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KONINGEN 
Een nieuwe tentoonstelling wacht ons . "De koningen van de 
kermiskoersen". 
Jarenlang werd in Bavel, Galder en Ulvenhout een wielerkoers 
georganiseerd. Duizenden bezoekers. En dan is het afgelopen. 

Nog een keer herinneren we die gloriedagen met een tentoon
stelling. Veel foto's maar ook affiches, programmaboekjes en 
.... fietsen. 

De Wielerbaan van Ginneken doet natuurlijk ook mee in ons 
overzicht. Die geschiedenis begint 110 jaar geleden. 

Ook tegenwoordig wordt er nog gerend. 
In Ginneken en Heusdenhout bestaat thans weer een wieler
ronde. Ook zo'n succes als in de andere drie dorpen? 
We wachten het af. 

In deze Brieven veel verhalen , overzichten en successen van 
deze wielerrondes en de geschiedenis van hun 

KONINGEN 
info@paulusvandaesdonck.nl paulusvandaesdonck. nl 
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AGENDA 2014 (175) 
mrt 
02 Carnaval - museum gesloten 
09 "Ulvenhoutse Koren laten zich horen" voor het laatst 
17 lezing: Het Heusdenhout van vroeger en nu door Wim 

Joosen in: Molenstaete Pels Rijckenpark 1 Breda 
(achter de scharen Brabantpark / Heusdenhout) 

apr. 
06 

14 

15 
25 

mei 
04 
17 

juni 
01 

juli 
06 

aug. 
03 
15 

sept. 
07 

Opening Tentoonstelling:"Koningen der Kermiskoersen 
door Bert Rops om 14.00 uur 
Lezing: Geschiedenis van de Wielersport door Rein 
Lambregts in de Pekhoeve aanvang 20.00u. 
Brieven van Paulus 199 
Koningsdag voor het eerst - lintjesregen 

museum open 
excursie naar Landgoederen in Heusdenhout - vóór 15 
mei aanmelden bij: info.paulusvandaesdonck.nl 

museum open 

museum open 

museum open 
BRIEVEN VAN PAULUS 200 - een jubileumnu-mmer 

laatste dag :KONINGEN DER KERMISKOERSEN 

wijzigingen voorbehouden 
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 

1
8 

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, carnavalszondag, met Pasen, 
Pinksteren en Kerstmis 
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heemkundekring 
PAULUS VAN DAESDONCK 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

Op 2 januari werd de Slag bij Strijbeek herdacht. Dit militaire 
treffen, dat 200 jaar geleden plaats vond, was een strijd van de 
geallieerde Pruissen en Kozakken tegen,de Fran~e trp~oen on;t 
te trachten hen verder terug te dringen. : · 
Onder een verleidelijke voorjaarszon hebben vele honderden 
belangstellenden, al wandelend door een prachtig gebied, 
genoten van de acteurs die op diverse plaatsen en in 
verschillende rollen de historie op een zeer aanschouwelijke 
wijze tot leven brachten. 
Ook Paulus van Daesdonçk heeft ~ via Louis Vriens en Kees 
Leijten deel uitgemaakt van de werkgroep die dit erg goed 
opgezette en drukbezochte spektakel heeft georganiseerd. De 
Slag bij Strijbeek was 200 jaar geleden een voorloper, of 
misschien wel het eerste militaire treffen, van de Slag van 
Hoogstraten. 
Op 2, 3 en 4 mei a.s. wordt deze Slag van Hoogstraten uitge
breid herdacht. Meerdere activiteiten worden dat weekend in 
Hoogstraten georganiseerd; het hoogtepunt is de grootse 
reconstructie van de Napoleontische veldslag met o.a. 16 
bulderende kanonnen,500 infan-teristen en 45 ruiters. Kijkt u 
voor nadere informatie maar eens op de site: 

www.slagvanhoogstraten.be 
In eigen kring wordt dit voorjaar Heusdenhout in beeld gebracht. 
De werkgroep Heusdenhout is, onder voor-zitterschap van Wim 
Joossen, reeds enkele jaren doende met het verzamelen van 
foto's en het onderzoek naar diverse facetten van de historie van 
dit prachtige dorp voordat het in 1961 volledig door Breda werd 
geannexeerd. Noteert u alvast in uw agenda: 17 maart lezing 
over Heusdenhout en 17 mei fietstocht naar en in Heusdenhout. 
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Op 6 april wordt de nieuwe tentoonstelling in het museum 
geopend: 

"De Koningen van de Kermiskoersen". 
Samen met de lezing op 14 april wordt dit voorjaar de roemrijke 
historie van de plaatselijke wielerkoersen weer tot leven 
gebracht. De wielersport met zijn vedetten, de rondjes rond de 
kerk, het volksvermaak en de achter-gronden van dit alles zullen 
bij u zeker gevoelens van nostalgie opwekken. 
Veel leesplezier in Brieven van Paulus 198. 

Gerard Oomen, voorzitter 

ULVENHOUTSE KOREN LIETEN ZICH HOREN 
GEMENGD KOOR EN PAROCHIEKOOR 50 JAAR 

Zondag 6 oktober opende Paulus van Daesdonck de nieuwe 
tentoonstelling:" De Ulvenhoutse Koren laten zich horen". 
Het was druk. Heel druk. 
In 1963 werd op initiatief van pastoor Eppings in Ulvenhout een 
Gemengd Koor opgericht voor het opluisteren van de hoogmis 
en voor concerten o.l.v. Jan Jansen ook een Dameskoor voor de 
rouw- en trouwdiensten in de kerk. 
Beide koren vierden vorig jaar hun gouden jubileum. 
En zij deden dit met een tentoonstelling in ons museum. 
Tot en met zondag 9 maart kunt u de tentoonstelling bezoeken. 

VERWOESTE PANDEN - 70 JR BEVRIJD 
Dit jaar vieren we onze zeventigjarige bevrijding. 
Paulus wil aan de Tweede Wereldoorlog aandacht schenken met 
een fototentoonstelling van alle panden in onze dorpen die door 
het oorlogsgeweld vernield zijn. 
Wie helpt ons aan zo'n foto ? 
Er zijn meerdere mogelijkheden. 
Een pand voor de vernieling, in puin of opgebouwd. 
Elk formaat is welkom. 
U krijgt ze snel terug. Even een kopie maken. 
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OUD HEUSDENHOUT KOMT WEER TOT LEVEN 
door Gerard Oomen 

Wij wonen en leven in een gebied met veel landgoederen, 
landhuizen en bijzondere buitenplaatsen. 
Ook dit jaar zoeken wij het met de jaarlijks fietstocht en de 
daaraan voorafgaande lezing weer in ons eigen heem. 
Na de annexatie van het hele dorp Heusdenhout in 1961 maakte 
de Gemeente Breda rigoureus ruimte voor nieuwbouw. Vele 
huizen en prachtige monumentale boerderijen werden meteen 
gesloopt nadat de laatste bewoners hun onteigende panden 
hadden verlaten. De werkgroep Heusdenhout is al enkele jaren 
erg actief met het onderzoeken en bestuderen van de Heusden
houtse historie en met het verzamelen van foto's en ander 
materiaal. 
Wim Joossen, Heusdenhoutenaar, begenadigd verteller en voor
zitter van de werkgroep Heusdenhout zal op maandagavond 17 
maart om 20.00 uur in de aula van zorgcentrum 'Molenstaete' 
een lezing verzorgen over 'Het Heusdenhout van vroeger en 
nu'. 
Wij verwachten voor deze lezing een grote belangstelling, zoals 
dat ook het geval was bij de lezingen over de landgoederen in en 
ten zuiden van Ulvenhout. De zaal is om 19.30 open, dus komt u 
op tijd. De aula van zorgcentum 'Molenstaete' is gemakkelijk te 
vinden , het is nl. naast sporthal 'De Scharen, ( aan de Bavelse
Heusdenhoutse kant). 
17 maart : Molenstaete Pels Rijckenpark 1 4817 CZ Breda. 

* * * 
WIELERA VOND 
Het is een goede gewoonte van onze heemkundekring om een 
lezing te koppelen aan de lopende tentoonstelling. 
Deze zomer staat de wielersport in ons museum centraal. De 
tentoonstelling wordt op zondag 6 april geopend. 
In deze Brieven leest u daar meer over. 
Paulus van Daesdonck is een heemkundekring en dus gaat het 
op deze gevarieerde avond vooral over de historie van de 
wielersport. 
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Voor de pauze spreekt wielerexpert Rein Lambregts uit 
Oosterhout over het ontstaan en de ontwikkelingen van de 
wielersport in West-Brabant in de eerste helft van de vorige 
eeuw. Natuurlijk ook aandacht voor enkele grootheden die het 
verleden heeft voortgebracht. Lambregts heeft van zijn vader 
prachtige verhalen gehoord over de wielerwedstrijden op de 
Ginnekense wielerbaan. In de jaren dertig was pa Lambregts 
een verdienstelijke amateur die het op de baan zijn concurrenten 
vaak heel moeilijk maakte. Rein heeft in zijn laatste boek 
'Rendez vous' veel aandacht besteed aan de Ginnekense baan. 
Zijn lezing is wat dat betreft een mooie aanvulling op de 
informatie die u elders in deze Brieven over dat onderwerp vindt. 
Luisteren naar een enthousiaste kenner van een boeiende sport. 
Het belooft een interessante lezing te worden. 
De wielersport heeft zijn populariteit o.a. te danken aan de 
dramatiek en heroïek die vroeger - in het TV-loze tijdperk - even 
goed aanwezig waren, maar (bijna altijd) verborgen bleven voor 
het grote publiek. Zo ontstonden natuurlijk de interessantste 
verhalen waarin de fantasie wel eens met het verleden op de 
loop ging. Aan de andere kant heeft de wielersport ook zijn 
zakelijke kanten: sponsoring, het organiseren van koersen, het 
opzetten en leiden van verenigingen, het begeleiden van de 
jeugd. 
Tijdens een forumgesprek na de pauze komen dit soort 
onderwerpen aan de orde. Achter de tafel mensen die allang in 
de sport meelopen en de verschillende aspecten voor ons 
kunnen belichten. Toon van Miert probeert het gesprek in goede 
banen te leiden en mogelijk de deelnemers tot uitspraken te 
verleiden waar u als publiek dan weer op kunt reageren. Een 
Paulusavond in een ander jasje en dus 

TOT MAANDAG 14 APRIL 20.00 UUR IN DE PEKHOEVE 

* * * 
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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SLAG BIJ STRIJBEEK 
TROK MEER DAN 500 BEZOEKERS 
door Jeanny Wouters 

Tweehonderd jaar geleden waren er ook zo'n 600 man 
betrokken bij de Slag bij Strijbeek aan het eind van de Franse 
tijd. Op donderdag 2 januari kwamen er tussen de 500 en 600 
mensen naar herdenking daarvan. De historische wandeling 
waarbij vertellers, dichters, acteurs en militaire re-enacters 
betrokken waren was een groot succes: "ver boven onze 
verwachting" zegt Pien Storm van Leeuwen namens de 
organisatie. "Een heel geïnteresseerd publiek, overal vandaan. 
We kregen hele goeie reacties van mensen, ze hebben echt wat 
beleefd." 

In grote groepen trokken de wandelaars langs de diverse 
taferelen. Zo stond daar onderweg een zeer bejaarde soldaat, 
Jan van Bergeijk, in een mooi oud pak te vertellen over weleer. 
Rob van Amelsfoort uit Goirle was een kozak die de mensen 
dreigend toesprak. Dichter Frans A. Brocatus was een pater met 
de strop in de hand. Anne-Mary Vermeer was een wanhopige 
moeder die de mensen aansprak en vroeg haar te helpen. De 
acteurs betrokken het publiek heel erg in hun rol. Mart Hendrickx 
schreef de teksten voor kozak, pater en wanhopige vrouw. 

Exerceren 
De re-enacters waren afkomstig uit Vlaanderen, uit Oostmalle, 
Turnhout, Gent en meer plaatsen. Zij zijn lid van een vereniging 
(Napoleontische Vereniging 7e Linie vzw) en maakten veel 
indruk op de bezoekers. De soldaten in Napoleontisch kostuum 
exerceerden maar spraken ook mensen aan. De organisatoren 
zochten contact met deze vereniging om meer beleving aan de 
wandeling en herdenking toe te voegen. 
Pien Storm van Leeuwen droeg een gedicht voor dat mensen 
aan het denken zette bij de gevechten van de mannen op het 
slagveld. "De ervaring is dat de mensen tijdens de wandeling 
daar verder over nadenken. 
Iemand vertelde achteraf dankbaar te zijn voor een verenigd 
Europa, dat dit niet meer aan de orde is. De oorlog was 
verschrikkelijk in dit gebied." 
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Hoogstraten 
Bij de wandeling waren ook nog acts van historicus Jan 
Huijbregts en trompetter Theo van de Westerlaken. In 
Hoogstraten worden ook herdenkingsactiviteiten voorbereid want 
op 11 jan~~ri 1814 speelde zich daar een bloedige veldslag af, 
de Slag b1J Hoogstraten waar duizenden gewonden en doden 
vielen. 
De Vt:erkgroep die in Strijbeek de herdenkingswandeling 
orgamseerde kreeg hiervoor een subsidie van COAC Landstad 
de Baronie om de onkosten te kunnen dekken. Het meeste werk 
was echter vrijwilligerswerk, waarvoor dank aan: Mart Hendrickx 
Louis Vriens en Kees Leijten (heemkundekring Paulus va~ 
Daesdonck), Anneke Oomes (Staatsbosbeheer), Jack van 
Gestel, Hans Boer, Ad Verkooijen, Berry de Ruyter (dorpsraad 
Galder-Strijbeek), Pien en Jan Willem Storm van Leeuwen 
(stichting Trajart). 
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Vele acteurs verhaalde'!. op ?.onderdag 2 januari 2014 op en nabij 
de Goudberg de Slag bij Strijbeek van 2 januari 1814 
K~nstenares Pien Storm van Leeuwen schreef een gedicht dat zï 
bij de gedenksteen in de route voordroeg. ' ~ 
Ook toen een Oorlogswinter met veel ellende. 

OORLOGSWINTER 

hoe zij vertrokken 
trots marcheerden 
rij aan rij 
trommels en vanen 
sabels langszij 

achterblijvers 
staarden hen na 
ogen vol zorg 
om weerzien 

hoe fier was hun gaan 
te voet en te paard 
langs zandweg en straten 
dag na dag en mijlen ver 

duizenden mannen 
gewapend op drift 
onder de hete zon 
in regen en sneeuw 
door modder en mist 

hoe het was 
toen het koud werd 
er tekort kwam aan brood 
aan hooi voor de paarden 

langs winternachten 
huilde de wind 
overstemde de klacht 
de wanhoop van vrouwen 

wie bleef rechtvaardig 
bleef standvastig trouw 
aan zijn waarden 

wat kon nog daglicht 
verdragen 
en wat zocht zich schuil 
in het duister 

hoe manschappen daaglijks 
verkennend op pad 
stuitten op weerstand 
uitdagend slagvaardig 

oog in oog was hun treffen 
als vijanden wrang 

krijgsdienst te velde 
de kreten, de slagen 
het ijzer, het bloed 

hoe er waren die vielen 
van jong en vol van leven zijn 
naar vlijmend eindmoment 

Pien Storm van Leeuwen 



130 

foto's Floris van der Zanden 
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PAULUS WERD IN 'T GINNEKEN 
GESTRIKT 

doorHansvanderZanden 

Zoals te doen gebruikelijk is Paulus op de derde of vierde zon
dag van het jaar te gast in het Ginneken om daar te genieten van 
een muziekmiddag. 
Ook dit jaar is het weer volle bak in zaal Mariêndal. 
Dat is niet verwonderlijk, want de Prinsenbeekse cabaretgroep 
"Gestrikt'· heeft ons daar in 2011 al eens laten zien wat ze in 
huis heeft. Op 26 januari 2014 werd Paulus opnieuw gestrikt met 
het programma "Perikelen en portretten". 

De vier mannen en drie vrouwen beginnen gehaast en gestrest 
aan een ontsnapping uit "De Moetmaatschappij". 
Tot rust gekomen in het besef dat het leven in de niets-moet
maatschappij wel wat makkelijker zou zijn, gaan de mannen het 
publiek beoordelen. Heb jij er al één? Het 'Tatoeage-promillage" 
in onze maatschappij loopf immers zeker op. 

Na deze rake observaties volgt een indringend lied "Papalatta" 
over de geadopteerde Marleen. Tijdens dit nummer is op het 
scherm de foto van haar moeder uit Sri Lanka te zien. Het hele 
optreden wordt trouwens onderstèund door een bijzonder fraaie 
en afwisselende presentatie van foto's. De teksten en muziek 
zijn steeds van de hand van Peter en/of Bart en ook van Emiel. 

Zijn uitleg van een "Fundamentalist" is verassend: Johanna de 
Vries gaat uit verveling via Funda gluren bij de buren en 
ontwikkelt zich tot psycholoog van de koude grond. 

Het publiek wordt zelf ook aan het werk gezet. 1 n het "Braobaans 
Meejzegleske" test Gestrikt de lokale taalvaardigheid van Paulus 
en zoals je van een heemkundekring mag verwachten is het voor 
ons geen probleem om moderne zaken als Aajpet en 
Oowveejsjipkaart te herkennen. 
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foto's Floris van der Zanden 
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Serieuze en vermakelijke liedjes wisselen elkaar de hele middag 
af. Halverwege wordt een lied over "Wachtwoordmalaise" 
ingeleid met een stomme film waarin Peer als een potloodventer 
voor de pinautomaat staat. 
Na de pauze zitten alle leden van Gestrikt aan een tafel bij lkea, 
waar ze genieten van een 1-Euro ontbijtje tot Henk en Thea 
verdreven worden door anderen. 
Misschien stonden ze wel in de file bij Delft, waar inmiddels het 
ontbijtje in het weekend geen optie meer is. 

Na een onverstaanbaar liedje "Sla bla" volgt de oproep om toch 
vooral "Je moerstaal" te spreken en de telefoniste niet als 
advisor inwards mobility te betitelen. 
Er is deze middag voor ieder wat wils. Van kritische observaties 
over de genadeloze manager "Hendrik-Willem Beusekom" die 
niet gehinderd door enige kennis van zaken bedrijven om zeep 
helpt tot boertige nummers als "Zuster Josephina". 
Ingezet als een canon blijkt al snel dat niet de vorm maar het 
onderwerp van het lied een K-non is. 
Kortom, deze middag was weer bijzonder geslaagd. Hoorde u 
niet tot de gelukkige 100 Paulus-leden die er aanwezig waren, 
dan heeft u echt wat gemist. Maar wie weet nodigen we Gestrikt 
over een paar jaar weer uit. 

EN PAULUS HEEFT HET GINNEKEN 
AAN ZIJN WEBSITE GESTRIKT 

door Hans van der Zanden 

Op 28 februari 2002 startte de website www.ginneken-dorp.nl en 
op die site publiceerde Wim Siegmund in het afgelopen decen
nium allerhande artikelen met betrekking tot het Ginneken. 
Veel werd door Wim zelf geschreven, maar daarnaast plaatste 
Wim ook veel door anderen geschreven verhalen, die eerder in 
het Ginnekens Nieuwsblad verschenen. 
Wegens gezondheidsklachten is Wim niet meer in staat de site 
actueel te houden en daarom is besloten de site te gaan sluiten. 

Nu heeft Wim in de loop der jaren naast veel actuele informatie 
ook heel veel historische verhalen verzameld en geschreven. 
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Het zou zonde zijn als die verzameling anekdotes samen met de 
website zouden verdwijnen. Daarom heeft Paulus in overleg met 
Wim besloten het hoofdstuk Historisch Ginneken over te nemen. 
Voortaan kunt u de ongeveer 300 geïllustreerde artikelen raad
plegen op onze eigen website. 

Ga naar www.paulusvandaesdonck.nl en kies in het menu aan 
de linkerkant "Omgeving". Nu verschijnen de verwijzingen naar 
plaatselijke sites in ons heem en daaronder de lijst met "Artikelen 
van Wim Siegmund". Er lijken nog wat doublures in de lijst te 
staan, maar de inhoud van de artikelen is dan niet helemaal 
gelijk. In de loop van de tijd zijn namelijk wel eens herzieningen 
van artikels geplaatst. Kijk maar eens wat er allemaal staat. 
Paulus zelf wordt natuurlijk ook regelmatig genoemd, bijvoor
beeld in artikelen over de paardentram. 

* * * 

ERFGOEDBRIEF 23 - JUNIOR 
Na tien jaar eindigde vorig jaar de Bredase Erfgoedbrief met 
nummer 22. 
Voortaan zou alleen een digitale brief verschijnen. 

Toch kwam eind januari 2014 nog een deel 23 uit. 
Een erfgoedbrief speciaal voor de jeugd waarin de geschiedenis 
van de stad Breda in acht hoofdstukken in het kort wordt verteld. 
Het is de geschiedenis van de stad Breda. 
Een goed stuk werk van Marc Berends en Diewert Berben. 

Verder gaat deze junior Erfgoedbrief ook digitaal. 
Hopelijk wordt hierin naast de stad Breda ook aandacht besteed 
aan de acht dorpen binnen de gemeente Breda 

De digitale Erfgoedbrief Breda kunt ook u straks, na 1 februari, in 
uw mailbox ontvangen. 
Stuur uw mailadres naar erfgoedbrief@breda onder vermelding 
van "Nieuwsbrief digitaal " 

VIJF GENERATIES IN BAVEL 
door Janus Jochems 

Mevrouw Pieta Stevens - Pijpers uit Bavel mag zich sinds 2 juli 
vorig jaar betovergrootmoeder noemen. 
Pieta Pijpers is 31 oktober 1915 geboren aan de Bavel-seweg in 
Molenschot, maar het bakhuis van hun boerderij stond op 
Bavels grondgebied. Later is het gezin Pijpers naar Bavel 
verhuisd naar een nieuwe boerderij aan de Gilzeweg met de 
naam Weide-lust. Het gezin Pijpers telde 13 kinderen. 
In 1937 trouwde Pieta Pijpers met Jan Stevens en woonde 
daarna lange tijd in de Leeuwerikstraat. In 1954 verhuisden ze 
naar Oude Bredaseweg. Door de aanleg van de autosnelweg 
werden ze als het ware van het dorp Bavel afgesneden. De 
straatnaam werd gewijzigd in Wolfslaarlaan (Nieuw Wolfslaar) 
waar ze als krasse dame van 99 jaar nog steeds zelfstandig 
woont. Op de bijgaande foto, een uniek plaatje, zijn de 5 
generaties vereeuwigd. 

De 5 generaties van de familie Pijpers-Stevens. 
Links vooraan: de trotse betovergrootmoeder Pieta Stevens-Pijpers, 
rechts haar dochter Dina van Gils-Stevens; achteraan: kleindochter 
Rian de Jong-van Gils en achterkleindochter Nicole de Jong. Op schoot 
de dochter van Nicole de Jong, lvy Buckinx, geboren 2 juli 2013, 
achterachterkleindochter, als eerste telg van de vijfde generatie. 
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VEEGWAGEN VERNIELD 
We hebben in de uren van Oud op Nieuw genoten van een 
borrel en een hapje. Op T.V. speciale programma's 
De jeugd vermaakte zich met vuurwerk en vooral knallers. 
Een illegaal stuk vuurwerk vernielde die oudejaarsavond onze 
veegwagen die enkele maanden geleden gerestaureerd was. 
(zie BvP 196 p.27). 
Ook sneuvelde een van die oude ruiten van ons museum. 
Een excuusbriefje hebben we niet ontvangen. 

KLOK IN MUSEUM GERESTAUREERD. 
Onlangs is de staande klok en het torenuurwerk in ons museum 
grondig gerestaureerd door de klokkenspecialist Guus · 
Rombouts .. 
De klok is in 1904 gebouwd bij Michiels in Mechelen, het 
torenuurwerk dat er door wordt aangestuurd is in 1908 gebouwd 
bij dezelfde klokkenfabriek. 

RECTIFICATIE 
In onze vorige uitgave hebben we bij een artikel van Loek 
Laarhoven een verkeerde foto geplaatst. 
De foto op pagina 80 is een foto van de familie Herremans uit 
Strijbeek. Onze excuses voor de gemaakte fout 

LICENTIES 
Voor onze tentoonstelling "De Koningen van de Kermiskoersen" 
over de wielercriteria in onze dorpen zijn we op zoek naar een 
overzicht van de renners in Bavel, Galder, Ginneken, Heus
denhout, Strijbeek en Ulvenhout. die in het bezit zijn of waren 
van een licentie van de K.N.W.U. 
Mail de namen door naar leijtenhooijen@zonnet.nl. of geef de 
lijst af bij een van onze bestuursleden. 
U kunt het ook doorgeven aan een van de leden van het 
"Wielercomité : Frans van Gils (Bavel); Frans van Aert (Ulven
hout) of Piet van der Linden (Galder). 
Ook Sjaak Diepenbroek neemt ze graag in ontvangst. 
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(EN ANDER NIEUWS ) 101 

DE KONINGEN DER KERMISKOERSEN 

De dorpen in de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken waren 
een halve eeuw geleden bekend om hun wielerkoersen. Bavels 
Spektakel; Criterium van Ulvenhout en de ronde van Galder. 
In de twintiger jaren de Wielerbaan Ginneken, thans weer de 
Ronde van Ginneken en sinds vorig jaar de Ronde van 
Heusdenhout. 
Zes dorpen met evenzoveel wielerkoersen. 
Reeds aan het begin van de vorige eeuw had Ginneken een 
wielerbaan, die in 1904 afbrandde. 
De vroegere gemeente Ginneken e·n Bavel , de huidige gemeen
te Zundert, het dorp St.Willebrord en andere dorpen in West
Brabant zijn of waren om de wielersport bekend. 

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat in Hoogstraten 
John Braspennincx werd geboren. Over die bekende coureur en 
beruchte smokkelaar schreef D'n Dré van Ulvenhout zijn boek : 

-"De Koning der kermiscourses"- koning der smokkelaars -

In de koersen in onze zes dorpen reden plaatselijke, regionale, 
nationale en internationale renners. 
Voor de liefhebbers langs de lijn waren zij koningen: 

KONINGEN DER KERMISKOERSEN 



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 in stad en land. Ook nu 
komen er regelmatig nog leuke dingen binnen. 
Van Cees Peeters kregen we voor onze bibliotheek een 
exemplaar van het schitterende boek dat hij schreef over 
horloges. Niet minder dan 160 horloges heeft hij beschreven uit 
de periode 1600-1785. Handgemaakte meesterwerkjes worden 
op grote foto's getoond en beschreven. 
Het boek is te koop bij Van Kemenade en Hollaers voor€ 115,-
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GESCHIEDENIS VAN DE RONDE VAN BAVEL 
door Frans van Gils 

De eerste ronde werd begin jaren vijftig verreden. 
De oprichters waren, Cor van Gils, Willem Havermans, Jan van 
Rijen, en Janus Verkooijen. 
Tot 1959 organiseerden ze jaarlijks een wielerronde, het par
cours was, Kerkstraat -Brigidastraat- Roosbergseweg ( nu De
ken Dr. Dirkxweg) -Veenstraat- Oude Bredaseweg. 
Uitslagen en winnaars uit die periode zijn niet bekend. 
Misschien kunnen de lezers ons verder helpen. 

In 1959 werd een nieuw comité gevormd bestaande uit, Toon 
van Steen (voorzitter) Rinus Aarts (secr, penningmeester) 
meester Thé Diepstraten, Simon Aarts, Willem Diepstraten, Sjef 
Meyvis, Gerrit Maas, en Jan Moelands. 

Vanaf die tijd zijn de winnaars van de amateurwedstrijden 
bekend. 
Het parcours werd dat jaar gewijzigd. 
Kloosterstraat, Brigidastraat, Roosbergseweg, Gilzeweg. 
Start en finish in de Kloosterstraat 
Dit parcours is vele jaren gereden, in de jaren tachtig met de 
beroepsrenners is hier wel enkelè keren van afgeweken, straten 
die toen in het parcours voorkwamen waren, Hof, Schoutenlaan, 
Daalakker, Lage en Hoge Zijde, Beemd. 

De entree was gratis, men financierde de ronde met huis aan 
huis verkoop van loten, en bijdragen van de plaatselijke midden
stand. 

Begin jaren zeventig kwam er vernieuwing in het comité, 
Oud-leden stopten na vele verdienstelijke jaren. 
Nieuwkomers waren, Wim Marijnissen, Wim van der Made, 
Frans Roelands, Ben van Gils, Frans van Gils, Piet Eversdijk, 
Christ van Gurp, Jan Uit de Haag, Jan van Boxtel, Cor Vlemmix, 
Frans Schuurmans en Hans Goeiers. 
Vele top-amateurs werden in die tijd benaderd en kwamen in 
Rav@I ~an de start. 
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De drijvende kracht voor een profronde vanaf 1979 was Cor 
Vlemmix, de naam van de ronde werd voortaan, "Bavels 
Spektakel ". 

Door alsmaar stijgende kosten was in 1990 de laatste profronde. 
N~dien is er nog enkele jaren een ronde georganiseerd voor 
wielrenners van de Brabantse wielerfederatie. 

Begin jaren negentig was het definitieve einde van ronde van Ba
vel en Bavels Spektakel. 
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RONDE VAN GALDER 1972 -1987. 
door Piet van der Linden 

Begin jaren zeventig besluiten een aantal personen een 
wielercomité op te richten om een jaarlijkse profwielerronde in 
Galder te organiseren. 
Het comité zal gaan bestaan uit enkele mensen die komen uit 
besturen van o.a. Gemeenschapshuis de Leeuwerik, voetbalver. 
Gesta en de horeca. 
Het eerste Galders wielercomité bestaat uit Arnold Buynsters, 
Miel van Gils, Toon Moelands, Toon van Alphen, Henk de 
Ruyter, Janus van Dun. Cees Leyten en Peter Melis. Met als 
technisch adviseurs de Geb .Thuur en Willem van Oosterbosch. 

De opzet zal zijn het organiseren van een jaarlijkse wielerwed
strijd als openingcriterium professionals in Nederland met vrije 
inschrijving tot vlak voor de wedstrijd. Verder de gehele dag 
wedstrijden van o.m. trimmers, nieuwelingen en amateurs. 
Miel van Gils is dan K.N.W.U.licencie houder. 
Het parcours start nabij De Leeuwerik -St Jacobsstraat richting 
café het Wapen van Nw. Ginneken rechtsaf oude Galderseweg 
(700 m. de bekende kasseien) op richting St Jacobsstraat 
richting de Leeuwerik. Totale omloop 2100 mtr. 
Zoals eerder aangegeven een wielerronde naar Belgisch 
voorbeeld inschrijving tot vlak voor aanvang van de wedstrijd. 
Contracten en/of vergoedingen waren nog niet van toepassing 
en er was vrij entree. De kosten werden gedekt door sponsoring, 
loterijen en premies. Voetbalver. Gesta leverde de werkploegen. 
Werkzaamheden bestonden uit o.m. het afzetten van parcours 
met dranghekken, bemannen van parkeerplaatsen en doorlaat
posten. 

1 e Ronde van Galder - 5 maart 1972 
26 profs aan de start met als grote verrassing de komst van Joop 
Zoetemelk. Jos van Beers zal als winnaar worden gehuldigd. 
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2e Ronde van Galder 24 maart 1973 
Veel ploegleiders zoals Cees Pellenaars,Ton Vissers, Jac de 
Goede en Jos Elen worden benaderd om renners af te 
vaardigen naar Galder en zij geven daar gehoor aan . Een fijne 
samenwerking met de ploegleiders zal nog jaren volgen. 
Ook Toon Simons (Skol) gaat veel betekenen voor Galder. 
Veel renners aan de start. Winnaar Wim Prinsen uit Hank. 

3e Ronde van Galde - 10 maart 197 4 
Vooraf gaande aan deze wielerronde zijn de voor het eerst 
georganiseerde rollenwedstrijden in het Wapen van Nw. 
Ginneken een groot succes. Als de laatste rollenwinnaars naar 
huis gaan beginnen de werkploegen in de vroege zondagmorgen 
met het aankleden van het parcours. Zondag wedstrijden met 
junioren ,amateurs en profs. Winnaar zal worden Harm 
Ottenbros voor Albert Hulsebos en Leo Duindam. 
Bij de amateurs werd P, Nieuwehuis 1 e met op de 28 plaats Jos 
Damen uit Ulvenhout. Bij de junioren werd Joh v. d. Velde uit 
Rijsbergen 1 e. 

48 Ronde van Galder- 23 maart 1975 
Zoals alle jaren Zaterdags voor de ronde weer rollenwedsrijden 
bij Miel van Gils. Kampioen van Nw. Ginneken bij de Dames 
werd Els Heijblom. Bij de Heren 1e Piet van Ginneken, 2e Dre 
Sommen en 3e Jan Sommen. 
Kampioen van Galder werd Jan Oomen . 
De profwedstrijd werd gewonnen door Don Allen uit Australië. 

5e Ronde van Galder - 21 Maart 1976 
In dit jaar verliest het wielercomité Ronde van Galder 
medeoprichter en bestuurslid Miel van Gils. Hij was een van de 
grote krachten bij de oprichting van de wielerronde. 
Groot aantal renners uit verschillende categorieën aan de start. 
Winnaar wordt oud wereldkampioen Harm Ottenbros. Bij de 
amateurs Hans Langerijs. 
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68 Ronde van Galder - zondag 20 maart 1977 
Het comité ondergaat enkele wijzigingen. Jan van Gils wordt 
technisch manager en Piet v. d. Linden wordt aan het comité 
toegevoegd. 
Na 5 jaar experimenteren is de tijd gekomen om de profkoers 
meer vorm te geven om zodoende uit te groeien tot een ronde 
van formaat, de openingswedstrijd van het prof.-seizoen in 
Nederland. 
Er ontstaan nieuwe ontwikkelingen zoals oprichting Stichting 
Bevordering Beroepswielrennen. Het comité besluit nu ook met 
contracten te gaan werken zodat men van tevoren weet welke 
renners aan de start verschijnen. Men kreeg steeds meer 
zekerheid en verliet het Belgisch systeem. Mede door 
sponsorir,g en het organiseren van dansavonden in de 
Leeuwerik met bands uit eigen omgeving en daar buiten. Jan 
van Stee gaat het contracteren van de profrenners doen. ( een 
soort bemiddeling tussen renners en comité). 
Door zijn bemiddeling komt o.a. wereldkampioen Hennie Kuiper 
aan de start daags na zijn overwinning in Milaan - San Remo. 
Uitslag van het profcriterium was 1e Gerard Vianen 2e Hennie 
Kuiper. 

7e Ronde van Galder - zondag 19 maart 1978 
Wijzigingen in het comité. Arnold· Buijnsters neemt afscheid als 
voorzitter en wordt erelid. Wim Willemsen is de nieuwe voorzitter 
en Piet v.d. Linden wordt coördinator en licentie houder van de 
K.N.W.U. Wedstrijden met, amateurs en liefhebbers. 
Sterk profrennersveld met o.a. Hennie Kuiper , Johan vd.Velde. 
Jose de Cauwer. Winnaar Gerrie van Gerwen. 

ae Ronde van Galder - zondag 18 Maart 1979 
Dit jaar voor het eerst trimmers aan de start georganiseerd door 
Wielerclub Kees van Boxel. Verder wedstrijden met Profs. 
Amateurs en Liefhebbers -.Winnaar Hennie Kuiper. 
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ge Ronde van Galder - zondag 16 maart 1980 
Bij de Profs aan de start Joh v.d. Velde, Frits Pirard, Wies van 
Dongen, Ludo Delcroix en Theo de Rooy. 
Winnaar zal worden Rolf Groen. 

10e Ronde van Galder - zaterdag 21 maart 1981 
Groot aantal vedetten aan de start bestaande uit 7 profploegen 
met o.a. Johan v.d.Velde, winnaar van Luik -Bastenaken-Luik· 
Hennie Kuiper winnaar Ronde van Vlaanderen; Adrie v. d Poei 
en oud wereldkampioen Freddy Maartens. 
Winnaar Gerrie Kneteman 28 Hennie Kuiper 3e Jac Hanegraaf. 

11 e Ronde van Galder - zondag 25 april 1982 
Mooi rennersveld met o.a. Jac Hanegraaf, William Tackaert 
wereldkampioen Freddy Mertens Rudie Pevenage. Veel 
toeschouwers. Met een goede winnaar 
Jac Hanegraaf . 

12e Ronde van Galder - zondag 24 april 1983 
Het jaar met het conflict met de wedstrijd van Bavikhove (B). 
Een aantal Profrenners hadden al een getekend contract met de 
organisatie van de Ronde van Galder maar de ploegleiders 
hadden verplichtingen gemaakt met de wedstrijd in Bavikhove 
waar ook diverse renners moesten starten die in Galder al een 
contract hadden. Steven Rooks had een getekend even als o.a. 
Jac Hanegraaf, van Houwelingen en Jos Schipper en vete 
anderen. 
Na veel onderhandelen en een reis naar Bavikhove kon men niet 
overeenkomen wie waar zou starten. Zaterdag voor de Ronde 
van Galder werd in het geheim een oplossing bedacht. De voor 
Galder gecontracteerde renners zouden eerst in Bavikhove 
vertrekken daar een paar kilometers rijden dan afstappen om 
vervolgens naar Galder te komen en aldus geschiedde. 
Winnaar werd uiteindelijk Joh v.d. Velde voor Wies van Dongen. 
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13e Ronde van Galder - maandag 23 april (2e paasdag) 1984 
Record aan budget. Met onder meer aan de start Jac Hanegraaf 
winnaar in 1982, Ludo Peeters, Leo van Vliet, Eddy en Willie 
Planckaert, Joh v.d. Velde en Frits Pirard. 
Ondanks een getekend contract met Galder vraagt Jac 
Hanegraaf in verband met zijn overwinning in de Amstel 
Goldrace zaterdag voor de Ronde van Galder het 3 dubbele 
van zijn overeengekomen startgeld. Galders comité biedt 
Hanegraaf het dubbele maar gaat daar niet op in en blijft weg uit 
Galder. Fons van Katwijk wordt de winnaar. 

148 Ronde van Galder - maandag 8 April (28 paasdag) 1985 
Voor het eerst Dames (74 stuks) aan het vertrek. Groot 
aantal profrenners aan het vertrek. Met o.a. Teun van Vliet, 
Gebr. Planckaert, Maarten Ducrot, Jelle Nijdam , Steven Rooks 
en Erik Vanderaerde, Vanderaerde pleegt contractbreuk door 
niet in Galder te verschijnen na zijn overwinning in de Ronde van 
Vlaanderen een dag eerder. 
De overwinning in Galder gaat naar Joh. Lammerts. 

15e Ronde van Galder - zondag 30 maart ( 18 paasdag) 1986 
De weersverwachtingen de week voor de 15e ronde waren 
bijzonder slecht. 
Her comité besloot een regenverzekering af te sluiten. Dit bleek 
later een goede zet te zijn geweest. Het was die dag zeer koud 
en regenachtig. Er vielen vele millimeters regen zodat de 
regenverzekering goed van pas kwam. 
Ondanks het slechte weer een boeiende en mooie wedstrijd. 
De uitslag een trio uit de buurt n.l. 18 Joh v. d. Velde , 2e Frits 
Pirard en 38 Jelle Nijdam. 

1 se Ronde van Galder - maandag 20 april (2e paasdag) 1987 
Wedstrijden met trimmers, junioren, dames, amateurs en profs. 
Een p,ofrenners veld met aan de start onder meer JP. van 
Poppel, Toine Poels, Teun van Vliet, Eric Breukink, Hennie 
K,aipP• er, Adrie v.d. Poel. 
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Laatstgenoemde zal ook de laatste winnaar zijn in het 
openingscriterium Ronde van Galder. Een wielerronde die 
aanvang was van het komende wielerseizoen. Opgezet als 
wedstrijd zonder contracten zonder entree in de eerste jaren 
later met entree en contacten. 
Financieel was de Ronde van Galder ondanks vele sponsoren, 
entreegelden, organiseren van dansavonden en evenementen 
als de Nacht van Galder niet meer te organiseren omdat ook de 
contracten van de profrenners e.d. veel te hoog werden. 

Alles bij elkaar is de Ronde van Galder in zijn 16 jarig bestaan 
een mooi evenement geweest waar nu nog vele mensen mooie 
en goede herinneringen aan hebben zoals de georganiseerde 
?ansavonden en de Nachten van Galder gedurende het gehele 
Jaar vooraf gaande aan de wedstrijddag. De wedstrijden op de 
dag zelf en na de wedstrijd nog een gezellige nazit in het 
Gemeenschapshuis de Leeuwerik. 

Het was een mooi evenement in de toen nog Gemeente Nw. 
Ginneken met dank aan velen die hebben bij gedragen aan dit 
evenement. 
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WIELERGALA ULVENHOUT - EEN HISTORIE 
door rvd 

Natuurlijk is het lang, lang geleden. Die herinnering aan het 
eerste 'levensteken' van de wielerronde van Ulvenhout. In de 
bossen richting Geersbroek, over paden, de grond afgedekt met 
boomstammetjes met daarop een dun laagje asfalt. Toen vrij 
normaal, die ondergrond, nu zou het uniek zijn. Een start, echter 
geen lang leven beschoren. 
In 1956 - Cees van Amsterdam won bij de nieuwelingen -
beleefde het wielerleven in Ulvenhout een herstart; het 
'volwassen' wielrennen met start en finish in de Dorpstraat, 
begon in 1960 met de winst van Jan Droog in beestenweer bij de 
amateurs; uiteindelijk zou die jaarlijkse reprise in 1998 de finish 
bereiken. Het publiek bleef weg. Dus de sponsors eveneens. 
Toch .... 42 jaar topkoers in het dorp ten zuiden van Breda. 
Jaren, uiteraard vol geschiedenis, anekdotes, grappen, ook toch 
soms verdriet. Uiteraard kunnen we tussen 1956 en 1998 het 
verloop van het jaarlijkse, Ulvenhoutse gala achter elkaar 
plakken. Twee velletjes vol en aan het gevraagde is voldaan. Te 
gemakkelijk. 
De herinneringen van Frans van Aert, van 1970 tot 1989 lid (de 
laatste vijf jaar voorzitter) van het wielercomité De Groene Jager, 
vormen de leidraad voor onderstaande. Geen compleet overzicht 
dus, dat zou immers een saaie opsomming worden. 
Van Aert glundert bij de gedachte dat "dat betrekkelijk kleine 
koersje in Ulvenhout" er toch maar in slaagde internationale 
vedetten als Eddy Merckx en Francesco Moser aan de start in de 
Dorpstraat te krijgen. "Niet makkelijk natuurlijk. En het kostte ook 
een behoorlijke cent. Merckx bijvoorbeeld toentertijd tienduizend 
gulden. Een vermogen in het begin van de jaren '70. Die mannen 
brachten hun geld dubbel en dwars op. We kwamen uit op zo'n 
twintigduizend bezoekers. Niet mis in de tijd van de Ronde van 
Frankrijk'' . 
Volgens voetballer Johan Cruyff heeft ieder nadeel een voordeel. 
Dat geldt ook voor het Wielergala van Ulvenhout. Hoe vreemd 
eigenlijk. De Tour de France eiste in het wielergekke West
Brabant immers veel aandacht op en tegelijkertijd trok de 
wielerfan op de laatste woensdag van diezelfde Grand Boucle 
naar het dolgezellige Ulvenhout. 
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Gezellig om met een glas bier in de hand met volle teugen van 
de echte koers te kunnen genieten. Bouwvakkersronde bij 
uitstek. Met in de avonduren de heren profs, daarvoor vanaf tien 
uur 's morgens de nieuwelingen, junioren en de amateurs. Een 
enkele maal dames, met bijvoorbeeld een zege van Keetie van 
Oosten-Hage. 
Merckx en Maser waren de trendsetters die via de managers Jan 
Derksen en Jean van Buggenhout, later opgevolgd door Gerrie 
van Gerwen, de weg (lees de hoge startgelden) vrij maakten 
voor de Italiaanse link in Ulvenhout. De directie van de Tour 
legde een blokkade op het vertrek van uitvallers van de Franse 
ronde, dus moest voor de aandachttrekkers bij de profs van het 
Gala steeds geput worden uit het potentieel van de toppers uit 
de Ronde van Italië, die in mei/juni werd verreden. 
Namen? Wat te denken van Franco Chioccoli, winnaar van de 
Giro in gezelschap van Marco Cipollini, de play-boy. ''Dat waren 
de jongens die geweldige strijd brachten. Je zou denken dat ze 
zo'n criterium er even voor het geld bij zouden pakken, maar die 
gasten vlogen er in. Natuurlijk kent inmiddels iedereen het 
verhaal rond de kermiskoersen waarvan de winnaar tevoren 
bekend is, maar eerlijk is eerlijk die Italianen verkochten de boel 
op een geweldige, knappe manier. De toeschouwers in de 
Dorpstraat stonden op de banken. Ik kon daar geweldig van 
genieten. Deze mannen kwamen zich meestal bij mij thuis achter 
de groentezaak verkleden en keken eerst naar de Tour en dan 
gingen zij geïnspireerd van start. Machtig mooi. En opvallend 
was ... , geen enkel vedettegedrag. Gewoon aardige jongens." 
Chioccoli en Cipollini kregen opvolgers in Moreno Argentin, in de 
Italiaanse driekleur als wegkampioen van zijn vaderland, Pierino 
Gavazzi en Roberto Visentini. Frans van Aert: "Argentin was 
voor de start zijn kaderplaatje met zijn rugnummer bij ons thuis 
vergeten. Mijn echtgenote Ans en ik waren op route, alleen mijn 
schoonmoeder was nog thuis. Komt die Argentin achterom, al 
roepend 'Mamma mia, mamma mia'. Hij had haast. Zegt mijn 
schoenmoeder: 'Rustig maar jongetje, ik help oe wel'. Ze sprak 
natuurlijk geen woord Italiaans maar het kwam toch goed, want 
samen hebben ze dat plaatje op de fiets gemonteerd. Vreselijk 
mooi toch." 
Nederlandse vedetten waren in die 42 fantastische jaren ook van 
de partij. 

149 

Voor Frans van Aert springen de rel rond van witte trui van Bert 
Oosterbosch en het afscheid van Johan van de Velde daarbij in 
het oog. Oosterbosch reed in Ulvenhout 'blank' na een ruzie met 
zijn Panasonic-ploegleider Peter Post en Johan van de Velde 
kreeg uiteindelijk toch een verdiend afscheid nadat hij reeds 
gestopt was met wielrennen en dit stilletjes voorbij dreigde te 
gaan. 
Die 42 jaar koers in Ulvenhout vereiste heel wat 
organisatietalent. Dat begon met Janus van Hooijdonk en dhr. 
Stuifzand opgevolgd door Arthur en Wim van Oosterbosch, Piet 
Nuijten, Jan Rops, Jan Sommen en Cor van Peer. Na het 
afscheid van de Oosterbosschen kwamen Rini Malipaard, Rinus 
de Deugd, Cor van Boxel en Frans van Aert de gelederen van 
De Groene Jager versterken. Rinus de Deugd nam al snel 
afscheid, Wim Winkens werd toegevoegd. Jan Spiering werd lid 
van het comité en iets later Hans van Gooi. 
Frank de Ridder kwam via schoonvader Malipaard in beeld plus 
Joop Hurks. En ook nog Sjaak Diepenbroek. Allemaal 
wielerfanaten die de Ulvenhoutse wielerhappening in goede 
banen trachtten te leiden. Tot het rampjaar 1998. Het was over 
en uit. Sponsors weg, publiek een stuk minder en de bodem van 
de kas meer en meer in zicht. 
Een legende in het nationale wielerland was verteld en 
afgelopen. Wat bleef en wat blijft zijn de vele, vele mooie, fraaie 
herinneringen ..... 
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VERKEERDE BEZUINIGINGEN 

RESTAUREREN LOONT 
door Kees Leijten 

We zij~ in een diepe crisis beland. Iedereen bezuinigt. Vooral de 
overheid. De overheid bezuinigt ook op cultuur. 
Een verkeerde bezuiniging 

Op een kalenderblaadje uit 2004 vond ik de volgende tekst: 

RESTAUREREN LOONT 
Investeren in monumenten is niet alleen goed voor het behoud 
van ons cultureel erfgoed, maar is economisch interessant. 
Dat blijkt uit de onderzoeksrapporten "Rekenen met Monumen
ten"; "Doorrekenen met Monumenten" en "Verder rekenen met 
Monumenten", die de Nationale Investeringsbank in opdracht 
van het nationaal Restauratiefonds heeft gemaakt.; 

Met "Rekenen "!1E~t Monumenten" werd duidelijk dat de eigenaar 
naast elke subs1d1e-euro zelf ook nog fors investeert. 
Elke subsidie-euro leidt tot neveninvesteringen die driemaal zo 
groot waren dan het subsidiebedrag zelf. Doordat het restaure
ren ~an monu~enten arbeidsintensief is , is de looncomponent in 
het investeren in monumentenzorg zestig procent versus negen
enveertig procent in de nieuwbouw. 
Zo vloeit er van elke geïnvesteerde euro ongeveer 65 cent direct 
terug in de schatkist in de vorm van loonbelasting en BTW. 
In het vervolgrapport "Verder rekenen met monumenten" werd 
zelfs berekend dat door de indirecte effecten {extra inkomen 
consumptie, pr~d~ctie enz. ) elke euro meer dan terugverdiend 
werd. Elke subs1d1e-euro levert de schatkist € 1, 14 op. 

(Tekst Pieter Baars NRF) 

In 2013 zullen de effecten misschien iets beter of iets minder 
zijn, maar restaureren loont beslist. Bovendien creëert men 
werkgelegenheid in de bouw en in de toeleveringsindustrie. 
En dat is ook mooi meegenomen 
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DE HEROIEK VAN HET WIELRENNEN 
IN VERHALEN VERTELD OP 14 APRIL A.S. 

door Toon van Miert 

Een paar zondagen geleden werd ik 's morgens al vroeg 
opgebeld door een vriend die mijn interesse in wielerverhalen 
kent. Op de mij toen nog onbekende zender BredaNu was een 
programma over de jaren vijftig, waarin Rein Lambrechts uit 
Oosterhout herinneringen ophaalde aan zijn vader met wie hij in 
zijn jeugd de wielerwedstrijden af ging en die hem verhalen 
vertelde over renners uit onze streek en over de rondes die in 
ieder dorp wel georganiseerd werden. Ik herkende veel: in die 
tijd ging ik met mijn vriend Jan Brauers bijna ieder weekend naar 
een amateurkoers in de omgeving. Na afloop had je dan de 
gelegenheid om met de renners te praten, die in het dorpscafé 
de overwinningspremie en de prijzen voor de tussensprints 
uitbetaald kregen. Vooral na de Ronde van Ulvenhout ontmoette 
je dan in de achterzaal van De Harmonie bekende profs, die ruim 
de tijd namen om hun wederwaardigheden te vertellen. 
Lambrechts heeft een enorme parate kennis en doorspekte zijn 
betoog met kostelijke verhalen vooral over de profwielrenners uit 
West-Brabant. 
Wielrennen is dramatiek en heroïek. In de eerste helft van de 
vorige eeuw, toen de renners ook ir, grote wedstrijden hun eigen 
boontjes moesten doppen, was dat veel sterker dan nu. Ze 
worden tegenwoordig in de watten gelegd en op alle mogelijke 
manieren voorbereid op het wegseizoen, waarin zij lang van te 
voren al hebben bekeken welke wedstrijden zij rijden en welke zij 
links laten liggen. Een materiaalwagen staat al voor hen klaar 
voordat ze lek gereden hebben. Maar ook nu nog zijn het vooral 
de extreme situaties die veel meer van wielrenners vragen dan 
van andere sporters: de beklimmingen, de gevaarlijke afdalingen, 
die sprints die tegen de zeventig kilometer per uur gaan, de 
valpartijen, de soms bizarre weersomstandigheden ... kortom, 
het spectaculaire van de wielersport zit hem in de dramatiek, 
waardoor renners tot ware helden kunnen uitgroeien. Die twee 
elementen zijn de bouwstenen van verhalen, die allengs sterker 
worden. 
Het mooiste is natuurlijk als je belevenissen van de renners uit 
hun eigen mond hoort. 



Frederico 
Bahamontes 
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Sommige kunnen er heel smakelijk over vertellen. Ik heb eens 
het geluk gehad om tijdens een bruiloft - zijn petekind trouwde 
met mijn petekind - een paar uur naast Woutje Wagtmans te 
zitten. Vermakelijkere momenten heb ik zelden beleefd. Het was 
niet nodig om hem vragen te stellen, hij kon niet ophouden om 
het verleden te doen herbeleven, waarbij vooral de eerste etappe 
van de Tour van 1954, die door Breda kwam en in Brasschaat 
eindigde en die hij won, uitvoerig door hem geanalyseerd werd. 
Dat jaar, 1954, was volgens hem de start van de heropleving van 
het Nederlandse wielrennen; ook Wim van Est (in Caen) en 
Henk Faanhof (in Bordeaux) wonnen in dat jaar een etappe. Ik 
denk dat het al 1953 was dat het Nederlandse volk voor de sport 
gewonnen werd; toen volgde heel Nederland op de radio samen 
met de legendarische Jan Cottaar de tour: vijf etappes wonnen 
we en Wagtmans eindigde als vijfde. 
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We weten hoe succesvol het verder is gegaan in de jaren vijftig. 
De criteria schoten uit de grond en het ledenaantal van de 
KNWU groeide enorm. 

Verhalen over die tijd ... Een van mijn afwijkingen op vakanties is 
het bezoeken van geboortehuizen en woonhuizen en graven van 
beroemde mensen. Of het nou kunstenaars, schrijvers of 
sporters zijn. Twee uur lang heb ik voor de fietsenzaak van 
Frederico Bahamontes, de 'Adelaar van Toledo', gezeten, tot 
deze bergkoning eindelijk vond dat zijn siësta voorbij was. Hij 
nam er alle tijd voor om mij te vertellen over de bijzondere 
kwaliteiten van de Limburgse klimmer Jan Nolten. Voor hem had 
hij grote bewondering. Wat een rust straalde Frederico uit en wat 
een sterke man nog voor een zeventiger toen ik hem sprak. In 
1959 heeft hij de Tour gewonnen. Hij vertelde me het verhaal 
van de Algerijnse wielrenner Abdel-Kader Zaaf. Bahamontes had 
het zelf niet meegemaakt, maar zijn verhaal was precies 
hetzelfde als wat ik in begin jaren vijftig al eens gehoord had. Het 
was 40 graden toen de renners zich in de Tour van 1950 door 
het zuiden van Frankrijk worstelden. Zaaf lag met een 
landgenoot een stevig stuk voor. Dankbaar maakte hij gebruik 
van de hulp van een toeschouwer die hem een fles wijn aanbood. 
Een paar kilometer verderop dronk hij nog een fles; hij begon 
danig te zwalpen en viel tenslotte onder een boom in slaap. Toen 
het peloton langskwam, schrok hij wakker, stapte op de fiets en 
reed verder, maar helaas ... hij nam de weg terug. Nadat hij 
nogmaals van zijn fiets was getuimeld, werd hij naar het 
ziekenhuis gebracht. Daaruit ontsnapte hij 's avonds en de 
andere dag probeerde hij bij de start weer aan te sluiten. Dat 
lukte hem niet: hij werd uit koers genomen. Als een sensatie 
werd hij in de jaren daarna op de grote Europese criteria 
uitgenodigd. Als ik mij niet vergis, heeft hij in de beginjaren vijftig 
ook eens aan de Acht van Chaam deelgenomen. In 1951 reed hij 
weer de Tour, waarin hij 66st

e en laatste werd. Hij heeft nog een 
jaar in de ploeg van Bahamontes gereden. 

Verhalen over renners die vooral een tragisch leven hebben 
gekend of tijdens het koersen om het leven zijn gekomen, doen 
het natuurlijk het beste. 

/ 



Notre Dame des Cyc/istes bij Labastide d' Armagnac 

In de jaren negentig bezocht ik op weg naar Spanje verschillen
de keren het oudste en beroemdste wielermuseum, Notre-Dame
des-Qyclistes, bij Labastide d'Armagnac. Op mijn Michelinkaart 
Frankrijk 2013 van de ANWB ligt het op kaart 27 4 es. 

Het is al decennia lang - ik meen vanaf 1959, maar dat weet ik 
niet meer zeker - gevestigd in een elfde-eeuws, mooi romaans 
kerkje. Jaarlijks komen aan het begin van het seizoen ook grote 
renners hier naartoe om de zegen van de H. Maagd af te 
smeken voor een daverend seizoen. Ook toerploegen uit 
Vlaanderen laten er hun shirtjes achter, zoals dat ooi< alle grote 
Tourrenners gedaan hebben en nog doen. Daar niet zo ver 
vandaan woonde de Spaanse klepper Luis Ocana. Ik kreeg 
verhalen te horen over zijn dramatische leven en over alle 
ellende die er ook in die tijd in het peloton heerste. Door een 
verkeerde bloedtransfusie werd hij ernstig ziek. Een paar later 
pleegde hij zelfmoord. 

Het droevjgste en onwaarschijnlijkste verhaal is dat van een 
baanrenner uit de jaren dertig, Jan van Hout. Hij was een 
voortreffelijk pistier, die in 1933 op de baan van Roermond het 
werelduurrecord heeft verbeterd en heel wat zesdaagsen 
gewonnen heeft. 
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Hij zal heus wel eens op de Ginnekense baan gereden hebben, 
maar ik ben zijn naam niet tegengekomen in de programma
boekjes die op de tentoonstelling liggen. 

Het café dat hij in Eindhoven gekocht had, sloot hij bij het begin 
van de Tweede Wereldoorlog. Hij en zijn vrouw gingen in het 
verzet en hebben heel wat onderduikers hulp geboden. Enkele 
maanden voor de bevrijding werd Jan van Hout gearresteerd en 
overgebracht naar het concentratiekamp Neuengamme. Daar 
zou hij zijn wielerconcurrent Cor Wals, die wel ·op de affiches van 
de Ginnekense baan staat, tegen zijn gekomen. Die was daar als 
bewaker aanwezig en heeft het speciaal op Van Hout gemunt 
gehad. Jan van Hout stierf in Neuenqamme in februari 1945 op 
36-jarige leeftijd. Jaren na de oorlog kwam zijn naam opnieuw 
groot in het nieuws, toen bekend werd dat zijn weduwe en Wals 
een relatie hadden. In zijn geboorteplaats Valkenburg staat op 
de Cauberg sinds 2006 een monument voor Van Hout. 

Verhalen, verhalen, verhalen. De laatste jaren vooral ook 
negatieve verhalen over de bekende bijverschijnselen, waardoor 
de indruk gewekt wordt dat er alleen in het wielrennen 
misstanden voorkomen. Onzin natuurlijk. Wel is het zo dat 
mogelijk door die verhalen de wielersport veel aan belangstelling 
verloren heeft. Kijk eens naar de foto's in de krant van de finish 
van amateurwedstrijden; vroeger stonden daar de toeschouwers 
rijendik, nu is er zo wat niemand meer. In ons heem zijn de 
dorpskoersen verdwenen. Sinds 2011 heeft het Ginneken weer 
een jaarlijks criterium en is er een heel actieve groep om dat tot 
een groots spektakel te laten uitgroeien. Vorig jaar is er een 
ronde in Heusdenhout georganiseerd. Ik ben benieuwd of die en 
andere wieleractiviteiten weer verhalen zullen opleveren, waar 
onze kinderen van zullen genieten. 

U kunt dat doen op 14 april als onze heemkundekring een avond 
organiseert waarop VERHALEN over vroeger zeker een 
prominente plaats zullen innemen. 

KOMT DAT ZIEN EN HOREN! 



WIE WEET WAAR DIT IS? 16 
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 kapelletje 
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 maart 2014 naar : 

info@paulusvandaesdonck.nl 

WIE WIST WAAR DIT IS 15 
door Toon van Miert 

GINNEKEN KNOOPPUNT VAN BREDA 

Eind jaren tachtig wist men het in Breda wel: de stad moest het 
knooppunt van Nederland, nee van Europa en liefst van de hele 
wereld worden. De stad ligt ook zó gunstig, zo tussen Rotterdam 
en Antwerpen; zij ligt ook aan de grote verbindingsader die 
Noord en Zuid-Europa met elkaar verbindt. Langs die bloedbaan 
zou wel eens een snelle treinverbinding kunnen komen, zodat je 
binnen twee uur op een terrasje in Parijs kon zitten. Breda dacht 
groots en zag zijn naam al vermeld tussen de belangrijkste en 
interessantste steden van Europa. 
Met dit soort megalomane ideeên moet je vooral aankomen bij 
een ludiek gezelschap als de Boeren Sociëteit Ginneken. Een 
illustere club die altijd bereid is om carnavalesk de draak te 
steken met mensen die zich voornaam voordoen en zich 
daardoor belachelijk maken. 
De Boeren Sociêteit Ginneken vierde in 1988 haar 11-jarig 
bestaan. Dat hebben de leden 'plechtig' herdacht met een diner
dansant in het Turfschip en een receptie in het Ginneken die 
zelfs ik me nu nog goed kan herinneren. 
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De BSG zou de BSG niet zijn als zij niet een tastbaar bewijs van 
haar vreugde achter zou laten in Ginneken. Bij aanvang van het 
carnaval 1989 heeft zij het monument 'De Knoop' aan de 
gemeente Breda aangeboden ten teken dat het Ginneken het 
Knooppunt van Breda is ... en zo is het nog steeds! Terwijl Ut 
Enesjieke Ermenieke vrolijke klanken het Schoolakkerplein op 
blies, werd de groenwitte vlag plechtig van de knoop verwijderd 
en werd zichtbaar dat Ginneken een stevige knoop kan leggen. 
Herkennen we daar op die foto uit 1989 niet een paar bekende 
leden van Paulus van Daesdonck? 
Ja! 'Wel 'n bietje ouwer geworre, hé manne !' 

Er is weer geloot tussen de inzenders van de juiste oplossing. Joop van 
Riet wist dat het monumentje op de hoek van de Raadhuisstraat en de 
Viandenlaan staat. Makkie voor hem: hij woont er een boogscheut 
vandaan. De nes wijn krijg je thuis, Joop. 
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Thoornse J\/larktprijs der Ro~e 

Burgemeester en wethouders van Breda; 

gefet op de gemiddefde prijs van de hectofiter rogge op de twee 

dinsdagen voor en de eerste di.nsdag na Si.nt tuci.a ( 13 december)) 

naar wef ke maatstaaf de Thoomse JYlarktprijs wordt gerege(d: 

besfuiten: 

de Thoomse ]Vlarktprijs der Rogge over het jaar 20 13 vast te steffen 

op € 16) 51 per oude Bredase Ueertef. 

Breda> januari 2014> 

burgemeester en wethouders van Breda; 

den 
1 Î 
\ ,---- / 
1 '------7 

--- / 

'P.Ç.~J\1; ··-v·án der Uefden 
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479e THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE 
door Kees Leijten 

Voor de 4 79e keer heeft het gemeentebestuur van Breda per 
1 januari 2014 de Thoornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld, 
nu over het jaar 2013 
De nieuwe prijs is: € 16,57 per oude Bredase Veertel. 

Een veertel is 87,714 liter. De prijs per hectoliter of mud is dus dit 
jaar€ 18,89. Vorig jaar was de prijs per hl of mud : € 20,32. 
Dat betekent een prijsverlaging van de rogge op dat tijdstip van 
niet minder dan 7,04%. 

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. 

In 1985 besloot het toenmalige gemeentebestuur de publicatie te 
stoppen . Maar Paulus was het daar niet mee eens en bleef 
jaarlijks publiceren. Op 28 maart 1994 deelde burgemeester 
Nijpels ons mede dat het college besloten had op ons verzoek in 
te gaan en de prijs weer jaarlijks te publiceren. 

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.). 
B. & W. van Breda stellen de prijs vast. 

Voor meer informatie zie BvP 51, 57, 58, 98, 99, 113 en 168 



162 

Dag Kees 

Donderdag 2 januari lees ik in 'Brieven van Paulus', nr. 197, pag. 
91-99 een artikel van Wim Joosen over 'de steenweg van Breda 
naar '~-Hertogenbosch'. Terwijl ik aan het lezen ben, denk ik: Wij 
hebben hier in Hoogstraten ook een 's-Boschstraat. Deze straat 
begint aan de noordzijde van het begijnhof, als zijstraat van de 
Vrijheid, en zwenkt een beetje verder links richting de Mark en zo 
naar Castelré. 

Tijdens het ancien régime waren Antwerpen en 's-Hertogen
bosch de belangrijkste steden in het noorden van het he~?gdom 
Brabant. De jaarmarkten van deze steden waren belangnJk vo~r 
de economie en werden ook druk bezocht door handelaars uit 
het hertogdom Brabant. 
De handelaars trokken van Antwerpen naar 's-Her-togenbosch 
en/of daarna in omgekeerde richting van 's-Hertogenbosch naar 
Antwerpen. De Vrijheid van Hoogstraten was de belangrijkste 
rustplaats voor de handelaars tussen Antwerpen en 's
Hertogenbosch. Men bleef enkele dagen in Hoogstraten en 
organiseerde daar dan ook een grote jaarmarkt. De straat die 
men toen in Hoogstraten gebruikte naar of van 's-Hertogenbosch 
kreeg de naam 's-Boschstraat. · 

Het is maar een weetje. Ik wens je een goede gezondheid, nog 
veel werklust en een mooi nieuw jaar. 

Met vriendelijke groeten 

Jef Schellekens, Hoogstraten 
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DE STOEL VAN FOTOGRAAF AUGUST MELAI 
Fotograaf Ginnekenmarkt 8 te Ginneken van 1911-1976 
door Ad Jansen 

Als men het museum van Paulus van Daesdonck binnenkomt 
valt het oog meteen op een fraaie zetel, die sinds enige tijd te 
pronk staat naast de klok die helaas niet meer de tijd kan 
aangeven. Een bord vermeldt: Stoel van fotograaf August Me/ai, 
geschonken door mevrouw Van der Velden-Me/ai. Reden 
genoeg om na te gaan wie deze fotograaf was en hoe zijn zetel 
uiteindelijk in het museum terecht is gekomen. 
De geschiedenis van de fotografen van Ginneken begint aan het 
einde van de negentiende eeuw. 

De familie A.van Erp-Catijn, 1897-1908. 
Op 26 augustus 1897 werd in de gemeente Ginneken en Bavel 
ingeschreven: 
Albertus Theodorus Antonius Joseph van Erp, geboren op 29 
januari 1873 te Leiden. Hij was horlogemaker van beroep. Van 
Erp was getrouwd me~ Johanna Barabara Catijn, eveneens 
geboren te Leiden, op 27 februari 1877. Zij was fotografe van 
beroep. Het echtpaar vestigde zich op Rozenlaan 9 (nummering 
van vóór 1942 *). In Ginneken werden drie kinderen geboren: 
Albertina Johanna (*1899), Johanna Maria (* 1902, t 1903) en 
een zoon Albert Johan (*1905). Vanaf 1908 woonde Elisabeth 
Christina Mariavan Erp (1886-1968) bij de familie in huis. 
Evenals haar broer was zij geboren in Leiden. 
De Firma A. van Erp legde zich vooral toe op de fotografie. Aan 
dit bedrijf danken wij een aantal ansichten met afbeeldingen van 
het dorp Ginneken in de jaren 1900--1908. Er zijn ook een aantal 
portretfoto's bekend waarop de naam van de fotograaf staat 
vermeld. Men had aan de Rozenlaan ook een winkel waarvoor 
men van 1901 tot 1905 een inwonend winkelmeisje in dienst 
had. Van Erp introduceerde in Ginneken de fotografie. In Breda 
waren er al omstreeks 1860-1870 fotografen gevestigd zoals 
Fournier, Le Grand en Kannemans. 
Op 18 december 1908 overleed Albertus Th.A.van Erp. Het 
betekende niet zonder meer het einde van de uitgifte van nieuwe 
ansichtkaarten. 
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Links: Johanna Barbara Catijn was van 1897 tot 1908 getrouwd met 
A.van Erp. In tweede echt was zij van 1911 tot haar overlijden in 1942 
gehuwd met Aigust Me/ai. 
Rechts: Fotograaf Augustin W M. Me/ai omstreeks 1924 

Van Erp werkte ook als fotograaf voor uitgevers van 
ansichtkaarten uit Breda, zoals J.H.van Galen en C.G Aarts. 
Deze zetten het door Van Erp begonnen werk voort. 

De familie August W.M. Melai-Catijn, 1911-1954 
In 1911 trad de weduwe van A.van Erp opnieuw in het huwelijk. 
In dat jaar vestigde zich in Ginneken Augustin Wilhelmus 
Marinus Me/ai. Deze fotograaf werd op 30 juni 1873 geboren in 
's-Gravenhage, waar zijn vader eveneens fotograaf was. 
Augustin kwam op 29 juni 1911 uit Amsterdam waar hij gewerkt 
had als fotojournalist bij De Telegraaf. In Ginneken trad hij op 2 
augustus 1911 in het huwelijk met de weduwe van Albert van 
Erp: Johanna Barbara Catijn. 
De familie Melai-Catijn vestigde zich direct na het huwelijk in 
1911 met twee kinderen Van Erp en de zuster Elisabeth van de 
overleden vader Van Erp in het herenhuis Markt nr.8. 
Melai huurde dit van Petrus Jacobus De Bie, winkelier op 
Ginnekenweg 358-360. Op 13 october 1919 kocht August Melai 
het pand voor f 12.000,-. 
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In het gezin werden twee kinderen geboren: de zoon August 
Elise in 1912 en de dochter Maria Johanna Augusta in 1919, 
De zoon Albert Johan van Erp vertrok in 1927 naar Nederlands 
Indië. De dochter Maria Johanna Augusta Melai verhuisde in 
1940 naar Den Haag. De zuster van Albert van Erp (1886-1968) 
bleef tot 1956 bij de familie Melai wonen als fotografe. 
In 1933 werd er achter het huis een nieuw fotoatelier gebouwd. 
De voorgevel kreeg een winkelpui, naar een ontwerp van de 
bekende Bredase architect F.Bilsen en Zn. 
Toen August Melai in 1911 een eigen fotoruimte kreeg, kocht hij 
op een veiling een zetel uit de jaren 1870-1880, met de 
bedoeling zijn klanten hierin te portretteren. Deze stoel stond dus 
in het atelier. Alleen wanneer Sinterklaas op bezoek kwam werd 
deze zetel in de woonkamer geplaatst. De kleinkinderen noemde 
de stoel dan ook de Sinterklaasstoel. 
August Melai heeft nog slechts enkele ansichten uitgegeven, 
onder de naam van de firma A.van Erp. Verder richtte hij zich 
vooral op de portret- en groepsfotografie. Hij was de vaste 
fotograaf van het gemeentebestuur van Ginneken en Bavel. 
Hij maakte tal van groepsfoto's van de verenigingen en 
schoolklassen. 
Vanaf 1908 tot 1976 werkte de zuster Elisabeth van A. van Erp bij 
Foto Van Erp en daarna bij Foto Me/ai als fotografe. Vanaf 1911 
heeft ze tot haar verhuizing naa~ elders in 1956 bij de familie 
Melai in huis gewoond. 
Johanna Barbara Catijn is op 29 augustus 1942 te Ginneken 
overleden. 
Haar man August zette de zaak voort tot 1954. Toen droeg hij 
het pand en de Firma A. Me/ai en Zn over aan zijn zoon August 
Elise (1912-2005). 

De familie August Melai-Wannemakers, 1954-1976 
Guus en Hetty Melai zetten het werk van vader August Melai 
voort. Er werden in dit gezin zeven kinderen geboren. De oudste 
zoon Guus werd evenals zijn vader en grootvader fotograaf. 
Hetty Melai begon ook nog een speelgoedzaak. Deze was eerst 
gevestigd op Ginnekenmarkt 8, maar werd later verplaatst naar 
Markt 5, waar voorheen een slagerij gevestigd was. 
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Fotograaf Albert van Erp gefotografeerd (door zijn vrouw?) tijdens het 
fotograferen van een vader en zijn dochter. De foto moet dateren van 
het begin van de twintigste eeuw. 

[Ö&IK jll 1, :1tM1 

Het herenhuis Ginnekenmarkt 8 werd in 1933 voorzien van een 
eigentijdse etalage, naar een ontwerp van de bekende Bredase 
architect F.Bilsen en Zn. 
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Omstreeks 1976 werden het fotobedrijf en de speelgoedzaak 
beëindigd en de panden verkocht. De familie verhuisde daarna 
naar Roosendaal. Zo kwam er na 65 jaar een einde aan Foto 
Me/ai te Ginneken. 

De Stoel 
De stoel kwam na het overlijden van Guus en Hetty Melai in het 
bezit van hun dochter mevrouw Anne-Marie van der Velden
Melai. Deze heeft er uiteindelijk voor gekozen de zetel te 
schenken aan het museum van Paulus van Daesdonck. 

* Rozen/aan 9 van vóór 1942 is waarschijnlijk het huidige nummer 106 
( gege11ens Peter van der Ven) 

.,, .. Fnfn ·s uit het familiearchief van mevrouw Van der Velden-Me/ai 



168 

IN MEMORIAM 
In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van 

30/11 Marie van Loon-Roovers Breda 92 jr 

Dat zij mag rusten in vrede 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van 
onze leden 'n rouwbrief en/of een bidprentje of herdenkings 
plaatje te mogen ontvangen. 
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. 
Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 

WORTEL TAART UIT 1914 
Een eeuw geleden, in 1914 was de voedselvoorziening in het 
door de Duitsers bezette landen 1een groot probleem. 
Men werd vindingrijk. 
In het oorlogskookboek van de Belgische Boerinnenbond stond 
het recept voor een worteltaart. 

lngrediênten: 
- 4 middelgrote wortelen 

100 gram suiker 
150 gram bloem 
Halve eetlepel bakpoeder 
100 gr. Vet of olie 
3 eieren 

Rasp de wortelen; 
Meng de eieren met vet (olie), suiker, bloem en bakpoeder en 
klop ze tot een gladde massa. 
Meng hieronder de geraspte wortelen. 

Bak de taart in een oven van 180° 
Bron Hk,kring Baarle 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 16-2 
In samenwerking met wijkblad "Heusdenhouts Nieuws" 

door Wim Joosen 

DE TILBURGSEWEG 
DE STEENWEG VAN BREDA NAAR 'S-HERTOGENBOSCH 

Het artikel onder bovenstaand kopje in Brieven van Paulus 197 
gaf Karel Leenders de prikkel om uitgebreid te reageren. 
Hieronder ziet u zijn verhaal onder de titel De Driesprong. 
Vanwege de relevantie wordt het te zijner tijd ook gepubliceerd in 
de Heusdenhout Nieuws en Brabantpark Nieuws, de periodieken 
van de respectievelijke wijkverenigingen. 

DE DRIESPRONG 
door dr Karel Leenders 

Door de ontwikkelingen wat meer chronologisch te bekij-ken en 
ook iets meer van de omgeving mee te nemen, kan de 
voorgeschiedenis van de Tilburgseweg en de Driesprong nog 
wat verduidelijkt worden. 
Vanouds was er inderdaad de weg van Breda naar het oosten, 
beginnend aan de Gasthuispoort waarvan nog wat opgemet
selde resten te zien zijn aan de samen-komst van de Catha
rinastraat en Veemarktstraat in Breda. Via de Boschstraat ging 
het verder. 



DRIESPRO 

/'"", 
/ "'-- .. ~.~/ ........ ...---.__.,..... 

na 1200 : Teteringse Dijk 

0 200 400 600 800 1.000 
--===--=::::.:::JI-Meters 

170 

m 
è : 
CD 

/ 

N 

A 

Ter plaatse van de vestingwerken is er vaak wat veranderd, 
maar we kunnen de draad weer opnemen met de Hoge 
Steenweg net buiten de singel. Dan gaat het verder over de 
Teteringsedijk tot aan de Driesprong en dan net over het spoor 
via de Parallelweg en Lage Weg naar de maalderij bij het viaduct 
van de Nieuwe Kadijk over het spoor. 
Dat was vroeger één weg en aanvankelijk was heel de Drie
sprong er nog niet. Die plek werd pas interessant (maar nog lang 
geen Driesprong!) toen de Teteringse Dijk in 1683 vanaf de 
vesting tot precies daar bestraat werd. De straatnaam "Hoge 
Steenweg" herinnert nog aan die bestrating. 
Bij die maalderij, waarover later meer, sloot deze w~ aan op 
een heel oude noord-zuidweg. Die kwam van Geertruidenberg, 
over de Houtse Heuvel, door de Vrachelse Heide en het Hoeven
eind langs de Teteringse Kapel naar het zuiden en ging dan 
verder via de Moleneindstraat, Heusdenhoutseweg (met kapel) 
en Heerbaan naar de Valkenierslaan om met een voorde, een 
doorwaadbare plaats, de Mark te passeren op weg naar 
Antwerpen. 
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In Ginneken kon je ook direct zuidwaarts en dan ging het over 
Hoogstraten en Lier naar Brussel, of - via Overakker en de 
Roosberg - zelfs naar Maastricht. 
Bij de maalderij kon je ook verder oostwaarts naar het westpunt 
van het Cadettenkamp, een zandverstuiving die ontstaan is op 
het punt waar de wagenvoerders moesten kiezen langs welke 
baan ze verder de hei overgingen, richting Dongen, Loon op 
Zand en uiteindelijk Den Bosch. Bij Ceters stond langs die weg 
de galg van Oosterhout, netjes op wat we nu een "zichtlocatie" 
noemen. Niet ver van de rustplaats "Galgeveld" aan de A27 
stond de Bredase galg, op een heuvel zodat ook die vanaf de 
middeleeuwse grote weg goed te zien was. De straatnaam 
Galgestraat herinnert er ook nog aan. 
Langs die weg ging men destijds naar Dorst en van daaruit via 
oude wegen (onder andere de Oude Tilburgse Baan in Dorst) 
over Hulten naar Tilburg. 
Zo blijkt die maalderij wel op een verdacht strategische plek te 
staan. Het gebouw is de opvolger van de houten 
windkorenmolen die de piepjonge gemeente Teteringen daar in 
1800 liet bouwen. Onder het Ancien Régime moesten alle 
inwoners van Teteringen gebruik maken van de windmolen in de 
Zandbergen, hoewel de stadse molens uiteraard veel dichterbij 
waren. De inwoners van Heusdenhout moesten zelfs malen op 
de molen van Strijbeek! In alle revolutionaire geweld van 1795 
en later waren die rare hinderlijke regeltjes vervallen en daarom 
besloot het gemeentebestuur van Teteringen op een handige 
plek een eigen molen te bouwen: aan dat grote kruispunt van 
doorgaande wegen: Breda - Den Bosch en Geertruidenberg -
Antwerpen/Brussel. Ook Heusdenhout zal die molen wel 
intensief gebruikt hebben, wat die stond verreweg het dichtste 
bij. 
Maar de nieuwe tijden brachten meer. Keizer Napoleon liet een 
modern wegennet aanleggen met Parijs als spin in het web: het 
bekende Franse centralisme. Een van de hoofdwegen werd die 
naar Amsterdam, via Antwerpen, Breda, Keizersveer (daarom 
heet het daar zo!) en Utrecht. Waar er al goede bestrate wegen 
bestonden werden die gebruikt en de rest werd nieuw aangelegd 
als kaarsrechte keiwegen met bomen er langs, alles volgens een 
Frar'1se wet uit 1805. 
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Bij Breda was er al bestrating vanaf de Princenhaagse Biebrug, 
door de stad, tot het einde van de bestrating van de Teteringse 
Dijk. Dat werd dus het aansluitpunt van de geheel nieuwe weg 
naar Oosterhout en verder. Dat stuk weg werd aangelegd vanaf 
1811 en men werkte er noest aan verder, ook toen Napoleon al 
verslagen was. 
Vervolgens komt dan koning Willem 1, die doorgaat met het 
uitbouwen van het rijkswegennet. In dat kader moest er een ook 
nieuwe weg komen van Breda naar Tilburg, volgens het in 1815 
door Willem I overgenomen Napoleontisch recept: recht en met 
bomen erlangs. Het eerste knikpunt was de oude kapel van 
Dorst, verder ging het kaarsrecht naar Tilburg. Deze weg begon 
ook op het einde van de bestrate Teteringse Dijk. 
Het is dus pas in 1822 - 1823 dat daar de Driesprong ontstond: 
de weg die van Breda komt splitst er in drie takken: de nieuwe 
weg naar Oosterhout, de middeleeuwse weg naar Den Bosch en 
de nieuwe weg naar Tilburg die al snel doorgetrokken werd naar 
Vught en Den Bosch. De Teteringse molen stond nu ineens niet 
meer aan hét knooppunt van het grote verkeer! Maar dat hadden 
de Teteringse vroede vaderen in 1800 natuurlijk nooit kunnen 
voorzien. 

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 onderwerpen over 
Heusdenhout, schroom niet: 076-5810024 te bellen. We blijven belangstellend uitzien naar oude 
verhalen en foto's. Reageren per e-mail kan ook:naar redactie@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. 
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Sooi van Gils: 

"JE MOET MAAR GELUK HEBBEN" 
door Jan Nollen * 

Ze kennen hem allemaal daar in Ulvenhout. Dat komt mis
schien, omdat hij een geschikte baas is, die van wanten weet, 
wanneer het op leut maken aan komt. 
Maar naar alle waarschijnlijkheid heeft hij zijn populariteit te 
danken aan het feit, dat hij wielrenner is geweest. En dat stiekem 
nog is. 
Tenminste in zijn hart. De hemel weet hoeveel die Sooi van Gils 
zou willen geven om weer eens met goed fatsoen op de fiets te 
mogen kruipen. Maar hij heeft het te druk met huizen bouwen. 
Nee, dan was het vroeger een andere tijd! 

Vroeger stond Sooi (dat op zijn deftigst François betekent) op de 
steiger Door een bloot toeyal leerde hij er Jaan Bras kennen en 
zo geviel het, dat hij vroeg of er in hem ook een coureur stak. 
"Nee", zei Jaan. En dus geviel het ook, dat Sooi toch als de 
weerlicht een racekarretje op de kop tikte en · s avonds na werk 
uren lang op trainde . En korte tijd moest de Bras zijn visie 
herroepen en zeggen, dat van Gils in één jaar minstens goed 
was voor het kampioenschap op de weg, maar er naar alle 
waarschijnlijkheid op de baan bij zou kunnen voegen. 
Met deze voorspelling op zak wilde van Gils naar de landskam
pioenschappen. Maar zowat een week te voren liep hij een 
hersenschudding op. De gouden dromen vervlogen in rook. 
Daarin schuilt heel wat tragiek. Ge hebt een hele lange tijd naar 
de verhalen uit zijn wielercarrière zitten luisteren en U heimelijk 
afgevraagd, waarom een man met zoveel kracht in zijn benen 
juist op de drempel van het dorado der groten bleef steken en 
niet opschoot als de jongens, die hij in zijn goede jaren keer op 
keer kon kloppen . Sooi zit er nog niet zover naast als hij zegt , 
dat een wereldnaam een kwestie van klasse (uiteraard), maar 
zeker ook een kwestie van een berg geluk. Dat is de wieler
filosofie uit het leven. 
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De Sooi heeft daar een beetje te weinig van gehad en als men 
het hem niet kwalijk neemt, dat zit hem nu nog dwars. 

Drie maal deed hij mee in de indertijd gevreesde Ronde van 
Brabant. Drie maal tweede werd hij. Met een vleugje geluk zou 
dat driemaal eerste zijn geweest met de vloed van contracten en 
nieuwe kansen, die daar het gevolg van zouden zijn geweest. 
"Allemaal goed en wel, heeft eens iemand gezegd , dat is 
allemaal gezegd, maar ..... "Toen stond vader van Gils op die 
nogal heet van natuur was. ( Hij ging inderdaad als verzorger 
mee). Samen met Frans Slaats reed Sooi eens een koppelkoers 
te Gent. zij wonnen met twee ronden voorsprong waarop de 
organisatoren aan het rekenen sloegen en tot de slotsom 
kwamen , dat het koppel omhoog konden vliegen en dat ze vijfde 
waren , met twee ronde achterstand... . . . . Vader van Gils 
rekende dit vreemdsoortige rekensommetje nog eens secuur na 
en ging toen op zijn manier van leer tegen de bende die hem dat 
had geflikt. Sindsdien konden Slaats en van Gils nog wel komen 
rijden in Gent, maar om redenen van strikt organisatorische aard 
moesten zij hun verzorger thuis laten en zo mogelijk achter de 
tralies zetten ....... Ge ziet het vader van Gils was recht door zee, 
die geen onrechtvaardigheid kon duchten. Toen die man dat zo 
ook zei ook niet. 
Hij wist , wat zijn zoon waard was. 
Daarom stuurde hij hem naar de eveneens befaamde klassieker 
Den Haag - Brussel. Maar natuurlijk weer dat verdraaide 
malheur. De zondag daaraan voorafgaande viel hij zijn knie 
kapot. De hele week zat hij met het been op een stoel. Maar hij 
hinkelde naar de start, omdat hij had ingeschreven en bij wijze 
van spreken dacht, dat de hele zaak zou worden afgelast , 
wanneer hij nu niet mee deed. Bij Moerdijk wilde hij uitvallen , 
omdat hij zo ongeveer op apen gapen lag. "Zou je het nog eens 
één kilometer afzien?" vroeg Pa van Gils langs zijn neus weg. 
Straks komt Ulvenhout en daar staan de jongens te wachten. 
De jongens waren zijn supporters en ze zagen ook dat hij 
vooraan zat toen hij zijn dorp passeerde. En hij zat óók vooraan 
toen Brussel inzicht kwam, ondanks dat open knie en ondanks 
het feit , dat de uitlopers het vertikten om ook maar één meter 
kop te doen. 
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Het was louter aan zijn onervarenheid te danken dat de zege 
hem op de laatste decimeter werd afgesnoept. 
Sooi van Gils was in zijn tijd een alleskunner hij reed zowel op de 
baan als op de weg. 
Hij was wielerrenner tot hij in het huwelijk trad met Riet van Rooy 
zij was geen liefhebster van de wieler sport. Sooi was op zijn 19 
jaar al kampioen van Brabant bij de amateurs lange afstand. Hij 
reed driemaal de Den Haag - Brussel waarin hij een tweede , 
vierde en negende plaats behaalde. Tevens behaalde op de 
baan vele zeges met een van zijn ploegmaat Frans Slaats. Ook 
in de acht van Chaam behaalde hij verdienstelijke ereplaatsen. 
Tijdens een van de passages kwam de Den Haag -Brussel op 
het tijdstip van de hoogmis door Ulvenhout en tijdens de preek 
liep de kerk leeg want de Sooi lag voorop, na de doorkomst 
stroomde de kerk weer vol. 

* Krantenatikel uit het archief van de familie van Gils 
** Foto's, krantenknipsels en beker van Den Haag - Brussel op de 
tentoonstelling komen uit het familiearchief van de familie. van Gils. 

De renners van de race Den Haag - Brussel passeren de grens in 
Strijbeek.- Sooi ligt aan kop 
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Van dr Jo Box kregen we drie prachtige affiches van de voormalige 
wielerbaan in 't Ginneken. 
De rechter kolom vermeldt het koppel Reijnders-Maas. Reijnders zou 
datzelfde jaar dodelijk verongelukken. (zie BvP 194) 
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IN DE CRISIS JAREN DERTIG 
DE GINNEKENSE WIELERBAAN 
door Toon van Miert 

Ook in de crisisjaren van de vorige eeuw waren er wedstrijden 
op de Ginnekense wielerbaan 

Heel lang geleden las ik voor het eerst 'Het rijke Vlaamsche 
Wielerleven' van de legendarische Karel van Wijnendaele. Het is 
in 1943 verschenen op heel goedkoop oorlogspapier. Het neemt 
nog steeds een prominente plaats in mijn boekenkast in. Karel 
van Wijnendale, Koarle, was journalist, wedstrijdorganisator, 
radiocommentator, bondsleider, selectieheer, mentor, manager, 
vraagbaak voor jonge renners. In 1912 stichtte hij de sportkrant 
Sportwereld en in 1913 de Ronde van Vlaanderen. Wielrennen 
was zijn passie; hij was een Vlaming met een missie, die 
doorhad dat wielrennen uitermate belangrijk was om de Vlaming 
meer zelfvertrouwen te geven, dat overwinningen in het 
buitenland heel goed waren voor de Vlaamse zaak. In het werk 
uit 1943 schrijft Van Wijnedaele: 'De Flandriens (een Flandrien is 
een knoestige renner die steeds in de aanval is, zich het beste 
thuis voelt op de Vlaamse kasseien; de typische Vlaamse renner 
van vroeger die met reservebanden om de nek, met modder in 
het gelaat en met een gezicht dat boekdelen spreekt de streep 
over zwalkt. 1 k moet bij dit woordje altijd denken aan figuren als 
Briek Schatte en Wim van Est. tvm), die de vlagge der zege 
gingen dragen tot wijd buiten onze grenzen, vergroeiden in 
zekeren zin tot onze ambassadeurs, die het in den vreemde 
gingen verkonden, dat we niet dat minderwaardig volk zijn, 
waarvoor men in ons eigen land wilde doen doorgaan: een Volk 
dat zich te verhelpen had met een dialekt, bij gebreke aan eene 
beschaafde taal!' Wielrennen in dienst van een hoger ideaal: de 
verheffing van het Vlaamse volk dat door de Franstaligen en de 
Kerk onmondig was gehouden. Juist in tijden van armoede en in 
milieus van sociale achterstand leefde de sport op en kreeg 
daarbij steun van idealisten als Van Wijnendaele. 
Hoe verknocht de Vlamingen aan de wielersport waren, bleek 
vooral in het voorjaar van 1919. 
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Toen werd de zevendaagse 'De Omloop van de Slagvelden' 
gereden, nauwelijks een half jaar na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog. Het is een der meest opspraak verwekkende 
wedstrijden van alle tijden. Die omloop doorkruiste de slagvelden 
van Frankrijk en Belgiê in alle richtingen. Op vele plaatsen moest 
men door geulen of sloten of door overblijfselen van 
granaatputten en opgevulde loopgrachten. Van Wijnendale 
schrijft: 'Nooit, bij menschen geheugen, was een koers lastiger 
en gruwelijker; nooit wrocht hij moorddadiger op het gemoed en 
de lichaamlijke gesteltenis van een rijder.' Och, je moet 
wielerliefhebber zijn en van dit soort taal houden. Ik ben en doe 
het. Overigens is er onlangs een nieuw en interessant boek 
verschenen over die wedstrijd van de hand van Frank Becuve: 
'Omloop van de Slagvelden. 1919, de meest heroïsche 
wielerwedstrijd Nooit.' 

Ik moest weer aan het boek van Van Wijnendaele denken en 
heb er weer stukken uit gelezen, toen ik de prachtige affiches 
zag waarop wielerwedstrijden op de Ginnekense wielerbaan in 
de crisistijd werden aangekondigd. Ginneken had sinds 1925 
een wielerpiste en een atletiekbaan aan de Reeptiend. Begin 
1940 zijn de laatste wedstrijden gereden. In 1945 is de baan 
getroffen door vijf vliegende bommen; in 1949 zijn de resten 
afgebroken. Ad Jansen heeft in Brieven 145 de geschiedenis van 
de baan beschreven. 

De affiches en enkele programmaboekjes heeft Paulus onlangs 
cadeau gekregen van dr. Jo Box, die ze van zijn schoonvader 
heeft geêrid. Ze zijn te zien op onze tentoonstelling. Het zijn 
grote (66 bij 96 cm), kleurrijke affiches. Het bovenste gedeelte 
wordt ingenomen door een getekende, fictieve wielerbaan met 
een hoge toren met vlaggen erop. De tribunes zijn druk bezet en 
er rijden renners op de baan. Op het middenveld staat o.a. een 
gebouwtje voor de wedstrijdcommissarissen. 'Sportpark en 
Wielerbaan Ginneken' staat er met grote letters te lezen. Het 
wapen van Ginneken en Bavel staat links onderaan. 
De namen van de deelnemende renners staan groot afgedrukt. 
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Het zijn ook echte kleppers die op maandag 2 april 1934 (2e 
Paaschdag) deelnemen aan de sprintwedstrijden, de 5 km 
persoonlijke achtervolging, de 10 km eigen kracht of de 
koppelkoers van 50 km. In de pauze waren 'athletiekwedstrijden' 
met de kampioenen van Nederland, Belgiê, Duitsland, Frankrijk 
en Luxemburg. Vooral die 5 km achtervolging zorgde 
ongetwijfeld voor grote verwachtingen bij de bezoekers. De 
Fransman Archambaud nam het op tegen de Nederlander Frans 
Slaats. Jarenlang zijn zij grote concurrenten geweest. Die 
Fransman was maar een klein menneke (hij werd 'Le nabot', de 
dwerg, genoemd), maar kon geweldig op de fiets uit de voeten. 
Zeven keer heeft hij meegedaan aan de Tour de France; elf 
etappes heeft hij gewonnen. De Waalwijker Slaats was veel 
meer een zesdaagserenner, die grote triomfen vierde op de 
Europese en Zuid-Amerikaanse banen. In 1937 fietste hij op de 
beroemde Vigorellibaan van Milaan naar het werelduurrecord, 
maar een dikke maand later loste Archambaud hem alweer af. 
Dat record bleef staan tot 1942; toen kwam het in handen van de 
grootste en geheimzinnigste renner aller tijden: Fausto Coppi. 
Natuurlijk zorgden vooral- streekrenners voor een massale 
toeloop. Crisistijd of niet, er werd gesport, misschien wel om de 
ellende te vergeten. Al begonnen de wedstrijden op de 
Ginnekense baan pas om 14.00 uur, de loketten gingen al om 
12.00 uur open. Tijd genoeg om je favorieten te spreken of aan 
te raken. Iedereen wilde de prestaties van Kees Pellenaars, Jan 
'Kanonbal' Pijnenburg, de Ginnekenezen Piet van der Horst 
(zilveren medaillewinnaar ploegachtervolging op de ~lympische 
Spelen van Amsterdam in 1928) en A. Cantineau_,_ de 
Ulvenhouter Philip Reijnders (zie Brieven 194), Van der ReIJt, de 
in Teteringen geboren Jef van de Vijver die in 1937 en 1938 
wereldkampioen sprint bij de amateurs werd, en natuurlijk John 
Braspennincx over wie Den Dré de roman 'Koning der 
Kermiscoursen en . . . der Pantsersmokkelwagens' geschreven 
heeft. Maar ook buitenlandse toppers kwamen naar het 
Ginneken: Karel Kaers, Maurice Richard en Francis Faure, die 
we op het affiche van zondag 8 juli 1934 afgebeeld zien op zijn 
velocar, een ligfiets avant la lettre, die in achtervolging gaat 
tegen het onverslaanbare koppel Pijnenburg-Slaats. 
Het was met regelmaat genieten voor de fietsfanaten uit de verre 
omgeving. 



Jan Pijnenburg verslaat de Frasman Machar 2e Paasdag 1933 
fotocollectie Ad Jansen 

De entreeprijzen varieerden van twee gulden zestig voor de 
'gereserveerde tribune' tot vijftig cent 'Rang B' en dat alles met 
'Belasting inbegrepen'. Het programmaboekje kostte een 
dubbeltje. Voor bier betaalde je een kwartje voor Pilsener en 
twee dubbeltjes voor Lager. Waarom op tweede paasdag 1936 
de prijzen voor bier nog lager waren (twintig en achttien cent 
voor 3 Hoefijzers) is mij een raadsel. 
Op de tentoonstelling liggen een aantal programmaboekjes, die 
we ook van Jo Box gekregen hebben. Zijn schoonvader heeft 
keurig de uitslagen en de tijden ingevuld. Vooral het 'Programma 
der Internationale Wielerwedstrijden en Variété op Zondag 11 
september 1938' is uitvoerig. Het is een feestelijke bijeenkomst 
ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van H.M. 
Koningin Wilhelmina. Het is een programma van 19.00 uur tot 
ver na 23.00 uur. Naast wielerwedstrijden met o.a. Scherens, 
Van Vliet en Pijnenburg, zijn er optredens van de Ginnekense 
gymnastiekvereniging St. Christoforus, de harmonieên uit Bavel, 
Ginneken en Ulvenhout, beroemde lucht-en wieleracrobaten, 
zangers en zangeressen. Het geheel werd afgesloten met een 
spetterend vuurwerk, waar ik vooral de 'Ontplooing der plaats 
met Bengaals vuurwerk', de 'Vuurpijlen Royale met magnesium
slierten en regensterren' en de 'Groote dubbele draaiende 
Springbron' graag had willen zien. 

Dat waren nog eens festiviteiten! 
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MIJMERINGEN VAN PEER 
VAN DOORTRAPPER NAAR ELEKTRISCHE ONDERSTEUNING 
door Peer van 't Gatbroek 

Mijn eerste fiets was een zogenaamde doortrapper. In fietsers
taal noemt men dat een vast verzet. Het achter kamwiel, de pion, 
stond vast en je kon er alleen maar mee vooruit rijden 
Bij het baanwielrennen wordt die vaste pion nog steeds gebruikt. 
In de begin jaren van het wielrennen hadden de renners die de 
tour de France reden , aan twee kanten van het achterwiel een 
pion. Als men bergop ging draaide men het wiel snel om naar 
een grotere pion om beter omhoog te fietsen. 
Mijn eerste fiets was zo'n doortrapper, waar ik erg blij mee was. 
1 mmers voor de tweede wereldoorlog en nog vele jaren daarna 
was een fiets een werkelijk bezit. 
Zo'n doortrapper had meestal geen remmen of een klein blokje 
op de voorband. Wanneer de ketting er af ging was dat een 
heidens karwei om die er weer op te leggen. 

Fietsbanden waren in de oorlog haast niet te krijgen of tegen 
woekerprijzen te koop. Mijn doortrapper had kleinere wielen. Mijn 
Vader maakte dan van een grotere band een kleinere. 
Hij haalde het slechtste stuk er uit en maakte er een band van 
die op mijn fiets paste. Naarmate de oorlog vorderde waren er 
helemaal geen fietsbanden meer. 
Toen werden er van autobanden repen gesneden en om de velg 
gelegd. Deze banden werden volle banden genoemd. 
Een voordeel hadden ze wel , je hoefde ze nooit op te pompen 
Ook onderdelen waren in die tijd haast niet meer te koop. Als je 
trapper stuk was bleef er zo'n pin over, waar je voet nogal eens 
afgleed. Wat nogal eens gebeurde als je op de trappers ging 
staan om wat harder te rijden. 
Met als gevolg dat je met je kruis op de buis belandde, waarna je 
behoorlijk kon "jodelen". 
Na de doortrapper kwam de fiets met freewheel. Fietsen en de 
benen stil was al een hele vooruitgang. Eerst met een blokrem 
op de voorband later met blokjes op de velgen. 
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De fiets met trommelremmen was een heel bezit en was niet 
voor iedereen bereikbaar, te duur. 
Bijna gelijk met de freewheeler kwam de terugtraprem in zwang. 
Vele jaren was dat het best verkochte model. Gewoon even 
terugtrappen en men had een korte remweg. 

Eerst bij racefietsen kwam het versnellingsapparaat in beeld. 
Heden ten dage tot in de finesses uitgewerkt tot soms wel meer 
dan 30 verschillende mogelijkheden. Ook bij de gewone toerfiets 
komt men fietsen tegen met 27 versnellingen. Waar we er in de 
praktijk maar hooguit drie gebruiken, als je in het vlakke Brabant
se land woont. 
En dan opeens zie ik mensen mij voorbij rijden met een grotere 
snelheid. De fiets met trapondersteuning" een duwtje in de rug" 
is een feit. Eerst ouderen en van lieverlee worden de leeftijden 
lager en lager die ze gaan gebruiken. 
Veelal uitgedost met de oudhollandse dubbele fietstassen, die 
soms nodig zijn om de batterijen in te vervoeren. 
In fietsenstallingen en geparkeerde fietsen bij terrassen, valt 
vaak op, dat veel van deze fietsen zijn voorzien van een wollen 
zadeldek. 
Fietsen doen we graag maar het kontje moet goed verzorgd zijn. 
Elektrische fietsen zijn niet meer weg te denken in ons fietsland. 
De afstanden die je er mee af kunt leggen , zonder de batterij op 
te laden , worden steeds groter. 
Na mijn doortrapper heb ik alle fases van de fiets wel gehad en 
gebruikt. Mijn eerste racefiets had nog velgen van hout. Die 
waren wel licht in gewicht, maar bij een valpartij of ongelukje, 
kon je ze gebruiken als kachelhout. 
De fiets met ondersteuning,die begint nu bij mij ook langzamer
hand in beeld te komen. In een mensenleven kom je van de ene 
trend in de volgende en soms moet je "hard fietsen" om bij te 
blijven. Dat is niet alleen met fietsen het geval dat heb ik in tal 
van zaken meegemaakt. 

Ik ben ooit met een kroontjespen begonnen en zit dit nu te 
schrijven achter een laptop. 
Het kan verkeren zei Bredere. 
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PRESENTATIE VAN HET BOEK 

"WILLEM PASSTOORS" 
door Peter van der Ven 

Op 25 januari werd in Mariëndal (naast de protestantse kerk in 
Ginneken) een boek gepresenteerd over Willem Passtoors, bij 
ons vooral bekend als burgemeester van Ginneken en Bavel 
tussen 1908 en 1916. 
In een van de volgende Brieven van Paulus kunt u een recensie 
lezen van het boek, nu willen we u een indruk geven van het 
verloop van de presentatie. 
Onder grote belangstelling (er waren zelfs niet genoeg zit
plaatsen voor alle aanwezigen) stelt auteur Hans van den Eeden 
zichzelf voor. 
Hij is een onderzoeksjournalist die zich op verzoek van de familie 
Passtoors heeft verdiept in het leven van hun voorvader. Hans 
van den Eeden is geboren in Moederheil, het latere Valkenhorst 
aan de Valkenierslaan in Ginneken. Hij woont nu in Heusden. 

Het publiek wordt vervolgens welkom geheten door Gerard 
Oomen, voorzitter van onze heemkundekring. 
Gerard vertelt hoe Ginneken ook al in de tijd van burgemeester 
Passtoors volop met annexatieperikelen te maken had. 
Opvallend is daarbij dat Ginneken en Breda niet rechtstreeks 
aan elkaar grensden: er lag een strook Teterings grondgebied 
tussen beide gemeenten. Ginneken en Bavel was destijds vooral 
agrarisch gebied, maar ontwikkelde zich snel. Er kwam een 
melkfabriek, veel wegen werden verhard en het aantal inwoners 
nam toe. 
In Ginneken kwamen langzaamaan veel gegoede burgers en 
gepensioneerden wonen. De gezonde lucht en de groene 
omgeving trokken behoorlijk wat mensen van buitenaf. Ginneken 
werd zodoende het "Wassenaar van het zuiden". 
De paardentram zorgde voor een vlotte verbinding met de 
buitenwereld. Ginneken was erg vooruitstrevend. Zo waren er al 
elektriciteits- en waterleidingen voordat ze in Breda werden 
aangelegd. Ook het moderne Laurensgesticht was zijn tijd 
vooruit. 



Gerard Domen 
heet namens 
heemkundekring 
Paulus van 
Daesdonck 
Iedereen welkom 

Michiel Passtoors biedt Peter van der Velden het eerste boek aan 
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Passtoors werkte blijkbaar goed samen met zijn beide 
wethouders Maassen en Oomen: gedurende zijn gehele periode 
als burgemeester zaten deze twee wethouders in het 
gemeentebestuur. Maassen was bierbrouwer in het Ginneken en 
Oomen was boer in Bavel. Nog opvallender is dat beide 
wethouders kort na het plotselinge overlijden van Passtoors zelf 
ook zijn overleden. 
Na het welkomswoord van onze voorzitter schetst auteur Hans 
van den Eeden in het kort het leven van Willem Passtoors. Hij is 
in 1856 geboren in Zundert, maar als hij 17 jaar oud is verhuist 
hij met zijn ouders mee naar Amsterdam. De sociale 
wantoestanden die hij om zich heen ziet, inspireren hem om de 
eerste katholieke vakbond van Nederland op te richten. In 1901 
wordt hij gekozen in de katholieke Tweede Kamerfractie, als 
eerste persoon van "arbeiders-afkomst". Van 1908 tot 1916 is hij 
burgemeester van Ginneken en Bavel. Daar wordt hij door de 
bewoners in het hart gesloten als "burgemeester van gewone 
mensen". Hij overlijdt onverwachts op 59-jarige leeftijd tijdens 
een vergadering aan een hartaanval. Er zijn in Nederland 
behalve een woningbouwvereniging en een wooncomplex ook 
nog 7 straten naar Willem Passtoors genoemd. 

Vervolgens vertelt Michiel Passtoors (achterkleinzoon van Wil
lem Passtoors) hoe het boek tot stand is gekomen: zijn vader 
(ook een Willem Passtoors) is de initiatiefnemer. Hij heeft Hans 
van den Eeden benaderd om onderzoek te doen naar het leven 
van zijn grootvader. Hij overleed helaas toen het boek ongeveer 
half voltooid was. Met de steun van de overige familieleden is het 
werk aan het boek toch tot een goed einde gebracht. 

Michiel Passtoors overhandigt het eerste exemplaar van het 
boek aan de burgemeester van Breda, Peter van der Velden. 
Deze is als voormalig burgemeester van Nieuw-Ginneken te 
beschouwen als opvolger van Willem Passtoors. Van der Velden 
complimenteert de schrijver met de totstandkoming van het 
boek. Verder roemt hij Willem Passtoors om zijn rol als 
voorvechter van emancipatie en vanwege het vele werk dat hij 
heeft verricht voor de Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 
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Na de toespraak van de burgemeester eindigt het officiële 
gedeelte van de presentatie. De aanwezigen krijgen een drankje 
en velen van hen schaffen het boek aan. 
Willem Passtoors was honderd jaar geleden een landelijk 
bekend persoon, maar merkwaardig genoeg was er nog nooit 
een boek over hem geschreven. In die leemte is nu voorzien 

* * * 

CULTUURHISTORISCH WAARDEVOL 
Op 24 december 2013 heeft het college van de gemeente Al
phen-Chaam besloten de Marechausseekazerne aan de 
Strijbeekseweg en de 750m Galderseweg (kinderkopjes} de 
dubbelbestemming CHW (Cultuurhistorisch waardevol te geven}. 

Het college had advies gevraagd aan de monumentencommis
sie, de bewoners van de marechausseekazerne en de heemkun
dekring.Paulus van Daesdonck. 
De heemkundekring heeft geadviseerd de kazerne en zeker de 
gevel van de kazerne en het tracé van de Galderseweg op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 

De voorgevel is nog origineel en dus van zeldzaamheidswaarde. 
Er is tenslotte maar één eerste kazerne. 

Ook het deel van de Galderseweg met natuurstenen is nog 
origineel, oud en waardevol. 

Het college heeft na ambtelijk advies besloten beide objecten 
niet op de monumentenlijst te plaatsen maar te beschermen door 
ze in het Bestemmingsplan Buitengebied de dubbelbestemming 
CHW te geven . 
Ze worden door het bestemmingsplan beschermd. 

• 
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KRONIEK UIT HET 
LAND VAN PAULUS 

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS 37 
door Ans en Frans van Aert 

JANUARI 

5 -01 Markante inwoner van Bavel Jan Jorissen 
overleden op 90 jarige leeftijd. 

6 -01 De Platte Buis wordt uitgereikt aan Ed en Marja Ott. 
11 -01 Das Vivo wint dorpsquiz Ulvenhout. 
11 -01 Juf Bea neemt afscheid van basisschool De Rosmolen 

in Ulvenhout. 
12 -01 Jos Bogaerts uit Strijbeek wordt Nederlands Kampioen 

Veldrijden voor 50 jaar en ouder. 
18 -01 Jan Joosen neemt afscheid van Basisschool Laurentius 

in 't Ginneken. 
19 -01 Heropening De Pekhoeve met nieuwe hoekzaal. 
19 -01 De Zes winnen dorpsquiz in Maerkrattenland. 
27 -01 Optreden Een bietje Brabants in Mariëndal in 't 

Ginneken. 

FEBRUARI 
2 -02 Remco Raats wordt oppersauwelaar Ulvenhout. 

10 -02 Sjaak v.d. Veeken ontvangt D'n Baviaan voor zijn 
verdiensten in Bavel. 

23 -02 Het Klooster in Bavel heropent. 

MAART 
2 ,3 en 4 -03 Toneelvereniging Ulvenhout speelt: Alles Kits. 
3 -03 Opening tentoonstelling 200 jaar Koninkrijk der 

Nederlanden 
17 -03 Muzikale Maten van Ton. 

Muzikale groet aan te vroeg overleden Ton Snepvangers. 
24 -03 Kastelein van Buitenlust in Heusdenhout Wim Kamp op 

88 jarige leeftijd overleden. 



188 

APRIL 

7 -04 Museum Paulus van Daesdonck ontvangt ruim 130 
bezoekers tijdens het museumweekend. 

15 -04 Grote belangstelling bij de lezing over Anneville en het 
Valkenberg verzorgd door Piet Nuijten en Toon Goos. 

25 -04 Joseph Vos benoemd tot Ridder in Orde van Oranje 
Nassau. 

26 -04 Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje van Nassau 
Bavel: Liesbeth en Peter van Engelen. Jan van de 

Wijngaard. 
Ulvenhout: Dré Sommen. Johan Snepvangers. Ati 

Graaumans. 
Galder: Jos Moelands. 

8 -05 Oud Burgermeester van Nieuw-Ginneken Mart van de 
Ven overleden. 

18 -05 Gemengd Koor Ulvenhout bestaat 50 jaar. 
30 -05 Pater Martien Balemans overlijdt op 81 jarige leeftijd in 

Ghana aan de gevolgen van een ongeval. 

4 -06 Peuterspeelzaal het Koterke bestaat 40 jaar 
13 -06 Big Jump op de grens, voor zuiver water. 
15 -06 Bavel Anno was weer als vanouds gezellig. 
18 -06 Hans van Hoevelaak neemt afscheid van basisschool de 

Klokkebei. 
21 -06 Feestelijke opening Grimhuysenpark in Ulvenhout 
29 -06 Bavel neemt afscheid van huisarts Dokter Bart van West. 

De laatste weken van jullie worden overheerst door een 
hittegolf. 
Parochiekoor, vm Dameskoor bestaat 50 jaar 
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AUGUSTUS 

8 -08 Lunchroom De Uitdaging bestaat 5 jaar. 
21 -08 Start van Midzomeravondfestival in Ulvenhout 
28 -08 800 fietsers trotseren de Bavelse Berg. 

SEPTEMBER 
20 -09 Café Christianen in Ulvenhout bestaat 60 jaar. 
27 -09 Matheusschool in Galder/Strijbeek neemt afscheid van 
Juf Margriet. 

OKTOBER 

2 -10 Intentieverklaring Stichting De Boerderij De Pekhoeve. 
6 -10 Opening tentoonstelling Ulvenhoutse Koren. 

25-10 Heemkundekring Paulus van Daesdonck wint dorpsquiz 
Bavel 

November 
2 -11 90 jarig bestaan Harmonie Sint Caecilia Bavel 
8 -11 Tyfoon Hayan brengt grote vernielingen aan op de 

Filipijnen, vele inwoners komen om het leven. 
Ulvenhout steunt Stichting Lutoban. 

10 -11 Afscheid van de Zaogurs met een druk bezochte 
muzikale middag in de Pekhoeve. Zoagers schenken hun 
archief aan Paulus 
Ook dit jaar waren de Bonte Avonden in Bavel een groot 
succes. 

29 -11 Burgermeester Peter van de Velden wordt benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje Nassau 

1 -12 lnterieurbouw Antonissen in 't Ginneken door brand 
verwoest 

9 -12 De Donk viert 1 oost
e verjaardag van Floor Akkermans 

13 ~-12 Leerlingen van De Matheüsschool in Galder verhuizen 
zelf hun spulletjes naar de nieuwe school. 

12-12 Kerstconcert van Ulvolume bij de Pekhoeve. 
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OUD NIEUWS 
verzameld door Karel van den Hout 

Dit 114-jaar oude krantenartikel geeft aan dat wat in het noor
den van ons land werd gezien als een vreemde gewoonte, in 
onze omgeving, het aanzeggen bij overlijden, een gewone 
"burenplicht" was. Dat de prijs voor de voettocht Dorst-Breda
Princenhage-Ginneken-Bavel toch zo'n 20 cent hoger was, lag 
niet aan de afstand, want die was gelijk aan de reis naar Chaam. 
Misschien zat het verschil in het aantal adressen dat de "bidder" 
ging bezoeken. 
Na 1920 ging men meestal per fiets de familie af. 

Uit: Nieuwsblad van het Noorden. dd 16 febr. 1900 
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90 JAAR JONG 
HARMONIE ST.CAECILIA BAVEL 
door Janus Jochems 

Het zal menig lid van Paulus niet ontgaan zijn dat Harmonie St. 
Caecilia Bavel vorig jaar haar 90-jarig jubileum heeft gevierd. 1 n 
allerlei toonaarden is daar kennis van gegeven. Ik hoef alleen 
maar te verwijzen naar het muzikaal slot van dat jubileumjaar op 
2 en 3 november. Beide dagen was sporthal De Huif omgetoverd 
tot een feestelijke concertzaal met telkens volle bak. 
Op zaterdag 2 november werden de feestelijkheden opgeluisterd 
door de beroemde Marinierskapel van de Koninklijke Marine 
onder leiding van dirigent majoor Peter Kleine Schaars. 
De dag erna was het tweejaarlijkse dorpenconcours waar St. 
Caecilia Bavel, als organiserende harmonie, voor de vierde 
achtereenvolgende keer met de hoogste eer ging strijken. 
Dirigent Peter Bongaerts en voorzitter Toine Jansen konden vol 
trots de Jac Bouman-trofee onder luid applaus in ontvangst 
nemen. 
Wat een feestelijk slot van het jubileumjaar. 

De beginjaren 
Hoe anders was het in de beginjaren. In november 1923 werd de 
harmonie opgericht onder voorzitterschap van Jan Oomen. De 
voorzitter werd president genoemd en de dirigent directeur. 
Wat was de aanleiding hiertoe? 
Het idee werd geboren op het voetbalveld tijdens de viering van 
het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina op 31 
augustus 1923. Om de feestvreugde op het voetbalveld te 
verhogen had men de toen reeds bekende harmonie St. Fidelis 
uit Breda uitgenodigd, waar ook Bavelaar Jan Marijnissen lid van 
was. Na een kort overleg met de reeds genoemde Jan Oomen 
en deken Piet Dirckx werd het initiatief binnen een paar weken in 
daden omgezet. 
Het eerste bestuur werd gevormd door president Jan Oomen, 
vicepresident Gerrit Kriellaars, secretaris Gerrit Oprins en de 
leden Janus van Kaam, Rinus Diepstraten, Jan van der Poel en 
Jan Bruijns. 
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In de bestuursvergadering van 17 december 1923 kwam de 
sollicitatie van een dirigent aan de orde. De heer De Roock was 
de meest gewenste omdat hij bereid was twee avonden per 
week les te geven voor een bedrag van in totaal 4 gulden per 
week. Op de vraag van een der leden of hij wel katholiek was 
moest helaas ontkennend geantwoord worden. Maar omdat de 
beoogde directeur goede getuigschriften had van een katholieke 
vereniging in Warmond waar hij directeur was geweest, werd hij 
toch benoemd. 
In het 90-jarig bestaan heeft de harmonie slechts 6 dirigenten 
geteld, in volgorde Klaas de Roock (1923-1945), Lau Evers 
(1945-1966), Leo van de Braak (1967-1970), Ton Wijngaards 
(1970-1996), Mari van Gils (1996-2009) en vanaf 2009 tot 
heden Peter Bongaerts. Vrijwel allemaal een lange staat van 
dienst, Ton Wijngaards zelfs ruim 25 jaar. Dat zegt wel iets. 
In het zondagse pak - van een kostuum was nog geen sprake-, 
trok men bij feestelijke gelegenheden door het dorp om de boel 
met lichte tonen wat op te vrolijken. Uiteraard met een trotse 
vlaggendrager voorop. Graad (Gerardus) Martens en daarna 
Kees van de Laar waren de vlaggendragers van het eerste uur. 
Piet Vlamings en Sjef van Loenhout hebben ook lang als 
zodanig gefunctioneerd maar dan als trotse vaandeldragers. 
St. Caecilia was altijd erg gul voor medewerkers. Zo kreeg 
dirigent Lau Evers kort nadat hij 1945 was aangesteld voor zijn 
ijver en bekwaamheid iets extra's, een rijwielbuitenband! 

De thuishaven 
De harmonie heeft in 90 jaar slechts drie thuishavens gehad. Het 
repeteren begon in het Patronaat dat op het huidige Jack van 
Gilsplein stond. Daar werden ook talrijke toneeluitvoeringen 
gegeven. Het toneelspel was voor een aantal liefhebbers reden 
om lid van St. Caecilia te worden. Regisseurs waren 
aanvankelijk Jan Marijnissen, kapelaan Van de Riet, Koos 
Jansen en Jan Diepstraten. 
Omstreeks 1950 trok men naar het café van Piet van Engelen, 
later overgenomen door zoon Jos, die circa 1969 het café ging 
sluiten om zijn aandacht te verleggen naar een winkel in 
kruidenierswaren, rookwaren en kantoorartikelen. Omstreeks 
1970 werd het café van Dré Bruininks de thuishaven, later 
gerund door zoon Hans. 
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Daarna is de zaak overgenomen door Sjef Verhuist onder de 
naam "De Tussenpauz", waar de harmonie nog steeds wekelijks 
op donderdagavond repeteert. 

Dauwtrappen 
Een jaarlijks terugkerend fenomeen op Hemelvaartsdag, 
begonnen in 1938, daarna weer opgepakt in 1947 en sindsdien 
onafgebroken een activiteit voor de dorpse gemeenschap. Dat 
dauwtrappen moet altijd vroeg in de ochtend gebeuren om een 
tweetal redenen. Later in de ochtend is de dauw opgetrokken, 
maar vooral ook omdat men op tijd terug moest zijn voor de H. 
Mis. Het bijwonen daarvan was in die tijd een verplichting. Pas 
na de mis kon er gegeten en gedronken worden! 

Clublied 
Tot 1983 ontbrak het bij St. Caecilia aan een eigen lied. 
Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum in 1983 had Willem 
Havermans een clublied gecomponeerd dat op de feestdag, 4 
november 1983, werd gepresenteerd. De tekst van het clublied 
heeft als basis de bekende mars die in 1970 was gecomponeerd 
door de Zwitserse componist/dirigent Max Leemann met als titel 
Froh und heiter. Deze mars is dikwijls te horen op straat wanneer 
de harmonie weer eens uitrukt voor welke gebeurtenis dan ook. 
Het is ook traditie dat dit clublied gespeeld wordt aan het einde 
van een concert om de muzikanten en toehoorders telkens weer 
"Blij en Opgewekt" te maken. 

Van St. Cecilia naar St. Caecilia 
De harmonie heeft vanaf de oprichting de naam St. Cecilia 
gedragen, zoals ook de harmonie in Chaam en Rijsbergen. Op 
de eerste vlag, helaas verloren gaan, zou al wel de naam St. 
Caecilia gestaan hebben. Op de nieuwe vlag, die dateert van 
1950, heet de heilige St. Cecilia, de patrones van o.a. dichters, 
fanfares en harmonieën, organisten en zangers. 
De naamswijziging is tot stand gekomen in 1973. Charles 
Blokdijk, destijds voorzitter, vond dat het St. Caecilia moest 
worden, dus met ae. Immers, de beroemde keizer heette Julius 
Caesar, en daarom verdiende de harmonie ook die mooie 
Latijnse schrijfwijze. 



Bestuur anno 2013 
Zittend vlnr: Ilse Kerremans (stagiaire); Toine Jansen (voorzitter) en 
Ingrid van Ginneken-Brouwers. 
Staande vlnr Leo Stoops, Robert Hop (secretaris), Frank van Gils, 
Christiaan Franken en Vinsent Bosselaar (penningmeester) 

Vanaf het vijftigjarig bestaan in 1973 dus een nieuwe naam, 
maar ook voor het eerst een vaandel, gemaakt door André van 
der Schoot uit Ulvenhout. De gouden harmonie ging een nieuwe 
tijd tegemoet. 

Kort na het verschijnen van het jubileumboek, gepresenteerd 
tijdens het nieuwjaarsconcert op zondag 5 januari, las ik in het 
pas verschenen boek van de Belgische archeoloog Guido Cuyt 
'Rome, Eeuwig jachtveld van de archeoloog' een passage waarin 
St. Caecilia werd ontmaskerd als de patrones van o.a. de 
organisten, muzikanten, kerkkoren en harmoniegezelschappen. 
Haar verering als patrones is gebaseerd op een foutieve 
vertaling van de Latijnse tekst van het levensverhaal van St. 
Caecilia die in 230 n. Chr. in Rome de marteldood gestorven zou 
zijn. Tijdens haar huwelijksfeest bad ze, zo staat er in de Latijnse 
tekst, cantantibus organis, in vertaling 'terwijl de 
muziekinstrumenten weerklonken'. Het werd echter foutief 
vertaald als 'terwijl ze het orgel bespeelde'. Daarmee was de 
mythe, die al veel eeuwen bestaat, geboren. 
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St. Caecilia op reis 
St. Caecilia trekt er graag op uit. Vroeger werden er dikwijls 
eendaagse uitstapjes gemaakt om de onderlinge banden wat 
nauwer aan te halen. 
In 1990 verbleef de harmonie een weekend op het Duitse 
Waddeneiland Borkum, Terwinselen in Zuid-Limburg werd 
tweemaal bezocht, in 2000 een reis naar Grosslitgen aan de 
Moezel, in 2005 werd afgereisd naar het Duitse Willingen en 
Düdinghausen. 
De meeste indruk hebben evenwel gemaakt de twee reizen naar 
het Poolse Zakopane: in 1989 (toen nog achter het IJzeren 
Gordijn) en in 1995, dit alles in het kader van een jumelage 
tussen de gemeente Nieuw-Ginneken en die Poolse stad. 
In de jubileumuitgave wordt van beide reizen en van nog veel 
andere zaken verslag gedaan in woord en beeld. 

Het jubileumboek "Harmonie St. Caecilia 90 jaar jong' is verkrijgbaar bij 
Primera Menno lmmenga, Bavel en bij boekhandel Van Kemenade & 
Hollaers, Breda; kleurendruk, 107 blz. prijs € 7. 50. redactie en 
lnfo:Janus Jochems" Hof 6 4~54 Al Bavel, E-mail: info@semafoor.net 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT185 

Februari-Sprokkelmaand-Dolle Maand 
Schijnt met Lichtmis (2/2) de zon fel 
Komt nog vaak vorst, streng en fel 

Maart-Lentemaand-Zaaimaand 
Vorst op Sint Adriaan 
Gans de maand met schoon weer gedaan 

UITSPRAAK 187 
Ons cultureel kapitaal moeten wij in stand houden 
Niet souperen 
Het is een onlosmakelijk deel van onze toekomst 

Foto voorzijde omslag: Burgemeester Serraris huldigt Thijs van 
Oers op Wielerbaan ± 1931 - fotocollectie Ad Jansen 
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AULUS VAN DAESDONCK 
heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 
november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer v 40 28 25 68 . 
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1 het Informatieblad voor de le~en ~-an de heerr_ikundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd 
nder ISSN-0166-0438, versch11nt VIJf maal per Jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine 
1jzonderheden en saillante details uit ?e ges~hiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente 
1nneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

: Kees Leijten; Louis Vriens; Johan Mulders en Hans van der Zanden dactie 
dactieadres 
y out en vormgeving 

: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout 076 5612742 leijtenhooijen@zonnet.nl 
: Kees Leijten. 

MUSEUM 

heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1 • zondag 
v n de ~aand van 14.00 -1_6.00 uur E:n elke woensdag van 14.00- 16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). 

henkmgen voor de collectie gaarne m het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00-16.00 uur. 
t museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus· Museum· (KvK 41.10.49.79) 
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: penningmeester 
: medewerkster Ulvenhout 
: medewerker Ulvenhout 
: medewerker Galder-Strijbeek 
: medewerker Ginneken 
: medewerker Bavel 

2012 
2013 
2012 
2013 
2011 
2012 
2012 
2013 
2013 

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

UBLICATIES ( verkrijgbaar in het museum) 
1 75 Monumentenboekje 
1977 Molen 'De Korenbloem' 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmolen De Hoop 
1 79 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 Anneville 
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 
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het lijd chri lt 'Brl v n " 11 uh, 111t 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het veren1gings1,i.11 ;>01 , o 111 1 1 
Bij incasso€ 17,-. 




