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IETS HEEL ANDERS 
Iets heel anders dan "200 Jaar Koninkrijk" is de tentoonstelling 
die ons museum u vanaf 6 oktober biedt. Van de landelijke poli
tiek naar het culturele leven in onze dorpen. 
De dorpen hebben een uitgebreid verenigingsleven. Voor de 
heemkundekring en het museum is het vanzelfsprekend daar 
uitgebreid aandacht aan te besteden. 
Vijftig jaar geleden gaf pastoor F. Eppings in Ulvenhout het 
startsein voor een Gemengd Koor en een Dameskoor, later met 
heren het Parochiekoor. Vijf maanden lang besteden we daar 
aandacht aan. Enkele andere koren liften mee als "Gastkoor". 
In deze Brieven besteedt Jacques Jespers aandacht aan de 
Zwarte Madonna. Hij weet veel over het Poolse leven. 
Loek Laarhoven verhaalt u over de oorlogsgraven. Toon van 
Miert vertelt weer over de foto uit het vorige nummer. 
Ga ook eens kijken naar het mooie kleinood dat sinds kort onze 
oudheidkamer siert. U leest er meer over. 
Wim 'Joosen páuzeert deze keer met zijn Heusdenhoutse 
bijdragen maar gaat volgende keer weer onverdroten verder. 
Lp1:1is 'Vriens gaat in op de lezing van Vroukè Muntjewerff, de 
lezing na de jaarvergadering waarover Niek Kools u bijpraat. 
De bibliografie die u miste in het vorige nummer van de Brieven 
van P~ulus is nu opgenomen. 
Weer een nummer met veel variatie in vergelijking met het vorige 
nummer toch weer ....................... IETS HEEL ANDERS 

info@paulusvandaesdonck.nl paulusvandaesdonck.nl 
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AGENDA 2013-2014 (173) 
okt. 
06 

15 
21 

25 

nov. 
03 
09 

18 

21 

dec 
01 
15 

opening nieuwe tentoonstelling 14.00 uur 
"ULVENHOUTSE KOREN LATEN ZICH HOREN" 
Gemengd Koor Ulvenhout en Parochiekoor 50 jaar 
Brieven van Paulus 196 
lezing "De ontwikkeling van de koormuzi k door d 
eeuwen heen" door Anton van Kalmthout. In d 

Pekhoeve Dorpstraat 92. 
dorpsquiz Bavel 

museum open 
studiedag Grote Oorlog te Hoogstraten ( , 
Brieven) 
lezing over 1 e Wereldoorlog in onze regio d 
Jansen en Frans van Gils. Aanvang 20.00 uur n 
Pekhoeve 
vrijwilligersavond Paulus van Daesdonck 

museum open 
Brieven van Paulus 197 

nieuwjaar. We maken goede voornemens 
museum open 

n 

2014 
jan. 
01 
05 
26 "Gestrikt" uit Prinsenbeek treedt voor ons op in Mariêndal 

Ginneken 

feb. 
02 
15 

museum open 
Brieven van Paulus 198 

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 op nieuwjaarsdag, camavalszondag, met Pasen, 
Pinksteren en Kerstmis en de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
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heemkundekring 
PAULUS VAN DAESDONCK 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

Na de jaarvergadering nam Vroukje Muntjewerf ons mee naar de 
crisis van de jaren dertig. Dit was in het programma van onze 
heemkundekring de derde lezing die gerelateerd is aan de 
wisselexpositie '200 jaar Koninkrijk'. Deze drukbezochte 
expositie is inmiddels niet meer te bezoeken; het Koninkrijk gaat 
verder en ons museum wordt momenteel ingericht met de 
expositie 'Ulvenhoutse •koren laten zich horen'. Aanleiding 
hiertoe is het gouden jubileum van zowel het parochiekoor als 
ook het Gemengd Koor Ulvf::nhout. Ook binnen dit thema zijn wij 
er in geslaagd een passende lezingavond te organiseren. Op 
maandag 21 oktober om 20.00 uur in de Pekhoeve zal dhr. 
Anton van Kalmthout voor ons een lezing mèt geluidsfragmenten 
verzorgen onder de titel 'Koormuziek door de eeuwen heen'. U 
bent uiteraard allen van harte welkom op deze bijzondere 
lezingavond . Noteer deze avond meteen in uw agenda of op de 
kalender. 

Voor u ligt weer een nieuw exemplaar van 'De Brieven van 
Paulus'. Ook deze keer is de redactie o.l.v. Kees Leijten als 
hoofdredacteur er weer in geslaagd een nummer vol met 
interessantE: en heemkundige artikelen te produceren. 

Veel leesplezier in Brieven van Paulus 196 

Gerard Oomen, voorz. 
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(EN AND R NI UWS ) 99 

ULVENHOUTSE KOREN LATEN ZI H HOREN 
GEMENGD KOOR EN PAROCHI KO O JAAR 

In 1963 werd op initiatief van pastoor Eppings in Ulv nhout een 
Gemengd Koor opgericht en een Dameskoor voor d rouw- en 
trouwdiensten in de kerk. Beide koren vieren dit ja r hun gouden 
jubileum. En zij doen dit met een tentoonstelling in on mu urn. 
Vele foto's vertellen de geschiedenis van beide v r nigin n. 
Het gemengd koor vertelt u over hun vele optred n , . lf in een 
opera. 
Het dameskoor heet inmiddels Parochiekoor nu enk I h r n het 
koor zijn komen versterken. Maar de dames zijn nog zwaar 
vertegenwoordigd op de foto's. 
Beide koren hebben al meerdere dirigenten gehad. 
Zij brachten de couleur in het koor. Ook zij zijn vertegenwoor
digd. 
Onze zes dorpen hebben meerdere koren. Daarom zijn een 
achttal foto's toegevoegd van andere koren, we noemen het 
"Gastkoren" 
Misschien hebt u nog enkele bijzondere foto's, die niet in de 
tentoonstelling hangen. 
Mogen we die dan even lenen om er een kopie van te maken? 
We hopen u allen te ontmoeten op deze tentoonstelling die loopt 
van 6 oktober 2013 tot 2 maart 2014. 
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KOREN LEZING 
DOOR ANTON VAN KALMTHOUT 
JUBILEUMCADEAU VAN PAULUS VAN DAES
DONCK AAN TWEE ULVENHOUTSE KOREN 
door Toon van Miertl 

in de vorige Brieven hebt u kunnen lezen dat ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van zowel het Parochiekoor van 
Ulvenhout als van het Gemengd Koor de Ulvenhoutse muziek
liefhebber en -kenner Ad van Bijnen een lezing voor ons zou 
verzorgen. Door tijdgebrek en een tijdelijke extra 'huiselijke taak' 
is hij niet in staat de lezing voldoende voor te bereiden. Hij heeft 
voor een uitstekende vervanger gezorgd: organist en 
muziekdocent Anton van Kalmthout. 

Anton van Kalmthout studeerde orgel en schoolmuziek aan het 
Brabants Conservatorium. Hij werkte 20 jaar in het middelbaar 
onderwijs . en het muziekonderwijs in Brabant. 
Van Kalmthout heeft een ruime carrière als organist achter de 
rug ( H.Hartkoor en Sacramentskoor in Breda, St.Paulus Abdij in 
Oosterhout); hij is thans organist in de Achelse Kluis. 
Hij was bijna 20 jaar hoofd van de Muziekafdeling van het 
instituut voor kunstzinnige vorming De Nieuwe Veste in Breda. 
De laatste jaren geeft hij lezingen en voordrachten over muziek, 
onder meer bij HOVO Brabant). 

In zijn lezing over koormuziek wordt duidelijk dat het woord 
"koor" een ruime betekenis heeft, waar het een en ander over 
gezegd kan worden. 
De geschiedenis van de koormuziek is ongelooflijk rijk, eigenlijk 
té omvangrijk voor één avond. Aan de orde komen zeker: 
* Ontstaan van meerstemmige koormuziek uit het Gregoriaans. 
* Betekenis van homofone en polyfone muziek. 
* Teksten in de koormuziek. 
*_ Religieuze en wereldlijke koormuziek. 
* Opera en de koormuziek. 
* Hedendaagse koormuziek. 
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Het praten over dit onderwerp is niet voldoende, daarom wordt 
de hele voordracht rijk van klinkende voorbeelden voorzien. 

Met plezier biedt Paulus van Daesdonck deze lezing als 
jubileumcadeau aan beide koren aan. Wij hopen dat veel 
zangers en (oud)zangers aanwezig zijn op 21 oktober om 20.00 
uur in de PEKHOEVE. Natuurlijk zijn ook leden en toekomstige 
leden van de heemkundekring van harte welkom. 

BEZOEK OOK DE TENTOONSTELLING 

'ULVENHOUTSE KOREN LATEN HOREN' 
die op zondag 6 oktober in ons museum geopend is. Door foto's 
en objecten wordt de historie van de twee koren b licht. 
Het is een cliché, maar die drukt uit wat er b do Id wordt: de 
foto's op de expositie zijn een 'feest v n h rk nning' en 
leveren heel wat stof op voor een nostalgisch g ~ k. 

Beste Paulus . -

Een tijd geleden vroegen jullie zich af of de heemkunde toekomst 
heeft. Ik geloof het wel want waar ik nu 50 jaar woon, in Vijlen 
Zuid Limburg, hebben we een ware geboortegolf van Heem
kundeverenigingen. 
In Epen, Vijlen Vaals Lemiers allemaal rondom waar ik woon. 
In Vijlen begon in juli met 54 leden een jong team met hulp van 
ouderen (60+) om alles op poten te zetten. 
Ik ben ook daar lid geworden. Uiteindelijk woon ik hier al 2 keer 
langer dan in Ulvenhout . 
Ik wilde jullie dit even laten weten na het lezen van Brieven 195. 
Heel fijn. Ik neem wat boekjes mee voor onze Noabere van Viele 

Heel hartelijk dank voor jullie Brieven. Het kost een hele boel tijd, 
vrije tijd vooral. Daar heb ik ook onze vereniging voor gewaar
schuwd. 
Veel groeten van Jopie Mertens Martens . 
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NOTULEN VAN DE 38E JAARVERGADERING VAN DE 
HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 

Op 9 september 2013 in de Tussenpauz' te Bavel 
versleg door Niek Kools, secretaris 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, met een hartelijk 
welkom aan iedereen. Ongeveer 60 leden bezochten deze avond. 

Hoewel Brabant niet gekozen is om culturele hoofdstad te worden, 
zal Paulus doorgaan om haar doelen te verwerkelijken. 
Diverse mensen zijn dit jaar overleden, waaronder oud
burgemeester Mart van de Ven. 
Hij is belangrijk geweest voor de oprichting van onze kring en 
museum. 

2. Notulen 37e jaarvergadering 
Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. Het wordt vastgesteld. 
De voorzitter dankt de secretaris. 

3. Jaarverslag 
Het jaarverslag is vooraf opgenomen in de Brieven van Paulus 195. 
De secretaris laat aan het eind van de vergadering een diaserie zien 
waarin alle activiteiten getoond worden. 
In het jaarverslag is te lezen wat er het afgelopen jaar is gebeurd. 
Voor het komende verenigingsjaar doet de secretaris een beroep op 
de leden bij de volgende geplande activiteiten: 

1) Vrijwilligers voor het schoonmaken en repareren van objec-
ten in het depot in de brandweerkazerne en het museum 

2) Schrijvers voor de Brieven van Paulus 
3) Hulp bij digitaliseren foto's en films 
4) Zoekei1 naar gratis depotruimte 

Het verslag wordt vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. 

4. Financieel beleid 
De penningmeester geeft aan dat er een positief resultaat is, hoewel 
er nog een rekening moet komen voor het afgelopen jaar. 
De gemeente Alphen- Chaam heeft nog subsidie verstrekt. 
Van Breda krijgen heemkundekringen niets meer. 
De opbrengsten van boekverkoop gaan naar het boekenfonds. 
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De gaande mannen Toon en Toon ( Goos en van Miert) 

De komende mannen Karel van den Hout en Peter van der Ven 
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5. Verslag kascommissie (Thorn Neger en Kees van der Made) 
De kascommissie is zeer positief over de wijze waarop de 
penningmeester de financiën van de Heemkundekring administreert 
en verantwoordt. Er zijn geen fouten of omissies geconstateerd. 
De leden gaan akkoord met het gevoerde beleid door middel van 
applaus voor de penningmeester. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie 
De heer Johan van Gestel heeft zich beschikbaar gesteld om 
volgend jaar, samen met Kees van der Made, de kascommissie te 
vormen. 

7. Begroting 2013-2014 
De begroting is in grote lijnen hetzelfde als die van het afgelopen 
jaar. 
Als iedereen betaalt hebben we ongeveer€ 10.000,-aan inkomsten. 
Daarmee kunnen we de geplande activiteiten naar verwachting 
uitvoeren. 
Wordt goedgekeurd. 

8. Bestuursverkiezing 
De 3 bestuursleden, Kees Leijten, Hans van der Zanden en Toon 
Goos zijn aftredend. Toon Goos stelt zich niet herkiesbaar. Ook 
Toon van Miert treedt af. 
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Kees en Hans worden 
herkozen. , 
Op voorstel van het bestuur worden Karel van den Hout uit Bavel en 
Peter van der Ven uit Ginneken benoemd als bestuurslid. Zij gaan 
de vrijgekomen plaatsen invullen. 
Er wordt afscheid genomen van Toon Goos, die 16 jaar lang actief 
bestuurslid is geweest. Hij is een goed vertegenwoordiger van 
Ulvenhout geweest, zeker door zijn andere bestuursfuncties. 
Toon wil, indien nodig, als vrijwilliger zijn steentje blijven bijdragen. 
Ook Toon van Miert, die 6 jaar voorzitter was en nog 2 jaar 
bestuurslid, gaat afscheid nemen. Toon legt volgens de voorzitter de 
lat erg hoog en dat levert wel resultaten op. Hij is een groot kenner 
van ons gebied en van de Kempen in België. Hij heeft veel 
geschreven voor de Brieven en bekend zijn zijn artikelen in De 
Stem. 



Wim Lange 
vol lof over de vele (30) 
goede jaren bij Paulus 

Hij neemt veel initiatieven, heeft overal verstand van en is verknocht 
aan Paulus. Daarom zal hij als vrijwilliger actief blijven voor Paulus 
en we hopen nog lang van zijn diensten gebruik te mogen maken. 
Beide Tonen krijgen boeken, bloemen voor hun dames en een 
oorkonde. 
Daarna wordt nog afscheid genomen van Wim Langen, die 
tientallen jaren in het bestuur van het museum heeft gezeten. Als 
bestuurslid van de Kring heeft hij al eerder afscheid genomen. 
Hij is de doener en heeft vanaf het begin van het museum hard 
gewerkt op alle gebieden. Ook Wim krijgt een attentie en zegt toe 
indien nodig, nog best voor Paulus iets te willen doen. ' 
Hij is vol lof over de goede jaren die hij bij Paulus heeft gehad. 

9. Activiteiten afgelopen jaar in beeld 
In een powerpoint, voorzien van commentaar door de secretaris 
worden de activiteiten zichtbaar gemaakt van dit verenigingsjaar. ' 
Deze aanpak bevalt de aanwezigen, getuige het applaus na afloop. 

10. Rondvraag 
Niemand heeft iets voor de rondvraag 

11. Sluiting 
Om 21.00 uur sluit de voorzitter dit eerste deel van de avond af .. 

1 n de pauze wordt het traditionele Bavelse worstenbrood uitgedeeld 
en nog een tweede kopje koffie. 
Na de pauze houdt Vroukje Muntjewerff een boeiende lezing over 
"het sociale klimaat in de jaren dertig". 
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CRISIS VAN DE JAREN DERTIG 
LEZING DOOR VROUKJE MUNT JEWERFF 
verslag Louis Vriens 

Na de jaarvergadering bij de Tussenpauz in Bavel verzorgt histo
rica Vroukje Muntjewerff-van den Hul een lezing over de crisis 
van de jaren dertig. 
De huidige economische crisis roept de crisisjaren van de jaren 
1930 voortdurend in herinnering. Vroukje Muntjewerff-van den 
Hul heeft onlangs een boek geschreven met de titel: "Breda en 
de crisis van de jaren dertig". Het boek gaat over de steun, het 
stempelen, de werkverschaffing en de goedbedoelde acties van 
de burgerij om de werklozen in het gareel te houden. 

In de jaren twintig lijkt en nog niets aan de hand, de economi
sche situatie van Breda ziet erg goed uit. Er is maar een handje
vol werklozen. Nauwelijks vijf maanden later dient de economi
sche wereldcrisis zich àan met de dramatische koersval op de 
Amerikaanse Beurs. Aanvankelijk geeft dat niet veel reden tot 
ongerustheid, maar in de loop van 1931 worden de gevolgen 
duidelijk, ook in Breda en omgeving. De bouw , stort in, kleine 
aannemers gaan failliet. De grotere bedrijven zoals Kwatta, 
Hero, de HKI en de Machinefabriek bedenken nieuwe procedés 
waar minder arbeiders voor nodig zijn, tevens voeren ze reorga
nisaties door, massaal worden er arbeiders ontslagen. 
De werkloosheid, in het 45.000 inwoners tellende Breda, loopt 
snel op. In 1936 - op het dieptepunt van de crisis - is een kwart 
van de bevolking door werkloosheid getroffen 

Omdat het rijk de woningbouwverenigingen geen leningen meer 
geeft komt de woningbouw stil te liggen De gemeente moet de 
huur van haar arbeiderswoningen wegens dreigende leegstand 
verlagen, hoewel er in feite een groot woningtekort is. 
Er is sprake van een kredietcrisis. 
Zij die werkloos worden krijgen in eerste instantie geen uitkering, 
wel is er een welstandsfonds waar je eerst geld moet inleggen 
maar dat lukt haast niemand. 
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In 1914 wordt er in Nederland een tijdelijke arbeidsbeurs in het 
leven geroepen; een ommezwaai voor de werklozen. In 1916 
komt er ook in Breda een arbeidsbeurs, in de Annastraat. Één 
persoon regelt vraag en aanbod van werk. Later verhuist de 
arbeidsdienst naar de Singelstraat. Het gaat om vacatures in de 
gehele regio, ook buiten Breda. 

Eind 1930 haalt minister Ruijs de Beerenbrouck de steunregeling 
uit de Eerste Wereldoorlog weer van stal. De steun is alleen 
bedoeld voor loontrekkers, niet voor failliete of noodlijdende 
zelfstandigen. Voor hen is er alleen de armenzorg. 
Onder het tweede kabinet-Colijn (vanaf 1933) gaan de ambtena
rensalarissen én - tot twee maal toe - de steun omlaag, om 
uitgaven en inkomsten in balans de houden. Deze zogenoemde 
gouden standaard wordt in 1936 losgelaten. De gulden wordt 
minder waard, de export neemt toe en het lijkt langzaam iets 
beter te worden. 

Werklozen moeten ingeschreven staan bij de arbeidsbeurs. 
Aangeboden werk afslaan, betekent geen steun meer, zelfs al 
gaat het om de werkverschaffing. Dagelijks moeten ze tweemaal 
stempelen om te bewijzen dat ze niet bijklussen. Ook met 
straatcontroles in de arbeidersbuurten wordt hierop toegezien. 
In 1938 zijn er in Breda gemiddeld 1638 stempelaars tweemaal 
per dag op straat. 

Werklozen die· geen geld hebben om de rijwielbelasting te 
betalen ontvangen een gratis rijwielplaatje met een gat erin. Veel 
werklozen schamen zich voor hun positie. 

Breda is een standenstad waar enkele belangrijke families de 
touwtjes in handen hebben. Zij vrezen dat de ellendige situatie 
het volk in oproer zal brengen en uiteindelijk zal kiezen voor het 
communisme. Dit moet te allen tijde worden voorkomen, er moet 
hulp worden geboden. Zo wordt door de zusters van het gasthuis 
aan de Haagdijk een zogenoemde spijskokerij ingericht. Het 
Nationaal Crisis Comité deelt kleren, schoenen en dekens uit. 
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Het plaatselijk comité onder aanvoering van burgemeester W. 
van Sonsbeeck moet daarvoor geld bij elkaar zien te brengen via 
collectes, oliebollenacties en de verkoop van speciale crisispost
zegels en fietsvlaggetjes. Het effect van al die inspanningen is 
voor de werklozen gering. Alleen grote gezinnen en langdurig 
werklozen krijgen iets. 

Een apart crisiscomité lenigt de nood van kleine zelfstandigen 
met leningen en met voedsel- en kledingbonnen. De adressen 
van de noodlijdenden zijn verspreid over de hele stad. 
Maar nog voor de crisis haar dieptepunt bereikt, besluit minister 
Romme in 1936 abusievelijk dat de toestand zich heeft 
gestabiliseerd en dat het crisiscomité dus wel kan worden 
opgeheven. 
Als compensatie voor de steuntrekkers lanceert Romme het 
kwartjesspaarplan. Daarmee kunnen steuntrekkers wekelijks een 
kwartje sparen. Het door het Rijk verdubbelde spaarbedrag mag 
dan (enkel) aan voedsel, schoenen en dekens worden besteed. 
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Behalve hun stempelkaart krijgen de werklozen wekelijks een 
bonnenboekje voor goedkope levensmiddelen. 
Dat heeft overigens niets met liefdadigheid te maken maar meer 
met het wegwerken van landbouwoverschotten. De gemeente 
houdt de verkoop van deze artikelen zelf in de hand, want 
anders - is het idee - zou de middenstand er maar mee gaan 
zwendelen. 

In 1937 wijst minister Romme (Sociale zaken; red.) Breda aan 
als landelijke proefgemeente, om de werkloze massa dagelijks 
met sportieve en culturele groepsactiviteiten van de straat te 
houden, zo het frustrerende stempelen te vervangen door 
inspirerender tijdverdrijf en al doende het veronderstelde 
oproergevaar te bezweren. 

Er worden verschillende werkverschaffingsprojecten in het leven 
geroepen. Binnen de gemeentegrenzen van Breda zijn er weinig 
mogelijkheden. Een deel van de Mark, na verhuizing van de 
Machinefabiek Breda, wordt gedempt. Tevens wordt gestart met 
de aanleg van het Van Koolwijkpark. 
De randgemeenten hebben meer mogelijkheden, zo worden er 
werkzaamheden in de bossen van Staatsbosbeheer verricht en 
zijn er heideontginningswerken in de Alphense bergen. Het is 
vaak zwaar werk op basis van tarief en levert financieel niet veel 
op. Over het algemeen raken de mensen er niet door 
gemotiveerd. 

De Tweede Wereld Oorlog luidt uiteindelijk een nieuw tijdperk in. 
Op 10 mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen. 
De ironie wil dat de bezetter zo mogelijk nog bevreesder is voor 
ordeverstoringen en al op 27 mei de stempelplicht afschaft. Na 
de Duitse inval daalt de werkloosheid. Honderden Bredase 
arbeiders melden zich om voor de Duitsers op vliegveld Gilze
Rijen te werken, tegen een hoog loon. Na alle jaren van 
ontbering is dat voor hen belangrijker dan de vraag of werken 
voor de vijand moreel te verantwoorden valt. 
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GEWONE MENSEN 
IN DE GROTE OORLOG 

door Kees Leijten 

Wat weten Vlamingen en Nederlanders over elkaars ervaringen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog? Wat was het lot van gewone 
mensen aan beide zijden van de grens, gescheiden door de 
lugubere dodendraad? Wat maakten de miljoen vluchtelingen 
door die vanaf 1914 Noord-Brabant overspoelden? Hoe zat het 
met contacten over en weer, de voedselvoorziening en de 
gevolgen van militaire activiteiten en inkwartiering? 

Studiedag en rondwandeling 
Op de Dag van de Brabantse Volkscultuur 2013, aan de 
vooravond van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog 
in 2014, staan we stil bij de talloze persoonlijke verhalen en ge
schiedenissen van alledag die zijn opgeslagen in herinneringen, 
foto's, films en geschriften. 
Heemkunde Gouw Antwerpen, Heemkunde Vlaams-Brabant en 
de Stichting Brabants Heem organiseren in samenwerking met 
Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en de 
Leerstoel Cultuur in Brabant een verrassende dag waarop we op 
zoek gaan naar gedeelde geschiedenissen en ervaringen. 
Dat dagelijks leven werd vooral bepaald door grensoverschrij
dende zaken als 'vluchtelingen' en 'dodend raad.' 
Wat leren we uit al die anekdotes en verhalen? 

Hoogstraten 
Op zaterdag 9 november 2013 zijn we te gast in het fraaie stadje 
Hoogstraten. Daar zullen in korte en soms verbazingwekkende 
presentaties verhalen verteld worden die kunnen gelden als 
exemplarisch voor wat Brabanders aan twee kanten van de 
staatsgrens tussen 1914 en 1918 hebben meegemaakt: ervarin
gen die mensenlevens hebben getekend en ook volgende 
generaties niet onberoerd laten. 
Na de lunch maken de deelnemers een cultuurhistorische 
wandeling door Hoogstraten of bezoeken de Dodendraad in 
Baarle. 
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Boekpresentatie 
's Middags vindt de presentatie plaats van een bijzondere 
publicatie waarin heemkundekringen aan beide zijden van de 
grens de mooiste en boeiendste lokale verhalen hebben verza
meld. Ook een fraaie plaat uit ons museum 
Dit boek is het resultaat van de samenwerking tussen heem
kundigen in de drie Brabantse provincies Antwerpen, Vlaams
en Noord-Brabant over het dagelijks leven tijdens de eerste 
wereldoorlog. 
Reserveer dus vast 9 november in uw agenda en let op de 
komende aankondiging van het programma. 
Voor meer informatie: erfgoedbrabant.nl 

Vuchtelingen uit België aan de Nederlanse grens, een plaat uit 
de collectie van ons museum, opgenomen in het boek. 
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69 JAAR BEVRIJD 

DE MADONNA VAN CZESTOCHOWA 
door Jacques Jespers 

In de katholieke eredienst kennen we vele afbeeldingen 
van de maagd Maria. Na de bevrijding van Bavel en Breda 
door de Polen, nu 69 jaar geleden, is daar ook de beeltenis 
van de H. Maagd van Czestochowa bij gekomen. 
De beeltenis is sinds 1944 middels devotieprentjes ruim 
verspreid. De geschiedenis van dit beroemde beeld is 
boeiend, deels waar, deels een legende 

De beroemde beeltenis van de Heilige Maagd van Cz~stochowa 
met haar pasgeboren zoon is, volgens de overlevering, op 
verzoek van de eerste christenen, geschilderd door de evangelist 
Lucas. Dat Lucas naast schrijver van het derde canonieke 
evangelie en van de Handelingen der Apostelen ook bekend zou 
zijn geweest als schilder, is waarschijnlijk te danken aan een 
legende uit de zesde eeuw. Deze leidde ertoe dat hij later vaak 
als schilder werd afgebeeld en de patroon werd van de schilders. 
Volgens deze overlevering zou Lucas twee afbeeldingen van · 
Maria hebben geschilderd. De ene zou later zijn weg hebben 
gevonden naar ltaliê en zich nog steeds in Bologna bevinden. De 
tweede beeltenis zou geschilderd zijn op het hout, afkomstig van 
de tafel waaraan de Heilige Familie heeft gezeten. Kunsthistorici 
achten het echter waarschijnlijk dat het een Byzantijnse icoon 
betreft, geschilderd op cypressenhout tussen de zesde en de 
negende eeuw, en afkomstig van Kiêv, de bakermat van het 
Russische christendom. 
In verband met de christenvervolgingen is het laatstgenoemde 

schilderij, volgens de overlevering, lange tijd in Jeruzalem 
verborgen gehouden. Pas nadat door keizer Constantijn de 
Grote in het jaar 313 het christendom als geoorloofde godsdienst 
werd erkend, kon het schilderij voor het eerst in de openbaarheid 
worden gebracht. 
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Constantinopel 
De moeder van keizer Constantijn, de heilige Helena, bracht het 
schilderij naar Constantinopel, de eerste christelijke hoofdstad 
van het Romeinse Rijk, gesticht door haar beroemde zoon. 
Daar bleef het schilderij ruim vijf eeuwen. 
Bij epidemieên en rampen werd het hier met groot eerbetoon 
door de straten gedragen. In de negende eeuw werd de beel
tenis door de keizer van Constantinopel geschonken aan de 
Russische prins Lew, wegens zijn militaire verdiensten voor het 
Oost-Romeinse Rijk. Deze bracht het over naar Galiciê in het 
slot Belz, gelegen ongeveer zestig kilometer ten noorden van 
Lwów. In 1340 werden deze stad en het grootste deel van 
Galiciê veroverd door Polen op het buurland Litouwen. 
In 1382 belegerde een Tatarenleger het slot Belz. De Maria
beeltenis werd tijdens het beleg door een projectiel in de hals 
geraakt, waarvan de sporen altijd zichtbaar zijn gebleven. 
Nadat het beleg was afgeslagen, ontdekte de Poolse hertog 
Wtadistaw van Sileziê dat het schilderij door de plaatselijke 
bevolking werd vereerd vanwege miraculeuze genezingen. Hij 
besloot het daarom te laten overbrengen naar zijn veilige kasteel 
in de stad Opole in Sileziê. Tijdens het transport, in de buurt van 
Cz~stochowa, bleven de paarden voor de wagen, volgens de 
overlevering, plotseling staan en waren niet meer in beweging te 
krijgen. 
Tevens kreeg de hertog die nacht in een droom de boodschap 
om het schilderij hier achter te laten. Hertog Wtadistaw besloot 
zijn droom te verwezenlijken en liet hier op zijn kosten een 
houten kapel en een klooster bouwen. In het naastgelegen 
klooster werden Paulanen, paters van de Paulusorde, gehuis
vest. Volgens de legende zou de heilige Paulus de eerste 
kluizenaar zijn geweest die leefde in de derde eeuw na Christus. 
De Paulusorde werd gesticht door de Hongaar Eusebius, de 
kanunnik van Esztergom, die in het begin van de dertiende eeuw 
erin slaagde alle kluizenaars, die leefden in de bossen van 
Hongarije en Kroatiê, in een orde te verenigen. 
In 1382 werd de 293 meter hoge heuvel, in het westelijk deel van 
de stad Cz~stochowa, met de kapel en het klooster officieel 
overgedragen aan de Paulanen. 
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De heuvel vernoemden zij naar hun moederhuis in Buda(pest), 
gelegen op de Claro Monte Budensi. 

Jasna Góra 
Op 9 augustus 1382 werd de stichtingsakte van het klooster met 
de kapel op de Jasna Góra (lichtende Berg) getekend. 
Reeds enige jaren later kreeg de Jasna Góra bekendheid door 
de vele wonderen die er plaats vonden. 
De " Clarus Mons" groeide uit tot een bekende bedevaartplaats. 
Een van de bekendste middeleeuwse Poolse historici, Jan 
Dtugosz, stelde vast dat het betrekkelijk kleine schilderij van 120 
bij 82 cm. al vóór 1430 een geweldige bekendheid had verwor
ven tot in Sileziê, Moraviê, Hongarije en Pruisen. 
Het jaar 1430 betekende overigens bijna het einde van het 
inmiddels beroemd geworden schilderij. Op Paaszondag, 14 april 
1430, overviel een groep gewapende Hussieten, afkomstig uit 
Bohemen, Moraviê en Sileziê, het heiligdom op de Jasna Góra. 
Als strenge volgelingen van de Boheemse kerkhervormer Jan 
Hus verwierpen zij ondermeer de beeldendienst. De Hussieten 
namen alle kostbaarheden mee, die aan de beeltenis waren 
toegewijd. Ondanks hevig verzet van de paters werd de 
beroemde beeltenis op een kar geladen om ook deze mee te 
nemen. 
Net als in het jaar 1382 bleven de paarden echter, volgens de 
overlevering, doodstil staan. Kwaad gooiden de Hussieten het 
schilderij zo hard op de grond, dat het in drie stukken brak. 
Onder bescherming van koning Wtadistaw Il Jagietto en zijn 
echtgenote, de later heilig verklaarde koningin Jadwiga, verbeef 
het schilderij daarna gedurende vier jaar in Krakau, destijds de 
hoofdstad van het grote Poolse rijk. Restaurateurs probeerden 
hier de schade te herstellen, welke het schilderij had opgelopen 
door de overval van de Hussieten. 
De restauratie werd echter een faliekante mislukking. Hierop 
besloten de restaurateurs de oude beeltenis te verwijderen en er 
een nieuwe overheen aan te brengen. Ter herinnering aan de 
brute overval van de Hussieten brachten zij tenslotte twee 
sneden aan over het gezicht van de Heilige Maagd. 
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Na de dood van Wtadytaw Il Jagietto in 1434 bracht zijn zoon 
Wtadysraw III het schilderij terug naar Cz~stochowa. In 1466 
werd het klooster van Cz~stochowa weer aangevallen, dit keer 
door het leger van de Boheemse koning. 
Onder koning Wtadystaw IV ( 1632-1648) werd in de kapel een 
schitterend altaar geplaatst, vervaardigd uit ebbenhout. Het 
schilderij zelf werd voorzien van een rijk versierde omlijsting. De 
maker van het altaar, Jerzy Ossolinski, wilde ook dit helemaal in 
zilver uitvoeren, maar de koning raadde dit af. 
Het zou rovers anders op verkeerde gedachten kunnen brengen. 
Vanaf 1638 startte koning Wtadystaw IV met de bouw van 
uitgebreide fortificaties rondom Jasna· Góra en transformeerde 
het kloostercomplex in een Maria Fort (Fortalitium Marianum). 

De Zweedse zondvloed 
Reeds in het jaar 1655 bleek het grote nut van deze fortificaties. 
Dit jaar staat in de Poolse geschiedenis bekend als het begin 
van "potop", de zondvloed. 
Voornamelijk buurland Zweden was hiervoor verantwoordelijk. 
Polen was al in de zestiende eeuw in strijd met Zweden om het 
bezit van Lijfland, het tegenwoordige Letland met de belangrijke 
havenstad Riga. In 1587 zag het er naar uit dat deze strijd zou 
worden bijgelegd, toen de Zweedse troonopvolger Sigismund 
Wasa tot koning van Polen werd gekozen. Het Zweedse 
koningshuis Wasa heeft daarna echter grote ellende voor Polen 
betekend. Niet alleen bleven de oorlogen aanhouden maar ook 
bleek er grote verdeeldheid te bestaan tussen de protestantse 
tak van het geslacht Wasa in Zweden en de katholieke tak in 
Polen. 
Toen ook Rusland zich in de strijd om Lijfland mengde, 
verklaarde de Zweedse koning Karel X Gustaaf de oorlog aan 
zijn Poolse achterneef Jan Kazimierz. Op 21 juli 1655 vielen de 
Zweedse legers Polen binnen. Met de aanvallen van de 
Kozakken in het zuid-oosten en van de Russen in het noord
oosten was Polen niet bestand tegen de Zweden vanuit het 
noorden, die destijds over het beste leger in Europa beschikten. 
Koning Jan Kazimierz vluchtte naar Silezië waar hij tevergeefs 

om Duitse hulp aanklopte. 
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De steden Warschau en Poznan werden door de Zweden 
ingenomen en, na een belegering, ook Krakau. Polen was in 
verrassend korte tijd ingestort en leek reddeloos verloren. 
Met grote wreedheid traden de protestantse Zweden op tegen de 
katholieke Poolse bevolking. leder die trachtte zijn bezittingen te 
verdedigen, werd vermoord. Kastelen werden beroofd, verwoest, 
in brand gestoken en de hele bezetting, inclusief vrouwen en 
kinderen, over de kling gejaagd. Kerken, kloosters en stadhuizen 
werden volledig geplunderd, de nonnen en priesters vermoord. 
Alles wat enige waarde had, werd meegenomen. 
Hele dorpen hielden, als gevolg van de verwoestingen en 
moordpartijen, op te bestaan. 
Op 1 september 1655 hadden de Zweedse troepen het hele land 
onder de voet gelopen. De belangrijkste havenstad Danzig, die 
door Hollanders werd verdedigd, hield stand. Ook enkele steden 
waren nog in Poolse handen. Een daarvan was Cz~stochowa 
met het vestingklooster op de Jasna Góra. 
Op 8 november 1655 begonnen negenduizend Zweden aan de 
belegering van het Poolse heiligdom met zijn rijke kunstschatten. 
De Zweden waren in de vaste overtuiging dat zij een 
gemakkelijke en snelle overwinning konden behalen op de 
weinige paters, bijgestaan door een kleine militaire bezetting. 
De Zweedse generaal Muller, die het klooster betitelde als " het 
kippenhok", eiste een onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
overgave. De bezetting van het klooster, bestaande uit zeventig 
paters, twintig edelen en honderd zeventig soldaten, had echter 
een eed gezworen dat zij zich liever dood zouden vechten dan 
het klooster prijs te geven. Onder leiding van de prior Augustyn 
Kordecki wisten de verdedigers alle Zweedse aanvallen af te 
slaan. Zodra de vijandelijke kanonnen een bres in de muur 
hadden geschoten werd deze snel gedicht. 
In de nacht van 5 op 6 december 1655, toen de Zweden nog 
geen stap dichter bij de overwinning waren gekomen, 
ondernamen enkele Poolse verdedigers een commando-aanval 
op de grootste Zweedse kanonnen en bliezen deze op. 
De laatste massale aanval lanceerden de Zweden op Eerste 
Kerstdag, maar ook deze aanval werd door de paters en hun 
helpers afgeslagen. 
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Na een strijd van veertig dagen begon de vijand zich terug te 
trekken. Jasna Góra was gered en daarmee ook de vele 
kunstschatten, waaronder het schilderij van de Zwarte Madonna. 
Uit dankbaarheid werd op die dag de beeltenis van de Maagd 
Maria in processie rondgedragen over het terrein van het 
klooster en over het slagveld buiten de muren. 
De overwinning op de Jasna Góra betekende een keerpunt in de 
oorlog. De Polen, die toch al diep verontwaardigd waren geweest 
over de Zweedse aanval op hun heiligdom, zagen de 
overwinning als een teken van God. Het werd het signaal voor 
een algemene volksopstand. 
Overal in Polen ontstonden verzetshaarden van boeren, 
stedelingen en edellieden, die de Zweden vanuit hinderlagen 
zware verliezen toebrachten. 

Koningin en schutspatroon van Polen 
In het voorjaar van 1656 keerde koning Jan Kazimierz terug naar 
Polen. In de kathedraal van Lwów bepaalde hij op 1 april, 
geknield voor een schilderij van de Maagd Maria, dat de Heilige 
Maagd van CzQstochowa voortaan als koningin en schuts
patrones van Polen zou worden vereerd. 
Hoewel kort daarop ook Brandenburg (het latere Pruisen) en 

Zevenburgen zich op Polen stortten, kon in 1660 in Oliva de 
vrede worden getekend. De Poolse tak van het geslacht Wasa 
deed afstand van de aanspraken op de Zweedse kroon. 
De oorlog had vreselijke sporen achtergelaten in Polen. Veruit de 
meeste priesters waren vermoord en het Poolse inwonertal was 
gedaald van tien tot zes miljoen. De boerderijen waren verwoest, 
het vee geslacht. Bijna ieder voorwerp van waarde was gestolen. 
Vanaf die tijd is Jasna Góra in Polen bekend als " Góra 
Zwyci~stwa" , de Overwinningsberg, het symbool van de 
nationale en godsdienstige vrijheid. 
Nadat paus Clemens XI een jaar eerder de Kroningsakte had 
ondertekend, werd de beeltenis op 8 september 1717, in 
aanwezigheid van 200.000 gelovigen, van een gouden kroon 
voorzien. 
Ook gedurende de periode waarin Polen volledig van de kaart 
was geveegd (1795 - 1918) en tijdens het communistische 
bewind ( 1945 - 1990) bleef Jasna Góra de rol van Nationaal 
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Heiligdom vervullen. In de loop van de 198 eeuw werden de pel
grimages naar Jasna Góra verboden wegens haar grote natio
nale betekenis. De drie bezettingsmachten Pruisen, Oostenrijk
Hongarije en Rusland betitelden de Maagd van Jasna Góra zelfs 
als de " grootste revolutionaire van hen allen" . 
In 1863 brak toch de grote Poolse opstand uit. De Polen trokken 
ten strijde met de beeltenis van Maria van CzQstochowa op hun 
vaandels. De opstand werd door de Russen, ondersteund door 
Pruisen, bloedig neergeslagen. De paters van het klooster op de 
Jasna Góra werden beschuldigd van collaboratie met de rebellen 
en naar Siberiê gedeporteerd. 

Het "wonder aan de Weichsel" 
Nog tweemaal na de Zweedse invasie hebben de katholieke 
Polen ervaren dat de Heilige Maagd van Czestochowa Polen 
heeft beschermd en geholpen in hun strijd om de vrijheid. De 
eerste keer dat dit plaats vond staat in de Poolse geschiedenis 
bekend als " Het wonder aan de Weichsel", in het jaar 1920. 
Hoewel het vredesverdrag van Versailles Polen had erkend als 
onafhankelijke staat, ontstond in dat jaar onenigheid tussen 
Polen en de Sowjet-Unie over het verloop van de Poolse 
oostgrens. Polen wilde koste wat kost een herstel van de 
toestand van vóór 1772, toen een groot deel van Wit-Rusland en 
Oekra"fne Pools territorium was. Tijdens de oorlog, die op 26 april 
1920 uitbrak, rukte het Poolse leger ver op en veroverde zelfs 
Kiêv. Het tegenoffensief, dat op 2 juli volgde, bracht het 
Russische leger tot de rivier de Weichsel en in de voorsteden 
van Warschau. 
Polen leek weer te worden opgeslokt door de grote oosterbuur. 
Duizenden Polen reisden naar Cz~stochowa om hun hemelse 
koningin de redding van Polen af te smeken. Op 27 juli 1920 
kwamen ook de Poolse bisschoppen bijeen op Jasna Góra om 
nogmaals hun erkenning van Maria als de Koningin van Polen te 
proclameren. De leiders in het Kremlin verklaarden dat hun grote 
aanval ten doel had een revolutie in Midden-Europa te 
ontketenen, waarbij men vooral de communistische kameraden 
in Duitsland op het oog had. 



24 

Met steun van de Franse generaal Weygand en zijn staf 
begonnen de Polen op 15 augustus 1920, de dag van Maria 
Hemelvaart, aan een tegenaanval die zeer succesvol verliep. 
Wat weinigen hadden verwacht, gebeurde toch. Het leger van de 
Sowjet-Unie werd honderden kilometers ver teruggedreven. Bij 
de Vrede van Riga op 18 maart 1921 kreeg Polen de oostgrens 
die het tot 1 september 1939 heeft behouden. 
De communistische bedreiging van Midden- en West-Europa 
was na II Het wonder aan de Weichsel" een halt toegeroepen. 

15 augustus 1944 
De tweede keer dat de hulp van Maria van Cz~stochowa werd 
ervaren was in augustus 1944. Dit gold in het bijzonder voor de 
Eerste Poolse Pantserdivisie, die op 5 augustus 1944 in 
Normandiê zijn vuurdoop onderging. 
Midden augustus dreigde de Duitse legermacht langs alle kanten 
te worden ingesloten. Wanhopig vluchtten de restanten van aller
lei Duitse eenheden langs de enige ontsnappingsroute, die liep 
tussen de berg Ormel en het plaatsje Chambois. Op initiatief van 
generaal Stanisfaw Maczek veroverden de Polen na hevige ge
vechten deze beide strategische punten en blokkeerden zo de 
ontsnappingsroute. De " Zak van Falaise" was gesloten. 
Ondanks hun geïsoleerde positie en de aanvallen van twee SS
pantserdivisies hielden de Polen stand. Na afloop van de 
bloedige gevechten, die op 22 augustus eindigden, werden 
50.000 gevangenen geteld en 10.000 Duitsers begraven. 
Ook de Polen betaalden een zware tol. De gevechten in Nor
mandië kostte de Eerste Poolse Pantserdivisie bijna 10% van 
haar sterkte; 1.441 Poolse militairen waren voorgoed of voor 
langere tijd uitgeschakeld. 
Ook deze moeizaam behaalde overwinning schreven de katho
. lieke Polen toe aan Maria van Cz~stochowa. Weer was de 
datum 15 augustus, Maria Hemelvaart, van grote betekenis ge
weest in deze slag. Op 28, 29 en 30 oktober 1944 bevrijdde de 
Eerste Poolse Pantserdivisie Bavel en Breda van het Nazi-juk. 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd een deel van het 
kloostercomplex op de Jasna Góra bezet door de Nazi's. 
Pelgrimstochten waren verboden. 
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Toch slaagden de paters erin partizanen, gevluchte gevangenen 
en joden hier een heimelijke schuilplaats te bezorgen. 
Op 16 januari 1945 werd het heiligdom onverwachts aangevallen 
door Russische troepen. De Duitse bezetting vluchtte in paniek 
en kreeg geen gelegenheid meer de voorgenomen vernietiging 
van het kloostercomplex uit te voeren. 
Later werd 15 augustus uitgeroepen tot de jaarlijkse Dag van de 
Poolse krijgsmacht 

Pauselijk bezoek 
Ook tijdens het communistische regime reisden ieder jaar miljoe
nen Polen naar Cz~stochowa om blijk te geven van hun trouw 
aan de Maagd Maria, als de heilige beschermvrouwe van Polen. 

Paus Paulus VI verzocht de Poolse regering in 1966 om op 3 
mei aanwezig te mogen zijn bij de duizendjarige herdenking van 
Polen's bekering tot het christendom . 
Het communistische regime gaf geen toestemming. 
De eerste paus uit Polen, Johannes Paulus 11, durfde men echter 
niet een bezoek aan zijn land te weigeren. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat paus Johannes Paulus 11 reeds tijdens het 
eerste bezoek aan zijn geboorteland, in juni 1979, direct een 
bezoek bracht aan de Jasna Góra. Drie en een half miljoen 
Polen hoorden hem hier tijdens zijn driedaagse bezoek zeggen: " 
Maria's wil is vervuld. Hier ben ik." 
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Adam Verkooijen en zijn "maat" plaatsen de herboren 
veegwagen weer op zijn plekje 
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DE HERBOREN VEEGWAGEN 
Jarenlang reed Kees Sprangers met zijn veegwagen door 
Nieuw-Ginneken. Jan Grauwmans vereeuwigde hem. 
Na de herindeling kwam de wagen in de tuin van ons museum te 
staan, 
Maar de tijd sloeg toe. Roest en verdwijnende verf. 
Ons bestuurslid Adam Verkooijen trok zich het lot van de wagen 
aan. 
Ontroest, nieuwe wielen en banden, een nieuwe bodem en 
opnieuw geverfd. De veegwagen was herboren. 
Het wapen van Nieuw-Ginneken werd door Adam met meester
hand erop geschilderd. 
De veegwagen kan er weer jaren tegen. 
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TENTOONSTELLING OP KOMST 
WIELERCRITERIA IN ONZE DORPEN 
Jaarlijks bezoeken velen de Acht van Chaam, een internationaal 
criterium. Maar ook de ronde van Ulvenhout, Bavel, Galder of 
Ginneken werd druk bezocht.. Ginneken had zelfs eenwieler
baan. En Heusdenhout had dit jaar zijn eerste ronde 
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. 
Help onze tentoonstelling op te bouwen. 

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. 
1 n de oorlog werd er veel verwoest, vooral in Bavel 

Hebt u nog een of meer foto's van uw huis of dat van anderen 
dat verdwenen is, leen ons uw foto uit, opdat we er een kopie 
van kunnen maken voor weer een nieuwe tentoonstelling 

ZO WAS HET - ZO WERD HET 
De winkel van Goosen aan de Dorpstraat ( foto Archief Paulus 
van Daesdonck) die in 1970 vervangen werd door de winkel van 
Nelemans. (foto Anneke Oomes) 
Zo zijn er vele panden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

Hebt u nog voorbeelden van een gesloopt huis ? Graag lenen we 
die voor een nieuwe tentoonstelling 

"Gevallen onder de slopershamer" 

WIE HELPT? 
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foto Kees Leijten 

WIE WEET WAAR DIT IS? 14 
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 ....... . 
Dit keer een bijzonder pand 
Wie weet waar dit "monument" zich bevindt? 
Wie kan er meer over vertellen of heeft er herinneringen aan? 

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 november 2013 naar: 

info@paulusvandaesdonck.nl 
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WIE WIST WAAR DIT WAS 13 
door Toon van Miert 

Ginneken heeft in het verleden naam gemaakt vanwege zijn 
ligging aan de Mark, vanwege de nabijheid van het Mastbos en 
de aanwezigheid van een kuuroord. Toeristisch was het een 
geliefd dorp. Vanuit Ginneken zijn in de loop van de twintigste 
eeuw duizenden ansichtkaarten verstuurd die ons een beeld 
geven van hoe het dorp er in het verleden uitzag. We kennen 
door die afbeeldingen hotels, pensions en dorpshuizen die nu 
allang verdwenen zijn. Interessante historische kennis heeft dat 
allemaal opgeleverd. 
Op de ansichtkaarten van IJpelaar stond toen niet Bavel maar 
Ginneken vermeld. 
Op 28 oktober 1944 lag seminarie IJpelaar in de vuurlinie. 
Poolse bevrijders rukten langs Bavel op om Breda te veroveren. 
Door het strijdgewoel brandde het seminarie volledig uit. 
Maar goed dat veel seminaristen in de eerste helft van de 
twintigste eeuw ansichtkaarten naar thuis hebben gestuurd waar 
het oude seminarie opstond! 

De naam IJpelaar komt als Ypeler (Ier-laar d.w.z. een laag 
gebied, in dit geval begroeid met iepen) al in 1280 voor in een 
tekst van Arnoud van Leuven, Heer van Breda. Het bestond uit 
een aantal landerijen, die aan de Heer van Breda behoorden en 
die in leen gegeven werden. Sinds de eerste helft van de 
veertiende eeuw heeft er een kasteel gestaan, waarin in de loop 
der eeuwen invloedrijke katholieke en protestantse families 
gewoond hebben. Het kasteel is in 1837 vervangen door een 
landhuis. De laatste particuliere bezitters waren Bonaventura 
Havermans (1835-1854) en zijn zuster Anna (1854-1858). Anna 
vermaakte het in 1858 aan de bisschop van Breda, Mgr. J. van 
Hooydonk. 
IJpelaar is vanaf 1878 een kleinseminarie. Daarvóór moesten 
twaalfjarigen die priester wilden worden, naar de Latijnse School 
in Oosterhout en vanaf 1839 naar Oudenbosch. 
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Kunstacademie Sint Joost nu 

Het klein seminarie in oudere tijden 
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Na de verwoesting van 1944 studeerden de toekomstige 
priesters zes jaar in Dongen, voor ze terug konden keren naar 
het herbouwde IJpelaar. 
Het seminarie is in 1970 gesloten. Daarna is er de Sociale 
Academie ingekomen en tenslotte Kunstacademie Sint Joost. 
In het buurtschap IJpelaar staan nog een paar mooie oude 
boerderijen. De oudste nog bestaande boerderij is de 
Laarhovense Hoeve aan Seminarieweg 28. Deze dateert van 
1710 en is gerestaureerd. De Nieuwe hoeve van /Jpe/aar aan 
Seminarieweg 27 dateert van 1892. 
Beide hoeven zijn rijksmonument. De hoeve Seminarieweg 30 uit 
1887 is een gemeentelijk monument. 

Ria Knipscheer, die net als verschillende andere lezers wist dat 
op de foto in Brieven 195 de voordeur van het huidige gebouw 
stond afgebeeld en de fles wijn thuisbezorgd krijgt, heeft 
jeugdherinneringen aan het seminarie: zij fietste om de veertien 
dagen vanuit Den Hout naar IJpelaar om de was op te halen van 
haar broer die daar studeerde. Zij heeft er zelf de sociale 
academie gevolgd. 
Mijn herinnering aan IJpelaar gaat niet verder dan 'De Heilige 
Tap', het café waar de seminaristen graag kwamen. Als kind 
wandelde ik geregeld op warme zondagmiddagen met mijn 
moeder met een omweg door de velden van 'Broek' daar naartoe 
om een flesje Hero sinas te gaan drinken aan zo'n ijzeren tafeltje 
met dito stoelen en heel veel bijen. 
In de geschriften van Anton van Duinkerken, die op het semina
rie niet altijd heel gelukkig is geweest en zijn frustraties mogelijk 
af en toe eens ging bedwingen in het café, komt 'De Heilige Tap' 
nogal eens voor. In zijn 'Brabantse herinneringen' kunnen we 
lezen hoe het dagelijks leven op het seminarie verliep. Hij geeft 
ons een boeiend beeld van de opleiding, de studenten en de 
docenten. 



34 

DE EERSTE WERELDOORLOG 
IN ONZE GRENSREGIO 

LEZING OVER DE DODENDRAAD, 
EEN GRENSVERSPERRING ONDER HOOGSPANNING 
door Toon van Miert 

De Duitse bezetter sloot van medio 1915 tot november 1918 heel 
de Belgisch-Nederlandse grens af met een elektrische 
draadversperring van ongeveer 2.000 volt in een ultieme poging 
om het clandestiene grensverkeer stil te leggen. De dodendraad 
liep van Knokke tot Gemmenich (van Cadzand tot Vaals). Hij 
was 316 kilometer lang en heeft vele honderden mensenlevens 
gekost. 

De klemtoon van de lezing ligt op de heel bijzondere situatie aan 
weerskanten van de grens met Baarle-Nassau, waar Baarle
Hertog omwille van de enclavesituatie als enige Belgische 
gemeente in de grensregio niet door het Duitse leger bezet kon 
worden. Herman Janssen en Frans Van Gils, twee leden van de 
heemkundige werkgroep Zondereigen ( een gehucht van Baarle
Hertog), vertellen aan de hand van unieke foto's over de gevol- . 
gen van de dodendraad voor de gewone man en vrouw. Over 
het smokkelen van voedingswaren, rekruten voor het Belgische 
leger en brieven van en naar het front. Over familieleden die 
elkaar jarenlang niet meer konden zien. Over spionage en verzet 
tegen de Duitsers. Over hongersnood, oorlogskost, Spaanse 
Griep, enzovoort. 

Tot slot bespreken zij hun pedagogische en toeristische 
realisaties, gekaderd in de honderdste herdenking van de 
"Groote Oorlog". 

Herman Jansen en Frans van Gils nemen u op maandag 18 
november mee in de tijd. Een lezing die u niet mag missen om 
20. 00 uur in de Pekhoeve te Ulvenhout 
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DE ZULTPAN 
door Kees Leijten 

In de kelder van ons museum staat een heuse zultpan. , een 
geschenk van Ad en Maria Raps.in 2008. 
Vroeger maakte menigeen zelf de zult waarvoor we nu naar de 
slager moeten. Daarvoor had men een zultpan. Zo'n pan kan 
een hele varkenskop bergen. 
Maria Raps leverde met de pan ook het recept om zelf zult te 
maken. 

benodigdheden: 
1 hele varkenskop, inclusief de oren 
3 kg mager varkensvlees 
8 gr peper 
8 gr. Kruidnagelgruis 
100 gram zout 
3 dl azijn 
1 ¼ liter bouillon van vlees 
1 ½ geraspte nootmuskaat 
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Wanneer we alles klaar hebben staan, kunnen we aan de slag. 
was de kop en het vlees 
doe water in de pan en voeg het zout er aan toe 
kook alles goed gaar in zoveel water dat het onderstaat 
neem het vlees van de kop en hak het samen met het 
andere vlees fijn. 
Haal het vlees door de vleesmachine met grove rooster 
Vermeng het vlees met de kruiden en de vleesbouillon 
en laat alles zachtjes stoven 
Voeg de azijn toe en roer die er goed door 
Schep de massa in kommen of potten, die vooraf met 
koud water zijn omgespoeld. 
Leg er een wit papiertje op en giet daarop wat azijn. 
Vernieuw de azijn enkele keren. 

Zo zag Jan Soeterboek in 1989 de slachtdag 
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DE REPUBLIKEINSE KALENDER 
door Harry Collignon 

Een jaartelling is een systeem van tijdrekening waarbij men de 
tijd rekent in jaren. Zo is het momenteel, volgens de christelijke 
jaartelling die ook door ons gebruikt wordt, het jaar 2012. 
Een jaar bestaat in de meeste jaartellingen uit twaalf maanden. 
Als startpunt van onze jaartelling wordt de geboorte van Christus 
genomen, wat dan ook het jaar 1 is. 
Binnen de christelijke jaartelling maken wij gebruik van de 
Gregoriaanse kalender. De Gregoriaanse kalender heeft niet 
alleen als kenmerk dat het jaar verdeeld is in 365 dagen, 12 
maanden en 52 weken van 7 dagen, maar houdt ook rekening 
met de schrikkeljaren. 
Voordat wij de Gregoriaanse kalender hanteerden, maakten wij 
gebruik van de Juliaanse kalender. Beiden zijn gebaseerd op de 
oude Romeinse kalender, die als ijkpunt niet de geboorte van 
Christus had, maar het ontstaan van het Romeinse rijk. 
Onze Christelijke jaartelling is niet de enige jaartelling, die we 
kennen. Zo kennen we onder andere de Islamitische (met als 
begindatum de emigratie van Mohammed naar Medina), de 
Chinese (met als begint het eerste regeringsjaar van keizer 
Huangdi), de Japanse (die start met de kroning van elke nieuwe 
keizer) en de Joodse jaartelling ( die de schepping van de wereld 
als startpunt neemt). 
Er zijn nog veel meer jaartellingen en ook zijn er al enkele in 
onbruik geraakte. Een mooi voorbeeld van een niet meer in 
gebruik zijnde jaartelling is de Frans Republikeinse jaartelling, 
die in gebruik was van 1792 tot en met 1806. 

De aanleiding van de republikeinse kalender is in principe de 
Franse revolutie in 1789. Maar dit is niet het begin van de 
kalender. Op 22 september 1792 is de invoering, maar men 
houdt dan nog rekening met de gregoriaanse jaarindeling. Het is 
dan dus 22 september van het jaar 1 {jaartal wordt aangegeven 
als Romeinse cijfer). 
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Maar in Frankrijk was men nog niet tevreden, want ze wilden 
een totale afscheiding van de katholieke kerk en daarom moest 
de gregoriaanse jaarindeling er aan geloven. 
Op 5 oktober 1793 verving men de weken door decaden. Het 
aantal maanden blijft twaalf, maar het aantal dagen in de maand 
wordt 30. Zowel de dagen als de maanden werden genummerd. 
Men kwam zo wel vijf of zes dagen tekort t.o.v. de oude 
kalender. Deze dagen werden aan het eind van het jaar 
toegevoegd en werden sansculottiden genoemd. 
Op 24 oktober van hetzelfde jaar gaat men de dagen en maan
den namen geven. Zo heten de namen van de maanden dan: 

vendémiaire, brumaire, frimaire, 
nivöse, pluviöse, ventöse, 
germinal, floréal, prairial, 
messidor, thermidor en fructidor. 

Achtereenvolgens zijn dit de drie herfst-, winter-, 
mermaanden. 
De dagen van de decade krijgen de namen: 

primidi, duodi, tridi, 
quintidi, sextidi, septidi, 
nonidi décadi. 

lente- en zo-

quartidi" 
octici, 

Enige weken later wordt gesteld dat het jaar loopt van 22 
september tot en met 21 september in plaats van 1 januari tot en 
met 31 december. 
Zo wordt uiteindelijk met terugwerkende kracht 22 september 
1792: 1 venémiaire 1. 

Nog was men niet tevreden en men ging nog verder. Men voerde 
niet alleen het decimale stelsel van maten en gewichten in, maar 
ook een decimale uurindeling. 

Zo bestond een dag vanaf 22 september 1794 (1 vendémiaire 111) 
voortaan uit 10 uren van 100 minuten van elk honderd seconden. 

Omdat dit systeem niet goed werkte, werd het al weer na een 
half jaar afgeschaft. 
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Het decimale stelsel van maten en gewichten is wel gebleven en 
wordt in bijna alle landen van de wereld gehanteerd. 
De republikeinse is nooit echt goed van de grond gekomen want 
in 1800 mag iedereen, m.u.v. de ambtenaren, de oude week
dagen weer gaan gebruiken. Nadat in 1802 ook de decade voor 
de ambtenaren is afgeschaft wordt op 1 januari 1806 de 
kalender in zijn geheel afgeschaft. 

O~d_at de kalender zo'n kort leven beschoren was, zijn er ook 
weinig documenten, waar de tijdsaanduiding in gebruikt wordt. 
Via internet vond ik nog een overlijdensakte met een datum uit 
deze tijd. De akte is wel in Duits, maar ik vond het toch wel 
aardig om dit document voor dit artikel te gebruiken. 

Sterbe Akt 
Mairie von Udem 
Gemeinde bezirk von Cleve 

Vom achtundzwanzigste tag des Monats Thermidor 
Zwölften Jahr der frankischen Republik 
Sterbe Akt von Elbert van Meegren verschieden den sieben 
Und zwanzigsten Thermidor um fünf Uhr des Mittags seine 
Standes - des Alters von sechszig Jahren geboren 
zu - Departements der Ruhr wohnhaft zu Udem 
Sohn von Johann van Meegren und von Johanna Schoofs 
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Begrafenisregister Algemene Begraafplaats Zuylen 
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SLACHTOFFERS VAN DE 
TWEEDE WERELDOORLOG 

door Loek Laarhoven. 

Wereldwijd telt de tweede wereldoorlog ruim 72.000.000 
slachtoffers. Verdeeld als volgt: militairen 25.037.000, burgers 
41.360.000, Joodse Holocaust slachtoffers 5. 750.000. 
Voor wat betreft ons land gaat het om 198.800 doden: 7.900 
militairen, 88.900 burgers, Joodse Holocaust slachtoffers 
102.000. 
Als we verder inzoomen op de cijfers van Breda dan tellen we 
498 doden: 33 militairen, 354 burgers, Joodse Holocaust 
slachtoffers 111. 
Daarnaast zijn tijdens de oorlog in en om Breda bij de bezetting 
en de bevrijding zowel geallieerde als Duitse militairen omge
komen. 

Voor wat betreft de geallieerde militairen betreft het hoofdzakelijk 
Poolse militairen van de 1 e Poolse pantserdivisie. Verder zijn aan 
de westzijde van Breda nog een Engelse en een Canadese 
militair gesneuveld tijdens de bevrijdingsdagen. 
De in Breda gesneuvelde Poolse militairen (40) zijn op 
verschillende kerkhoven begraven: 
Ereveld Breda 18, Ginneken 10, Lommel 7, Leopoldsburg 3, 
Bergen op Zoom 1, Antwerpen 1. Daarnaast liggen op de ge
noemde kerkhoven nog tientallen Poolse soldaten begraven die 
voor en na de bevrijding van Breda zijn omgekomen. 

Duitse militaren die tijdens de oorlog in Breda en omgeving zijn 
omgekomen werden begraven op de Algemeene begraafplaats 
Zuylen. Aan het einde van de oorlog lagen daar ca. 400 Duitse 
militairen begraven. Bijna 200 daarvan zijn in de maanden 
september en oktober 1944 gesneuveld tijdens de gevechten in 
het oorlogsgebied ten zuiden van Breda. Voorts zijn in Bavel 27 
Duitsers gesneuveld en in Ulvenhout 3. De overige gesneuvelde 
Duitsers zijn omgekomen in mei 1940 (28), en van juni 1940 tot 
septemb'èr 1944. 
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Rapport van overbrenging 2 juni 1948 
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3 Graven van de in Ulvenhout gesneuvelde Duitse militairen 

Het betreft voor een groot deel bemanningen van neergestorte 
vliegtuigen en slachtoffers van bombardementen e_n beschie
tingen. 
De gegevens van de gesneuvelde militairen werden door Zuylen 
bijgehouden in een register (zie foto). 
Naarmate de oorlog vorderde gebeurde dat steeds beknopter, zo 
zijn na augustus 1944 de geboorteplaats en -datum niet meer 
vermeld. 

De op Zuylen begraven militairen zijn in de maanden juni en juli 
1948 overgebracht naar de Duitse militaire begraafplaats in 
Ysselsteyn bij Venray. De in Bavel en Ulvenhout begraven mili
tairen zijn in februari en maart 1950 overgebracht naar Yssel
steyF). In totaal liggen daar 31.598 Duitse soldaten begraven. 
De graven van de in Breda en omgeving gesneuvelde Duitse 
militairen liggen in vak AZ rijen 1 t/m 12 ( 284 graven), vak BD 
rijen 1 t/m 4 (97 graven) en vak CE rijen 10 en 11 (30 graven van 
de in Bavel en Ulvenhout gesneuvelden, zie foto). 
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De gegevens zijn terug te vinden in de rapporten van 
overbrenging die berusten bij de afdeling Oorlogsnazorg van het 
Nederlandse Rode Kruis in de Haag (zie foto). 

Het uitga111gspunt van het Britse leger (waarvan de Polen en 
Canadezen onderdeel waren) luidde dat "metaal" zoveel mogelijk 
het werk moest doen en dat soldaten zoveel mogelijk gespaard 
moesten worden. Dit als reactie op de enorme verliezen die 
tijdens de eerste wereldoorlog zijn geleden. Vrijwel elke 
hoofdaanval werd voorafgegaan door zware artilleriebeschietin
gen en eventueel vliegtuigbombardementen. Dit zorgde voor 
veel verwoestingen en burgerslachtoffers, vaak onnodig omdat 
de vijand zich al eerder had teruggetrokken. 
Het aantal tijdens de bevrijding van Breda in de stad en directe 
omgeving gesneuvelde militairen en burgers is relatief gering. Dit 
werd veroorzaakt doordat van Duitse zijde een aanval vauit het 
zuiden en zuidwesten werd verwacht, Daar was de Duitse 
verdedigingslinie ook op ingericht. De 1 e Poolse pantserdivisie 
viel verrassenderwijs vanuit het oosten en zuidoosten aan. 
Door dit onverwachte verloop van de strijd oni Breda bleken 
zware beschietingen en bombardementen niet nodig. 
Van Duitse zijde werd gekozen voor een terugtocht met 
achterhoedegevechten, in eerste instantie tot achter het 
Markkanaal en later tot achter het Hollands Diep. In het vervolg 
van de strijd ten noorden van Breda zijn wel veel verwoestingen 
aangericht en burgerslachtoffers gevallen. 

In een volgend artikel wil ik nader ingaan op de Bredase 
slachtoffers en specifiek op de omgekomen Ginnekenaren. 

Bronnen: 
Bureau Oorlogsnazorg Ned. Rode Kruis, 
Breda bevrijd (Jos van Alphen), 
Tussen Witte Wolk en Anneville (Jac Jespers), 
Bredase slachtoffers (Jacques Sadée en Corrie Lossez), 
Mw. de Deugd Informatiecentrum Zuylen, 
Mw. Voigt Informatiecentrum Ysselsteyn, 
Rapporten van de Duitse bevelhebbers Sponheimer, Reichert 
en Warning en van de Poolse bevelhebber Maczek, 
Wikipedia. 
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892 Tentoonstellingen op komst ld-lf 192-083 
893 Nieuwe Straatnaam Ulvenhout be-cd 192-098 
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896 55 Jaar carnaval in Bavel ba-he 192-123 
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898 Marianahof be-cl 192-126 111 Twee nieuwe boeken Ginneken be-gz 191-049 
899 Inhoud BvP 192 ak-jh 192-132 112 Een Haiku van Toon jo-jz 192-076 
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914 Ulvenh. koren laten zich horen hj-lf 195-337 126 Wie weet waar dit is 13 ba-ot 195-324 
915 Tentoonstelling op komst ld-lf 195-338 127 Bakhuisje dat geen b. meer is bc-nl 195-325 
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003 Crisi in de jaren dertig an-ei 195-271 008 Convocatie 6 ac-jh 193-135 
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009 Convocatie 7 ac-jh 194-195 
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441 JAN RADEMAKERS 
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441 HENRIT'SAS 
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522 AKKE DE VRIES- OOSTERVEEN 
001 Waterfabriek Ginneken be-fl 

523 JOOST VAN DEN VONDEL 
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547 LOUIS VRIENS 
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048 200 jaar Koninkrijk cz-lf 
049 Afsplitsing van België 1 bv-ga 
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006 Heemkundig Weerbericht 180 ic-je 
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004 Welkomstgroet 1858 Ic-nm 
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BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS 
"Breng eens wat mee voor Paulus " was jarenlang de slagzin van 
ons museum. 
Door de giften van vele leden hebben wij een eigen museum 
opgebouwd dat veel waardering oogst. Ook nu komt er 
regelmatig nog leuke dingen binnen. 
Van Wim van der Zanden uit Bavel ontvingen we drie dozen met 
foto's van de fotoclub Nieuw-Ginneken. Niet gepubliceerde foto's 
van het boek "50 jaar Nieuw-Ginneken 1942-1992". 
Van Lies van der Veeken twee schoenendozen vol bidprentjes. 
Aan de beide schenkers en de niet genoemden, hartelijk dank 

IN MEMORIAM 
In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van 

Pater. Theuns OFM/Cap Herentals, eerder MeerselDreef 
21/07 MW E.W .. Stonebrink Rijnauwenstraat 244 Breda 

Dat zij mogen rusten in vrede 

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. 

WIE HELPT ONS AAN ............ . 
De veegwagen in onze tuin heeft een klein pleintje nodig. 
Een pleintje van kinderkopjes of klinkers of een combinatie daar
van. Hebt u nog wat kinderkopjes liggèn of klinkertjes die u niet 
gebruikt, Paulus heeft ze graag. 
Vele kleine aantallen zijn ook veel. 
Wie helpt ons ? 

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 

J 
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Pfànnen :voor folkloristisch· 
mus-eum te · Ulvenhout 

~ .. :'-l~ t{t-e ttlvenbt.mt' een eomH:-:é owedt;bt. 
dat it. 'n-cntn-;,.ékM.êtl·' hee.ft oomlt'ê •. OratltU.aN),-· 
huldo tJlvetiliout l93l'r eu d.~t .tidt het \H)lg~nrlt t~ll 
dnèi gateld ht::~ft~ 

1~. de aatlkoöip e11 tndcbti.ng te Ul\!einbom vnn_ 
e1.1tl L1P'i~h . boo1'exûiotstt1k(- welkè· ander . 4e . Bra~ · 
ba.n~e ,b;et'.)tmlil.);f • .JCet: ttek~. van {left ~~ . -~' . f 
rlel1t ial .·. \\1ord~n t;)i -C"ert. ,~ ·1\t~:t.eUjlt fól.klorlat1$Cb 
museum; · -_ .. 

ie-~ dt lm:iunefüig. 1n. de &ronitt van Breda vtn .. 
t,y-p~ Jk&b~\~ .. _ î'~iltW~tJQJ'Wupt~. h.~a;&Vtr~e;.. 
ri:ng~t ltl-e.rd.~fit.(!n,. ~ : welke la.tîg?.amedtand 
Ui on~r~ ,1Jn· :reniatt. en voor ~d nast}..,la.eht •~r-
loren .. drt~fl'f t~ ;än. ••l'ke artUtelèn in htt ,$t.ekt 
van· d•1r n,i~t op:i)mctl.s(ille #t!M :fflltlen wONLea ~ 
waát'1·: ._ .. . · ... ·-. . .. _·· . .- · a · de ·. '\tt-~dtg . fa steen · of andeJWlm -iu. de 
-.oo~ o,· ... 4e ,.r:s~vel VP. Ätn. ~Stiekff' /Vall 
de UJ~outiJft ffn\?a.l~ 1ta-uui· tj!•n D.ri~ uit de in 
geh.èêl ;dên .l$llde ":ken4e. regto.nalft Htera.tuur va.n 
dtm :~vet~-- .m;ustf:étor An4lé O·ra.um na. •• 
een -~ê' hy.fdê bl.j d.i~ tttl•~tiP-11 jubUwm· -.:i$ 

· zodintä tir a, ··mtntt TI\n dit Jaai . 
Het: comité hoopt me-t de ateur.t van alle '1rltnden ·' 

van Brabant . ·d~ plJn.rum. geleKit.U.lk te kunnen 
, ten ·ust-vo«!f ~ • rtelt. •1eh ,oor, op 31 J·uU 

vliri, -4tt·; ;Jaat· ,: ,n ·de O'Q.11ijating van een . Sr.aban"' r, 
Dal t• ~fll\t ,.Het mu van den Driu tt k~ 
n.-. dOen l1"~mt. . 

OUD NIEUWS 4 
Verzameld door Karel van den Hout 

Sinds 1986 hebben we een eigen museum, waarin naast de 
vaste collectie een paar keer per jaar erg succesvolle wissel
entoonstellingen plaats vinden. 
Zo'n 75 jaar geleden, in 1938, bestonden er al plannen voor een 
"folkloristisch museum" in Ulvenhout. 
Zie bijgaand artikel in het Utrechtsch Volksblad van 16 mei 1938 
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De aanleiding was het zilveren jubileum van A.A. L. Graumans 
(den Dré) als schrijver/journalist en illustrator. 
Graumans werd bekend door zijn Brabantsche Brieven in oa de 
Tilburgse Courant, en dagblad De Tijd. Ook verschenen diverse 
streekromans van hem.( zie ook BvP 65) 
Het streekmuseum is toen, 75 jaar geleden, door interne onenig
heid niet van de grond gekomen .. 

GETUIGSCHRIFT 
HF:1' GEMEENTEBESTUU R VAN DELFT gcdt, in ove-rkg met de COMMlSSlE 

, r.c --.~'. ,-~.AN. ~0~1r.· ~ H~T LAGER ONDrn_w_11s .. r .. - A 

=n *~t,:a{' --~ .· ... ·. -:~ty 
als blijk vän tevredenheid en tot aanhevclîng in de maatschappij het getuige-nis, dnt,.o/· 

oud jaren, geduren'-,s::· _/--- jaren schoolonderwijs heeft genote.n, :::ich ûnderschcidde d<>or 

goed gedrag en thans de / kfosse van School No. /~verlaat met -;17-e-~.r4 vorderingen. 

DELFT. den 192 / 

Na..-rn~ns het Gcmeentebe-sruut vf.1n [klft . N:i:~tns. de Cûn1miss1'!' 'v'<1n Toe:!.irlrt H,...-t H<~<>fd di.>t {)pent,,.1n~ S-:..ho~:rl 
De Gefl:1ef.1H.d i/ke 1n:s.p«i":te,;;.r· v<m h;~ t np het La\Jt'J' 0::,1~ni.,:i;~;. No. /4" 

()ntforwi;~. 

/gf!!!!-
/1 . 

GETUIGSCHRIFT LAGERE SCHOOL 
Kort na het sluiten van de tentoonstelling over documenten in het 
najaar van 2012 ontvingen .wè mevrouw D.Eckardt-Cammel een 
getuigschrift uit 1926. Een drietal instanties verklaren hierbij 
officieel dat Jan Mastenburg de 7e klas van de lagere school nr 
14 te Delft verlaten heeft met goede vorderingen. 
Het is een bewijs van tevredenheid en aanbeveling. 
Een document dat wij in deze tijd niet meer kennen. 
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INTERKLAASAVOND 
Het eerste feest in de donkerste maand. 

Het offer aan Oele, de zoon van Wodan. 
De donkere maand december is wel heel geschikt om gezellig in 
huis spelletjes te spelen, die al of niet op 5 december in huis zijn 
gekomen. Het eerste feest van de maand, die toch al zo vol is 
van sfeer en symbolen, die de huiselijke gezelligheid kunnen 
verhogen. Het Sinterklaasfeest is een mengeling van oude 
gebruiken, van Christelijke oorsprong en van oud Germaanse 
zinnebeelden. Zo was het Oele, de zoon van Wodan, die 
verantwoordelijk zou zijn voor ons gebruik, om bij de schoor
steen een schoen neer te zetten, geflankeerd door stro, een 
peen en water voor het paard. Want de zoon van Wodan keek in 
zijn tijd door het 'stookgat' om te controleren of er wel werd ge
offerd. Zijn vader Wodan, de god die donder en bliksem in zijn 
pakket had, raasde op zijn witte paard Sleipnir door het 
luchtruim. 
Dit is wel de oudste vergelijking met Sint Nicolaas, die ook door 
het luchtruim rijdt, al is het dan wat dichter bij huis, over de da
ken. Van oudsher ook van Germaanse oorsprong is de figuur 
van Zwarte Piet. 
Hij verpersoonlijkte het kwade, dat dan wel tot ieders gerust
stelling alleen dan iets naars kon aanrichten, als je het er zelf 
naar had gemaakt en als Sinterklaas het nodig vond een lesje te 
geven. 
Overigens was het volgens oude overlevering ook Sinterklaas 
zelf die net als heksen en demonen, door de schoorsteen kwam. 
Angstaanjagend! vooral omdat Sinterklaasfeest eeuwen lang al
leen voor de kleintjes was. 

Afzouten. 
Was een kind te groot geworden, dan kreeg het z.g. van 
Sinterklaas een zakje zout. Zout was het symbool van de wijs
heid. De ouders vonden het cadeautjes geven zo mooi genoeg 
geweest. En dat was het dan. Schoenzetten hoorde er ook niet 
meer bij. 



56 

Wie op zijn twaalfde nog meedeed, kon te horen krijgen: 

- Sinterklaasje, bisschop. 
Met je mooie mijter op. 
Geef de kleine kindjes wat. 
Maar de groten een schop voor 't gat. -

Nu is dat heel anders. Niet alleen krijgen grote kinderen ge
schenken, maar ook doen ze zelf mee met het maken van 
surprises met bijpassende gedichtjes. Het elkaar daarin eens 
ongestraft de waarheid kunnen zeggen is een speciale attractie 
van het dichten. Alleen gaat het de een nu eenmaal beter af dan 
de andere. 

Snoepgoed. 
- Sint Niklaas, appelbaas, uit het 

land van Waas. 
Heilige Paus, die ging lopen, uit 
een deeg van speculaas. 
Kom ons toewaarts, heilige Klaas, 
wij die wachten .... -

ln~erdaad ~p allerlei lekkers: wafels, honingkoeken, taai-taai, 
Vrijers en Vrijsters, duivekaters, pepernoten of een 'hylickmaker'. 

Deze koek heet huwelijksmaker en is symbolisch voor de 
legende waarin Sinterklaas drie arme maagden drie goudstuk
ken toespeelde, te gebruiken als bruidsschat. 

- 'Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de gard ... ' -

Al zal Zwarte Piet er nog zo mee dreigen, de gard is niets anders 
dan een. ee_uwenoud vruchtbaarheidssymbool. En één groot 
symbool 1s Sinterklaas zelf met zijn glanzend zilveren baard ook: 
ee~ ~ymbool van licht tegen de achtergrond van de duistere 
dreiging van Zwarte Piet. 

Uit: Groot Etten-Leur dec. 1986 
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BIJZONDERE OBJECTEN IN ONS MUSEUM 

EEN AGNUS DEI 
door Kees Leijten 

nkele maanden geleden, tijdens een zondagse openstelling, 
overhandigde mevrouw Wilting mij een doos met een interessant 
voorwerp waarvan het glas totaal kapot was. 
Naar later bleek was het een Agnus Dei uit het einde van de 
negentiende eeuw. Een medaillon van witte was in een 
reliekhouder met zilverdraad alles in een glazen kastje 
Bavelaar Karel van den Hout bekeek het en zei: "Zal ik eens 
proberen het te restaureren? "En hij deed het en hoe. 

Wat is een agnus dei? 
Agnus Dei betekent Lam Gods. 
Met het Lam wordt Jezus verzinnebeeld. Het lam doet ons 
denken aan het Joodse paasfeest. 
Ook in de mis horen we die woorden bij de communieuitreiking. 
"Zie het Lam Gods" 

Vanaf de middeleeuwen werden deeltjes van de oude paaskaars 
van de Sint Pieter aan de pelgrims uitgedeeld. Ze waren in 
gewijd water gedompeld en in een klein stukje textiel ingenaaid. 
Men droeg het op de borst. 
Belangrijke personen en belangrijke kerken kregen een schijf 
van was. Het gebruik bestond al in de achtste eeuw. 
Toen de paaskaars van de Sint Pieter niet voldoende was 
opleverde werden ook de paaskaarsen van de andere kerken in 
Rome gebruikt. 
Aan de voorzijde van deze schijf van was werd het lam 
afgebeeld; aan de achterzijde stond de naam van de paus. 
Sinds Paus Sixtus IV (1471-1484) bleef de wijding van de Agnus 
Dei strikt voorbehouden aan de paus. 
Bij deze wijding werd de was ondergedompeld in een bad van 
gewijd water met balsem en chrisma. De paus deed dat in het 
eerste jaar van zijn pontificaat . 
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Hoe hij was en werd 
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ens op de zeven jaar werd de ceremonie herhaald. En soms 
tussendoor ook wel eens in stilte. 

De schijf werd bewaard in een omhulsel van goud of zilver , het 
geheel in een glazen kastje. 
Ons kleinood draagt de naam van Paus Leo XIII (1878-1903) 
Mevrouw Wilting weet niet hoe deze Agnus Dei in de familie is 
gekomen 

Bekijk hem in de kamer van het museum .. 

MET EEN GIFT AAN PAULUS 
KUNT U FISCALE VOORDELEN HEBBEN 

Zowel de heemkundekring als ons museum hebben een ANBl
nummer Zij zijn door de belastingdienst aangewezen als een 
11Algemeen Nut Beogende Instelling". 
Dat betekent dat u schenkingen aan de kring of het museum als 
aftrekpost mag opvoeren bij de inkomstenbelasting of de ven
nootschapsbelasting 
Ook uw erfenis mag u belastingvrij schenken. U moet natuurlijk 
wel de drempel passeren 
Goed dat te weten op het eind van het jaar. 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 183 
OKTOBER - WIJNMAAND - ZAAIMAAND 
Brengt oktober wind en kou 
Dan is januari louw 

NOVEMBER-SLACHTMAAND-JACHTMAAND 
November streng en koud 
Zich niet lang staande houdt 

UITSPRAAK 185 
Wie een brug naar een ander legt 
Kan altijd heen en terug 
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INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS 196 15-10-2013 
38e Jaarvergadering - verslag Niek Kools 7 ' 
Agenda 2013 / 2014 (173) Bestuur 2 " 
Agnus dei - een bijzonder object Kees Leijten 57/ 
Bericht uit Limburg - Geachte Redactie Jopie Mertens-Martens 5 / 
Bibliografie jaargang 38 Kees Leijten 45 ,,-
Bijzondere Objecten - Agnus Dei Kees Leijten 57/ 
Breng eens wat mee voor Paulus Redactie 52 " 
Convocatie van voorzitter Gerard Oomen 3 .-, 
Crisis in de jaren dertig Louis Vriens 11 .,,,-
Eerste Wereldoorlog in onze grensregio Toon van Miert 34 / 
Folkloristisch museum - een plan Karel van den Hout 53 / 
Getuigschrift lagere school Redactie 54.,... 
Gevallen onder de slopershamer Kees Leijten 29 ""' 
Gewone mensen in de Grote Oorlog Kees Leijten 15/ 
Heemkundig Weerb~richt 183 Redactie 59.., 
Herboren veegwagen Kees Leijten 21 , 
Iets heel anders Hoofdredacteur 1 / 
Inhoud Brieven van Paulus 196 Kees Leijten 60 / 
In Memoriam Bestuur 52 .1 
Koren lezing Toon van Miert 5 e, 

Madonna van Czestochowa Jacques Jespers 17 / 
Nieuws uit het museum 99 Kees Leijten 4 ,-
Notulen 38e jaarvergadering Niek Kools 7,,-
Oud Nieuws4 Karel van den Hout 53 / 
plannen voor folkloristisch museum Karel van den Hout 53 / 
Republkeinse Kalender Harry Collignon 37 / 
Restaureren loont Kees Leijten 
Sinterklaasavond Redactie 55 ~ 
Slachtoffers van de tweede wereldoorlog Loek Laarhoven 41 / 
Tentoonstellingen op komst Kees Leijten 29,-
Uitspraak 185 Redactie 59 "' 
Ulvenhoutse koren laten zich horen Kees Leijten 4 ./ 
Uw nieuwe e-mailadres Redactie 52 .... 
Wie helpt ons aan .... Bestuur 52 / 
Wie weet waar dit is 14 Toon van Miert 30 / 
Wie wist waar dit is 13 Toon van Miert 31 / 
Wielercriteria in onze dorpen Kees Leijten 29 ~ 

1 Zo was het, zo werd het Kees Leijten 29 / 

11 , 

Zultpan Kees Leijten 35 

US VAN DAESDONCK 
mkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 

november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68. 

tarlaat 
kening 

Il dres 

1 EN VAN PAULUS 

: Vang 9 4851VL Ulvenhout 076-5612969 
: 37 13 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
: info@paulusvandaesdonck.nl website : paulusvandaesdonck.nl 

t Informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd 
r ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine 
nderheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente 

lnn ken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

: Kees leijten; louis Vriens; Johan Mulders en Hans van der Zanden ctle 
ctleadres : Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout 076 5612742 leijtenhooijen@zonnet.nl 

y out en vormgeving : Kees Leijten. 

UM 
heemkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1° zondag 

v n 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 ). 
nklngen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00-16.00 uur. 

t museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus· Museum' (KvK 4110.49. 79) 

r rd Oomen 
teljten 

N k Kools 
n, van der Zanden 

van Baal-Smeekens 
h n Mulders 
uls Vriens 
1 r van der Ven 
rel van den Hout 

LEDEN 

: voorzitter 
: vice-voorzitter 
: secretaris 
: penningmeester 
: medewerkster Ulvenhout 
: medewerker Ulvenhout 
: medewerker Galder-Strijbeek 
: medewerker Ginneken 
: medewerker Bavel 

2012 
2013 
2012 
2013 
2011 
2012 
2012 
2013 
2013 

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

UBLICATIES ( verkrijgbaar in het museum ) 
1 7 Monumentenboekje 
1 77 Molen 'De Korenbloem' 
1 77 130 jaar Mariaschool 
1 78 Korenmolen De Hoop 
1 79 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1 80 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
1981 Driekwart eeuw Constantia 
1882 David Tomkins 
1 83 100 jaar school Galder 
1983 Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
1884 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
1985 Bibliografie 1 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 
1886 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 · 
1897 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 Leijten 
Herman Dirven, Karel Leenders e.a 
Dr. Jan de lepper 
Herman Dirven , Jan van der Westerlaken 
Jan en Rob van der Westerlaken 
Drs. Harrie Verhoeven (BvP 39) 
Adam Verkooijen e.a. (BvP 44) 
Ir. Christ Buiks (per deel) 
Brieven van Paulus 46 
Mariette Beugels, Kees leijten (BvP55) 
Jacques Jespers 
Jacques Jespers en Drs. Harrie Verhoeven 
Dr. C .S .M. Rademaker SS.CC 
Ir. Wim Bonekamp, Tini Scheepers 
A . J. Spierings 
Jacques Jespers 
Peter van de Ven e.a. 
Kees leijten (BvP 101) 
Jacques Jespers 
Ir. Christ Buiks, Jan. Spoorenberg 
Jan Broeders, Ad Jansen 
Ad Jansen 
Ben C. Martens 
Kees van Alphen 
Kees Leijten e.a. 
Kees van Hooijdonk, Kees leijten e.a. 
Kees leijten, Ad Mol e.a. 
Ben C. Martens 
Ben C. Martens 
Louis Vriens en JC.M .. de Roover 
Ben van der Veer 

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 

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

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 2013-2014: € 19,- . 
BIJ incasso€ 17,-. 




