raafplaats t~ maken. · na&rr }n:l:is 1 

Het Nieuws van de Dag 11 april 1939: Ook toen al geruchtmakende 
kwesties in de Bredase gemeenteraad. 

Het ( zomer- ) huisje van de familie Van de Ven naast de ingang van de 
begraafplaats 
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In 1929 meldt men de allertreurigste toestand van de Algemeene 
Begraafplaats. Deze zou met een betonnen muur moeten 
worden afgesloten. "Er stond een houten kruisje op het graf van 
een Belgisch kind, maar een kransje dat er vroeger geplaatst 
was, lag op de weg. 

Het lijkt wel een paardenkerkhof." Het Israëlitisch gedeelte ziet er 
beter uit, men onderhoudt het zelf. 
Vanaf 1937 is het toezicht op de begraafplaats opgedragen aan 
E. Kreitlein. De vergoeding bedraagt nog steeds f 10 per jaar. 
In 1938 komt J. Rijpert, begrafenisondernemer, met een verzoek 
tot het aanleggen van een nieuwe algemene begraafplaats, de 
aanschaf van materialen en hem het onderhoud op te dragen . 
Om zijn verzoek kracht bij te zetten, levert hij een aantal foto's 
om te illustreren hoe erg de toestand is. Er zijn nog meer 
mensen die vinden dat de begraafplaats niet meer aan de eisen 
van de tijd voldoet: het is te ver van de stad; er staat geen be
hoorlijk lijkenhuis; er is geen baar; er is onvoldoende beplanting 
rondom het Israëlitische gedeelte; er is onvoldoende toezicht; het 
bedrag dat is uitgetrokken om de toegangsweg te verharden, 
f. 800, is aan de lage kant. 
B & W willen er nog steeds een behoorlijke begraafplaats van 
maken, omdat het zo'n mooi terrein is. Er gebeurt dan ook een 
en ander en zelfs de naam wordt veranderd. "Heidehof' is de 
nieuwe naam, maar de uitbater van café Heidehof is daar niet zo 
gelukkig mee. Daarom zal de begraafplaats de naam "Boschrust" 
gaan dragen. 

In de jaren daarna is er helemaal niets te melden, er vinden geen 
begrafenissen plaats, alleen de post onderhoud wordt wel eens 
opgevoerd. In 1959 wordt tijdens een gemeenteraadsvergade
ring gevraagd waar "Boschrust" is te vinden. Het antvvoord is: 
aan de Hoogeindsestraat in Nieuw-Ginneken. Voor onderhoud 
van "Boschrust" is in 1961 f 250 uitgetrokken en men beweert 
dat de dienst beplantingen zorg draagt voor het onderhoud. 
Toch heeft er van 8 tot 17 oktober 1958 onderzoek en opgraving 
plaatsgevonden vanwege de naderende aanleg van Rijksweg 27 
De begraafplaats moest worden ontruimd. 
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De stoffelijke overschotten van de aldaar begraven Israëlieten 
werden overgebracht naar de Israëlitische Begraafplaats te 
Oosterhout. 18 lijken werden opgegraven, op 12 graven werden 
nog namen aangetroffen. 
Hiervan is een verslag opgesteld, waarbij nog werd aangetekend 
dat er van de begraafplaats geen administratie voorhanden was. 
De begraafplaats is gesloten en het perceel en alles eromheen is 
opgegaan in de toen nieuw te bouwen wijk Heusdenhout. De 
begraafplaats is letterlijk "begraven" onder de daar aangelegde 
Rijksweg 27. 

Tot 1942 behoorde Heusdenhout tot de gemeente Ginneken en Bavel, later Nieuw
Ginneken (1942-1997) . 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. Hebt u nog 
herinneringen aan de annexatie van 1961 en/of aan de vorming van de nieuwe stadswijk, laat 
het ons weten. 

Wilt u reageren op dit artikel? Hebt u nog (familie)foto's uit het vroegere Heusdenhout of 
mooie of trieste verhalen van vroeger? Neem contact op. 
Voor aanvullingen en reacties op dit artikel of informatie en foto's over andere onderwer
pen uit de historie van Heusdenhout houden wij ons aanbevolen. 
Wilt u telefonisch reageren op dit artikel of over andere historische ondenverpen over 
Heusdenhout, schroom niet: 076-58/0024 te bellen. We blijven belangstellend uitzien naar oude 
verhalen en foto 's. Reageren per e-mail kan ook:naar redacfie(@ paulusvandaesdonck.nl 

De werkgroep legt alles zorgvuldig vast. Foto's worden gescand en u ontvangt de 
originele foto's retour. Alle geschiedkundige informatie komt terecht in het archief van 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck. De informatie wordt gebruikt voor publicaties 
en tentoonstellingen. Zo blijft de geschiedenis van het vroegere Heusdenhout ook voor 
nieuwe generaties toegankelijk. 

* * * 
GENEALOGISCHE DAG HALSTEREN 
Op zaterdag 23 maart organiseert de heemkundekring Halchterd 
uit Halsteren een genealogische dag.in het heemhuis "Hof van 
Ram" Beeklaan 29a Halsteren van 12-16 uur. 
Belangstellenden kunnen inlichtingen inwinnen op het adres: 
andre@heeffer.nl of telefonisch 076-5021418 

• 
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KRONIEK UIT HET 
LAND VAN PAULUS 

• 

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS 36 
door Ans en Frans van Aert 

JANUARI 2012 
1-01 Bakhuisje bij de Pekhoeve vernield in de nieuwjaarsnacht 
8-01 Platte Buis uitgereikt aan Jan Jansen en René Huijben 

voor hun inzet voor het Waaike. 
10-01 Eerste oversteek - fietsviaduct in Bavel. 
13-01 UTV wint de dorpsquiz in Ulvenhout. 
22-01 Succesvol optreden voor Paulus van Daesdonk van de 

Groep Elckerlijc. 

FEBRUARI 
1-02 Loods in Bavel door brand in de as gelegd. 
1-02 Onze sponsor bakker van Disseldorp krijgt predikaat 

Hofleverancier. 
2-02 Els Groenewegen uit Ulvenhout beëdigd als raadslid 

gemeente Breda. 
4-02 Henkiepenkie wint de dorpsquiz in Galder 
5-02 Opening van de wisseltentoonstelling over Adriaan van 

Bergen in het museum Paulus van Daesdonck : 
"Afpersen en Brandstichten - Adriaan van Campen 
terechtgesteld" 

11-02 Jos Schetters oppersauwelaar van Bosuilendorp. 
23-02 André Damen 40 jaar leraar op basisschool de Rosmolen 

in Ulvenhout. 

MAART 
2-03 Toneelvereniging Ulvenhout zeer succesvol met Tante 

Bella's Beautysalon. 
5-03 1000 schoolkinderen openen het fietsviaduct in Bavel. 

17-03 Lezing :"Adriaan van Campen, de grootste crimineel" door 
Frank van Gils in de Pekhoeve - boek gepresenteerd 

29-03 Première Bavel lzz Music is wervelende show. 
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APRIL 
23-04 Piet Nuijten geeft een zeer interessante lezing over de 

landgoederen in Ulvenhout 
30-04 Oranjevereniging Ulvenhout bestaat 80 jaar. 
29-04 Lintjesregen in Bavel, Galder, Ginneken en Ulvenhout. 

MEI 

W. Karremans, R.Klep, S. Meeuwissen. J.Bouwense. 
J. van Bel, J.Lammen.A. Douwes, C. van Alphen, 
A. de Bie, M. van Egeraat, L. van de Made, A. van Riel, 
H. Verdeijen en J. Verheijen. 

9-05 Man dood gevonden in Ulvenhout. 
12-05 Piet Nuijten en Toon Goos leiden leden van Paulus van 

Daesdonck rond op Landgoederen Hondsdonk en 
Luchten burg. 

23-05 Bavelse kerk H. Maria ten Hemelopneming bestaat 125 
jaar. 

JUNI 
20-06 Presentatie bouwplan op het perceel van Garage van 

Hooijdonk. 
23-06 Feestelijke opening van dierenverblijf Het Waaike bij de 

Pekhoeve in Ulvenhout. 
24-06 Bavel anno 1920. 

JULI 
8-07 Big Jump In de Mark Meerseldreef-Galder om aandacht 

te vragen voor schoon water. 

AUGUSTUS 
6-08 Garage van Hooijdonk maakt bekend dat zij na 60 jaar 

het centrum van Ulvenhout verlaten. 

SEPTEMBER 
2-09 Paulus van Daesdonck opent nieuwe tentoonstelling over 

oorkondes, diploma's, medailles: "Naar waarde geschat" 
6-09 W Bavel viert 75 jarig bestaan 
8-09 Open Monumentendag gemeente Breda. Een bus reist 

langs alle monumenten in Ginneken en Ulvenhout 
Ook museum van Paulus wordt angedaan 
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8-09 en 9-09 Tweejaarlijkse Vlooienmarkt in Ulvenhout vestigt 
nieuw record. 

9-09 Open monumentendag in Alphen-Chaam - Paulus van 
Daesdonck presenteert samen met de gemeente A.C. en 
de kringen uit Alphen en Chaam twee nieuwe fietstochten 

10-09 37e Jaarvergaderng van Heemkundekring. 
Guus Rombouts houdt na de pauze een lezing over het 
restaureren van klokken 

12-09 Tweede Kamerverkiezingen. 
24-09 Brandweerman Jos Heestermans koninklijk 

onderscheiden. 

OKTOBER 
1-10 Dorpsraad legt zich niet zomaar neer bij sluiting 

Burgerloketten in het dienstencentrum in Ulvenhout. 
8-1 O Gewapende overval Boerenbond Ulvenhout. 
9-10 Mevr. Helena Garcia benoemd tot ereburger van 

Zakopane in Polen. 
13-10 De schrik zit erin bij gebruikers van 't Klooster in Bavel nu 

sluiting dreigt. 
22-10 Leerzame en humoristische lezing over missionering van 

pater Luc in Meerseldreef. 
26-1 O De Blaosaope winnen voor de derde maal de dorpsquiz 

in Bavel. 

NOVEMBER 
11-11 Opening tentoonstelling 55 jaar Baviaonen in het 

Museum van Paulus van Daesdonck in Ulvenhout. 
19-11 Lezing Winterfeesten door Ineke Strouken. 

DECEMBER 
16-12 Concert van de Zoagers die in 2013 na 40 jaar gaan 

stoppen. 
23-12 Kerstconcert van Ulvolume die dit jaar het 20 jarig 

bestaan vierde. 
23-12 Burgemeester H. Nuijten van Chaam en P. v.d. Velden 

lopen voor het goede doel, een orthopedische werkplaats 
in Ghana. 

31-12 Oudjaar zingen in Bavel, Galder, Strijbeek en Ulvenhout. 
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KAPELHOF 
De vroegere lagere school te Heusdenhout, de Annaschool, 
werd na het bouwen van de Weilustschool, het gemeenschaps
huis voor Heusden hout onder de naam Kapel hof. 
Door alle bezuinigingen heeft het echter zijn functie verloren en 
wordt thans omgebouwd tot een "Hoed". (huisartsen onder één 
dak). 
Wim Joosen (r), voorzitter van onze werkgroep Heusden-hout, 
was er als de kippen bij om het oude opschrift veilig te stellen. 

ERFGOEDBRIEF 20 
Onlangs verscheen Erfgoedbrief 20, een uitgave van de 
gemeente Breda. 
Deze keer handelt de brief grotendeels over Princenhage. 
In het museum ligt een exemplaar op u te wachten. 
Wilt u een gratis abonnement mail dan g.otten@breda.nl 
en vraag er om. 

Het wapen van Ginneken op het 
Nassaumonument en dat van Nieuw
Ginneken op het museum van Paulus. 
(zie BvP 192 p.104 en 108) 

LEZEN EN KIJKEN 
Onze lezers reageren trouw op de artikelen.in de Brieven van 
Paulus. Op grote en kleine artikelen wordt gereageerd en dat 
stelt de redactie zeer op prijs. Maar ook de plaatjes hebben uw 
belangstelling. Een vijftal lezers zagen in de koe op het wapen 
van Ginneken zoals dat voorkomt op het Nassaumonument een 
manlijke versie van het dier. Oordeel zelf! (BvP 192 p.104 en 108) 
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Geachte redactie. 
Het getoonde voorwerp op pagina 125 van 
Paulus 192 is volgens mij een Kogelgiettang. 

-~"'>? de Brieven vay 

IJ 

Als de tang dichtgeklapt is kun je op de bovenste richel lood 
gieten wat dan naar onderen loopt in de gaatjes. 
Als het Jood is afgekoeld, draai je het bovenste gedeelte weg, 
klop het overtollige Jood er uit (wat later weer om te smelten is) 
en klop de kogeltjes uit de onderste helft. 
Het is niet te zien of het voor hagel is of voor bukskogeltjes. 

Wees gegroet, 
Kees Sol Ulvenhout AC 
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MET SINT JUTTEMIS 
door Karel Leenders 

In de 192e editie van Brieven van Paulus staan op bladzijde 84 
twee notities over Sint Juttemis. 
Daar wil ik nog wat aan toevoegen, een tekstje dat ik in 2011 
schreef voor de ambtenaren van de provincie Zuid-Holland: 

Sommige processen lopen zo lang en slepen zich zo traag voort, 
dat we er van zeggen dat ze wel met Sint-juttemis klaar zullen 
zijn. We bedoelen dan: dat komt nooit af, met daarbij de 
suggestie dat de feestdag van Sint-juttemis niet op de kerkelijke 
kalender voor komt. Maar er gloort hoop! Niet een hoop chloor, 
maar gewoon hoop. 

Het Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal vat de spel
lingsvarianten samen onder het kopje: Jutmis. (Het Groene 
Boekje weet van niks). Jutmis is volgens dat woordenboek de 
naam voor een verzonnen ·heiligendag: de "mis", de vierdag, het 
!eest van Sint Jut(te). Het woord wordt gebruikt als tijdsbepaling 
m de toekomst, met de betekenis van: Nooit; nimmer; van zijn 
leve~ niet. Overigens: op Sint-juttemis zouden de kalveren op 
het IJS dansen. In het Duits kent men de uitdrukking: Nimmer
mehrstag. Het gebruik van de uitdrukking "Met Sint-juttemis" is al 
oud: dit woordenboek geeft als oudste vermelding 1577 (Kroniek 
van Roermond). 

Maar is het wel een verzonnen heiligendag? Met onze moderne 
hulpmiddelen valt dat snel te controleren. We moeten dus gaan 
zoeken naar de heilige Jutte of Jutta. Om een of andere reden 
ruikt dat Scandinavisch en het is dan ook een Noorse Internetsite 
die uitkomst brengt. Daar vindt je maar liefst vier heilige of zalige 
Jutta's, met gerieflijk door het jaar gespreide feestdagen. 

5 mei: De heilige Jutta, overleden in 1260. Ze stamde af 
van een adellijke familie Thüringen en vond de dood op haar 
pelgrimstocht naar het Heilige Land. En natuurlijk, het kon niet 
uitblijven: Mange mirakler skjedde ved hennes grav. 
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22 december: De zalige Jutta van Diessenburg, 
overleden in 1136. 

13 januari: De zalige Jutta van Hoei, bij de Walen beter 
bekend als Yvette, leefde van 1160 - 1228. Ze trok zich op 18 
jarige leeftijd terug in een kluizenaarscel en hield het daarin 40 
jaar uit. Wat ze in de laatste 10 jaar uitspookte is me niet 
duidelijk, maar ze was mystica van beroep. 

29 november: De zalige Jutta van Heiligenthal overleed 
rond 1250 . . Ze stichtte in 1234 het cisterciënzerconvent van 
Heiligenthal en werd er de eerste abdis. Ze heette eigenlijk Jutta 
von Fuchsstadt en was een zuster van ridder Helebold von 
Fuchsstadt die jullie natuurlijk allemaal kennen. Oh Jaaa, die 
dus .... 

Maar het kan niet op: Het Middelnederlands Woordenboek weet 
er nog een vijfde te melden, maar dat is de heilige Judith wier 
feestdag op 17 augustus valt. Op die datum, in de warmste tijd 
van het jaar, zullen er inderdaad weinig kalveren op het ijs 
dansen, maar een bezwaar is toch wel dat Judith niet Jutta is. 
Volgens dit woordenboek is Jutte is ook benaming voor een 
allesbehalve heilige vrouw. Betje Wolft en Aagje Deken (weet u 
nog .. ?) gebruikten daarvoor wel het woord floddermadam. In die 
betekenis kán er zelfs geen heiligendag voor Jutta bestaan. We 
zagen dat dat dus toch wel meevalt. 

"Met Sint-Juttemis klaar" moet dus zoiets betekenen: over een 
maand of drie! U bent gewaarschuwd! 

* * * 

UW NIEUWE E-MAILADRES 
Indien u een nieuw e-mailadres krijgt, deel dat dan ook mee aan 
info@paulusvandaesdonck.nl. Anders mist u onze PaulusMail 
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GEACHTE REDACTIE 
Op blz. 130 van de Brieven van Paulus nummer 192 staat een 
foto met de vraag wat daar te zien is. 

In detail weet ik dat echt niet, maar mijn oog valt op het opschrift 
"90 M". Aha, op ongeveer 90 meter diepte zit in deze streek een 
watervoerende laag waaruit intussen heel wat boeren water 
oppompen voor hun beregeningsinstallaties, het bekende 
"sproeien". Nu ziet het er op de foto allemaal wat ouderwets uit: 
stoommachine, houten boorstelling, kledij van de mensen, ik zou 
denken: rond 1900 of zo. Dat kom ik bij de Ozon waterleiding en 
elektriciteitsfabriek (Ulvenhoutselaan 85) uit, die in 1904 gereed 
kwam. Is dit de viering van het bereiken van de gewenste diepte 
van 90 meter bij de waterput van die fabriek? Het is maar een 
gok. Dan gaan we maar eens wat googelen ... In de beschrijving 
van dat rijksmonument staat dat het meest opzienbarende het 
zuiveren van Markwater met behulp van ozon en elektriciteit 
was, maar ook dat er op het erf nog steeds twee waterbronnen 
(bronwater) zijn, die door de maatschappij later werden 
aangeboord. Kijk, zou daar die foto bij horen? 
(http://rijksmonumenten.nl/monument/519033) 

Vrgr 
K. A.H.W. Leenders, 6 januari 2013. 

Van Karel Leenders kregen we bovenstaande reactie op de foto in ons 
vorige nummer. Interessante informatie zoals deze is altijd welkom. 
Karel bedankt. 
Maar ..... . weet er ook iemand wie er op deze foto staan ? 
Kijk nog eens in ons vorige nummer. Misschien ontdekt u een bekende. 

redactie@paulusvandaesdonck.nl 
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WATERFABRIEK 
WIE WEET ER MEER VAN 
door Akke de Vries - Oosterveen 

Wat zijn uw herinneringen aan de Water- en Electriciteits
fabriek aan de Ulvenhoutselaan? 
In de vorige Brieven van Paulus stond de vraag of er onder de 
lezers mensen zijn die wat meer kunnen vertellen over de twee 
gepubliceerde foto's. Helaas heeft deze oproep niet veel reacties 
opgeleverd. 
In mijn onderzoek naar de voormalige Water- en Electriciteits
centrale aan de Ulvenhoutselaan besteed ik ook aandacht aan 
de meer recente geschiedenis van het gebouw en zijn directe 
omgeving. 
Het is een merkwaardig gegeven dat in alle studies, die tot nu 
toe over dit gebouw zijn verschenen, de exacte datum van de 
afbraak van de watertoren niet vermeld staat. Het afbreken moet 
een flink karwei zijn geweest, aangezien de toren uit dikke 
bakstenen muren was opgetrokken. 
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Ik ben op zoek naar mensen die mij meer kunnen vertellen over 
de watertoren en vooral ook het einde ervan. 
Verder kwam ik in het archief een aantal huurkoopovereenkom
sten tegen, afgesloten tussen het Gemeentelijke Electriciteits
bedrijf en verschillende particulieren in de late jaren '30 van de 
vorige eeuw. 
Het ging om de huurkoop van electrische apparatuur van het 
merk lnventum. Op afbetaling konden de mensen kachels, 
fornuizen, waterkokers, melkkokers, wafelbakijzers en thee
lichtjes aanschaffen. En ook de ons nu wat merkwaardig in de 
oren klinkende zaken als autowarmers, wijnmandjes en boter
warmers. 
Ik ben benieuwd hoe het afsluiten van deze koop in zijn werk 
ging. Was er in het gebouw een ruimte ingericht die diende als 
toonzaal of werden de transacties aan een uitgifteloket 
geregeld? 
Zijn er mensen die herinneringen hebben aan het huren van 
electrische ;spullen bij de fabriek? 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT180 

Februari-Sprokkelmaand-Dolle Maand 
Lichtmis (2/2) nat en donker 
Maakt van de boer een jonker 

Maart-Lentemaand-Zaaimaand 
Als het dondert op Sint Cunegond (3/3) 
Einde van de winter in de grond 

UITSPRAAK 182 
De winter is het jaargetijde waarin de mensen proberen hun huis 
zo warm te krijgen als in de zomer toen ze over de warmte 
klaagden 
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Zij pinkte een traan weg Cees Peeters 167 

PAULUS VAN DAESDONCK 
De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 
25 november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68. 

Secretariaat 
Girorekening 
E-mailadres 

BRIEVEN VAN PAULUS 

: Vang 9 4851VL Ulvenhout 076-561 29 69 
· 3713311 tnv. PaulusvanDaesdonck 
· info@paulusvandaesdonck.nl website : paulusvandaesdonck.nl 

Is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd 
onder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine 
bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente 
Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken 

: Kees Le1Jten , Louis Vriens Redactie 
Redactieadres . Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout 076 5612742 redactie@paulusvandaesdonck.nl 
Lay-out en vormgeving Kees Leijten 

MUSEUM 
De heemkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennend1jk 1 Het museum is geopend de 1° zondag 
van de maand van 14.00-16.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). 
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16 00 uur. 
Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (KvK 411049. 79) 

BESTUUR 
Gerard Oomen 
Kees Leijten 
Niek Koels 
Hans van der Zanden 
Toon Goos 
Joke van Baal-Smeekens 
Toon van Miert 
Johan Mulders 
Louis Vriens 

ERELEDEN 

: voorzitter 
: vice-voorzitter 
: secretaris 
: penningmeester 
: 2° penningmeester 
: medewerkster Ulvenhout 
: medewerker Ginneken 

medewerker Ulvenhout 
: medewerker Galder-Strijbeek 

2012 
2010 
2012 
2010 
2010 
2011 
2011 
2012 
2012 

Jan van der Westerlaken + erevoorzitter; Gerard Mous + erelid; Jan van Dongen : erelid Jan Grauwrnans: erelid 

PUBLICATIES ( verkrijgbaar in het museum) 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen 'De Korenbloem' 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmolen De Hoop 
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
1981 Driekwart eeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 100 jaar school Galder 
1983 Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
1985 Bibliografie 1 
1985 Tussen Witte Wolk en Annev1lle 
1986 Wandelen in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 
1990 Gem. Nw Ginneken in verleden en heden 
1994 De Ginnekensche Tramweg MiJ 
1994 Bibliografie Il 
1996 Wandelen op Luchtenburg 
1996 Veldnamen 26 (Index) 
1996 Gemaallijst 1795 
1997 Straatnamen 
1999 Carnaval in Ulvenhout 
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
2003 Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
2004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 
2006 Paters van de Heilige Harten 1916-2006 
2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 
2007 50 Jaar KSO-Ulvenhout 
2008 Mattheusschool Galder 125 jaar 
2011 Oude Namen in Nieuw-Ginneken 

LIDMAATSCHAP 

Jacques Jespers 
Jan van der Westerlaken 
Kees Le1Jten 
Herman D1rven, Karel Leenders e a 
Dr. Jan de Lepper 
Herman D1rven , Jan van der Westcrlaken 
Jan en Rob van der We terlaken 
Drs. Harrie Verhoeven (BvP 39) 
Adam Verkooi1en e.a (BvP 44) 
lr Christ Bu1ks (per deel) 
Brieven van Paulus 46 
Mariette Beugels, Kees Leijten (BvP55) 
Jacques Jespers 
Jacque Jespers en Drs. Harrie Verhoeven 
Or C S M. Rademaker SS.CC 
lr Wim Bonekamp, Tini Scheepers 
A J Spierings 
Jacques Jespers 
Peter van de Ven e.a 
Kees Le1iten (BvP 101) 
Jacques Jespers 
Ir. Chris! Buiks , Jan. Spoorenberg 
Jan Broeders, Ad Jansen 
Ad Jansen 
Ben C. Martens 
Kees van Alphen 
Kees Le1jten e.a 
Kees van Hooijdonk, Kees Leijten e.a. 
Kees Leijten, Ad Mol e.a 
Ben C Martens 
Ben C. Martens 
Louis Vriens en JC.M .. de Roover 
Ben van der Veer 

€ 2,00 
uitverkocht 
uitverkocht 
€ 2,00 
uitverkocht 
C 5,00 
C 4,00 
C 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2.00 
€ 5,00 
€ 2,00 
€ 4,00 
uitverkocht 
€ 4,00 
€ 2,00 
€ 5,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 1,00 
€ 5,00 
uitverkocht 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 7,50 
€ 5,00 

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2012-2013: € 19,- . 
Bij automatische incasso€ 17,-. 




