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ADIEU 
Adieu, een mooie Franse groet die vroeger in ons spraakgebruik 
meer gebruikt werd dan vandaag. 
De aflevering van De Brieven van Paulus , die u thans leest, is 
de tweehonderdste aflevering van ons tijdschrift en voor mij als 
hoofdredacteur de laatste die ik samenstel. 
Ik zeg mijn werk adieu. 

Tweehonderd keren verscheen ons tijdschrift. 
Brieven van Paulus groeide uit van een simpel A4-tje van twee 
pagina's in 1975 naar een tijdschrift van allure. 
Het groeide dank zij uw medewerking tot het veel geraadpleeg
de gele boekje dat steeds weer veel leuke reacties ontlokte. 
In 1975 op A4; na twintig nummers gingen we verder op A5-
formaat. En zo is het nog. 
In dit nummer vooral verhalen rondom de bevrijding, 70 jaar 
geleden, maar ook de vertrouwde bijdragen van Toon van Miert, 
Wim Joosen en andere medewerkers. 
Met veel plezier heb ik 200 nummers samengesteld , een nieuwe 
redactie neemt het werk over. 
Zij hebben grote plannen om het gele boekje nog lang een 
begrip te laten zijn in de heemkundew reld van Brabant. 
Tot u zeg ik , bedankt voor uw m d w rk ing, dank voor uw 
steun, veel dank en 

ADIEU 
-------------------------- --- --- ~-- -----------------------
info@paulusvandaesdonck.nl ulu v nd esdonck.nl 



aug. 
15 

sept. 
07 
13 
22 

okt. 
05 

13 

25 

28 

nov. 
02 
13 
16 

dec. 
07 

282 

AGENDA 2014 (177) 

BRIEVEN VAN PAULUS 200 

laatste 1e zondag :KONINGEN DER KERMISKOERSEN 
open Monumentendag - nog een keer de tentoonstelling 
lezing Genealogie en DNA door Toon van Gestel 

opening 61 e tentoonstelling 
70 Jaar Bevrijd - Vreugde en Verdriet 
39e jaarvergadering in zaal Tussenpauz Bável 20 uur 
Na de pauze film over 70 jaar bevrijding Bavel 
en 26 Fietstocht tgv 70 jaar bevrijding: 
Chaam - Anneville - museum - Galder - Chaam 
boek 70 jaar bevrijding Bavel verschijnt 

museum open 
vrijwilligersavond 
lezing over Restauratie Boerderijen door Huub Oome 

museum open 

jan 2015 
01 we wensen elkaar een voorspoedig nieuw jaar 
04 museum open 

feb. 
01 PAULUSMIDDAG in Mariëndal Ginneken 
3 APRIL - 40 JAAR PAULUS VAN DAESDONCK 

wijzigingen voorbehouden 
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 

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

Het museum is gesloten op nieuwjaarsdag, carnavalszondag, met Pasen, 
Pinksteren en Kerstmis 
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HEEMKUNDEKRING 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Tweehonderd Brieven van Paulus 

Voor u ligt het tweehonderdste nummer van 'De Brieven van 
Paulus', de periodiek van heemkundevereniging Paulus van 
Daesdonck. Nog steeds doet de naam van het tijdschrift bij 
sommigen wat Bijbels aan maar de trouwe lezer weet inmiddels 
dat deze 'Brieven van Paulus' geen aanvulling zijn op het 
Nieuwe Testament. 

20 Jaar en honderd nummers geleden heeft medeoprichter en 
eerste voorzitter van de vereniging wijlen Jan van der 
Westerlaken uitgebreid stilgestaan bij het bereiken van de 
mijlpaal van het honderdste nummer van de Brieven van Paulus. 
Ik citeer;" De Brieven pretenderen geen hoog wetenschappelijke 
verhandelingen te brengen, maar willen graag interessante, goed 
onderbouwde en vlot geschreven, meestal korte artikelen aan 
hun lezers voorschotelen. " In een prachtige beschrijving geeft 
Jan globaal de inhoud van de eerste honderd nummers weer. 

Nu, honderd nummers later, wordt nog steeds dezelfde formule 
gehanteerd. De bronnen zijn nog lang niet opgedroogd of 
uitgeput. Hulde en dank aan de schrijvers van de vele artikelen. 
(Nieuwe schrijvers van met name historisch verantwoorde 
artikelen zijn nog steeds van harte welkom). Ook dank aan de 
redactie met als aanvoerder onze gewaardeerde Kees Leijten, 
de hoofdredacteur van het eerste uur. Telkens krijgt de redactie 
het weer voor elkaar om elk nieuw nummer van een 
aantrekkelijke en gevarieerd samengest Id inhoud te voorzien. 
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De boekjes in de gebruikelijke kleur en het gebruikelijke formaat 
zijn al lang wijd en zijd bekend. Naast het 'groene boekje' van de 
Nederlandse Taal en het 'rode boekje' van Mao, hebben we nu 
ook het 'gele boekje' van Paulus. Eigenlijk zou ik 'het gele 
boekje' van Kees moeten zeggen. Met zijn motivatie en zijn 
tomeloze energie heeft Kees het gepresteerd om de 
hoofdredactie, inclusief de lay-out, van tweehonderd nummers 
uit te voeren. Keer op keer enkele tientallen uren werk per 
nummer, dus maakt u de rekensom maar! We kunnen gerust 
zeggen dat de redactie van de Brieven van Paulus één van de 
levenswerken is van Kees -OP heemkundig terrein. Kees, heel 
veel dank voor alle tijd, energie, deskundigheid en liefde die jij in 
de Brieven hebt gestoken en van harte gefeliciteerd met het 
bereiken van deze bijzondere mijlpaal! · 

U allen, veel leesplezier in deze Brieven van Paulus 200 

Gerard Oomen, voorzitter 

DAG VAN DE BRABANTSE 
VOLKSCULTUUR ·· 

Vorig jaar organiseerde het Samenwerkingsverband Volkscultuur 
van Brabants Heem , Leerstoel Cultuur in Brabant, Erfgoed 
Brabant en de HVB een studiedag over het dagelijks leven in de 
Eerste Wereldoorlog. Dit Jaar is het thema het dagelijks leven in 
de Tweede Wereldoorlog, een tijd die onze oudste leden en al 
onze ouders nog meemaakten. 
De studiedag is op zaterdag 1 november te Roosendaal. 
Deelnameprijs voor leden van onze kring en hun partner is 
per persoon € 22,50 inclusief lunch. 
Voor nadere informatie en aanmelden zie erfgoedbrabant.nl 
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3g·e JAARVERGADERING 

Op maandag 13 oktober 2014 houdt onze heemkundekring in De 
Tussenpauz te Bavel zijn negen en dertigste algemene leden-

vergadering Aanvang 20.00 uur 

AGENDA 
1 Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen 
2 Notulen van de 389 algemene ledenvergadering van 

10-09-2012 gepubliceerd in B.v.P.196 p.7-10 
3 Jaarverslag van de secretaris 
4 Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen 

in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester 
5 Verslag van de kascommissie (Johan van Gestel en Kees van 

de Made) 
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het 

verenigingsjaar 2014-2015. Kees van de Made treedt af. 
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde 

begroting voor het jaar 2014-2015. 
8 Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treedt 

Joke van Baal-Smeekens volgens rooster af. Zij stelt zich 
herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor Joke van Baal - Smeekens te herkiezen. 
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement dienen de namen 
van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór de vergadering aan het 
secretariaat bekend te worden gemaakt onder overlegging van een 
voordracht met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de 
kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden 

9 De activiteiten van het afgelopen jaar in beeld 
10 Rondvraag 
11 Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur. 

Na de pauze met worstenbrood van onze sponsor Hofleverancier 
Van Disseldorp wordt een film vertoond die een Bavelse 
werkgroep heeft gemaakt over de bevrijding 70 jaar geleden. 
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JUBILEA 
door Kees Leijten 

Paulus viert deze tijd niet minder dan drie jubilea. 

60 TENTOONSTELLINGEN 
De huidige tentoonstelling "Koningen der Kermiskoersen" is de 
zestigste wisseltentoonstelling in ons museum. En er komen er 
nog veel. 
Vanaf 5 oktober : 70 Jaar Bevrijd - Vreugde en Verdriet 

200 BRIEVEN VAN PAULUS . 
Dit exemplaar is de 2ooe aflevering van ons tijdschrift. Veel 
artikelen in die 200 nummers vertellen over ons heem en worden 
vaak geraadpleegd. 
Ook de komende jaren blijft ons tijdschrift een vraagbaak voor 
velen 

40 JAAR PAULUS VAN DAESDONCK 
Volgend jaar , 3 april, bestaat onze kring 40 jaar ! 
Op 3 april 1975 besloten Jan Grauwmans, Jac Jesp~rs, Kees 
Leijten, Ad Luijten, Leo Nouwens en Jan van der Westerlaken 
een heemkundekring op te richten. 
De kring met ruim 600 leden bestaat dus 40 jaar op 3 april 2015. 
De jubileumdag, 3 april 2015, valt op Goede Vrijdag. 
Professor dr Arnoud-Jan Bijsterveld houdt ter gelegenheid van 
het jubileum op dinsdag 31 maart een lezing over het. belang van 
heemkunde in onze maatschappij. 

GEEN BRIEVEN VAN PAULUS 201 
In oktober, 70 jaar na de bevrijding, verschijnt er een uitgave 
van Paulus van Daesdonck over de bevrijding van Bavel in 
1944. 
U ontvangt het als lid in plaats van ons tijdschrift. 
In december verschijnt BvP 201 /202. 
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EXCURSIE HISTORISCH HEUSDENHOUT 
verslag Louis Vriens 

Een aantal jaren geleden is Paulus gestart met wandel- en 
fietsexcursies door haar mooie Heem. Dit jaar, op 17 mei, is 
Heusdenhout aan de beurt. Vóór de annexatie door Breda in de 
jaren zestig van de vorige eeuw bestond Heusdenhout uit een 
uitgestrekt landbouwgebied met historische boerderijen. Na de 
annexatie werden nagenoeg alle boerderijen gesloopt en herrees 
een moderne stadswijk. In deze moderne stadswijk gaan wij op 
zoek naar relicten uit vervlogen jaren. 

Weilust 
We fietsen met ruim veertig deelnemers vanaf de Bavelse molen 
de Hoop, via de Kluisstraat, over de zuidelijk rondweg en de 
Bavelselei, naar Heusdenhout. Onze eerste excursieplaats is 
Huize Weilust, gelegen aan de Heusdenhoutseweg. 
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We worden hartelijk ontvangen in het prachtig gerestaureerde 
koetshuis door de eigenaren; de heer en mevrouw Remme. In de 
jaren negentig van de vorige eeuw vernam de familie Remme 
dat Weilust te koop kwam, het landgoed verkeerde in zwaar 
vervallen staat. De heer Remme zag direct in dat Weilust in 
aanleg het predicaat van historische buitenplaats verdiende. In 
1999 verkochten de erven Jansen het landgoed aan de familie 
Remme. Er was veel achterstallig onderhoud, er werd gestart 
met restaureren. De restauraties werd uitgevoerd door 
Aannemingsbedrijf Nico de Bont uit Vught, Mevrouw Remme legt 
aan de hand van foto's de opeenvolgende restauraties uit. 

Beroemde geslachten 
Al in 1442 wordt Weilust vermeld als Florenstede, het kan zijn 
dat er toen nog geen boerderij was, maar in de zeventiende 
eeuw was er al zeker een boerderij met herenkamer. 

In 1748 kwam de hoeve met herenhuis in bezit van Gerard 
Havermans, eigenaar van bierbrouwerij de 'Drie Hoefijzers' te 
Breda. Een herdenkingsteen in de gevel getuigt van een eerste 
steenlegging in 1787 door de achtjarige Bonaventura 
Havermans, kleinzoon van Gerard. In 1823 werd nog een 
dienstwoning gebouwd tegen de noordelijke gevel van het 
herenhuis. In deze tijd is waarschijnlijk ook de naam Weilust 
bedacht. Er woonden drie generaties Havermans op Weilust, 
daarna werd het in 1862 overerft aan de familie lngenHousz. De 
bekendste voorvader van de familie op Weilust was Jan Ingen 
Housz, arts en bioloog en ontdekker van de fotosynthese. 
Halverwege de twintigste eeuw werden het herenhuis met 
boerderij, de tuin, de gracht, de oprijlaan en de stallen 
aangekocht door de toenmalige pachters van Weilust; de erven 
Jansen. Een paar jaar later kochten zij de Vlaamse schuur erbij. 

Restauraties 
Eind jaren zestig van de vorige eeuw heeft er al een restauratie 
plaats gevonden. De boerderij was inmiddels gesloopt en er 
werd een aangepaste nieuwe achtergevel gerealiseerd. Ook de 
wandbespanning in de herenkamer werd bij deze restauratie 
opnieuw bedoekt. 
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Alle werkzaamheden verliepen volgens het Charter van Venetië 
(1964): liever restaureren en conserveren van bestaande 
elementen dan geheel vernieuwen. Dit is goed te zien bij het 
gerestaureerde achterhuis dat op de plaats van de oude 
boerderij is gebouwd. Het is een ruime woonkamer geworden 
met veel lichtinval door de glazen wand op het zuiden. 

De aanleg van de tuinen is naar eigen idee en ontwerp met de 
ondersteuning van een tuin- en landschapsarchitect gedaan. 
Bijna al het werk in de tuin doet de familie Remme zelf. Alleen 
het grote snoeiwerk wordt uitbesteed. De buitenplaats is 1,5 ha 
groot en kent vijf Rijksmonumenten: Het huis; de Vlaamse 
schuur die naast het huis staat; het koetshuis, achter het huis; 
gracht, park, oprijlaan en poort; complexe geheel: de 
waardevolle samenhangende onderdelen. 

In elk detail van deze buitenplaats is de liefde voor dit historische 
erfgoed terug te vinden. Dankzij de inspanningen van de familie 
Remme flonkert deze unieke historische buitenplaats als nooit 
tevoren en weerspiegelt .zij de verdwenen historie van het 
prachtige oude Weilust. 

Oude boerderijen 
Na de rondleiding op Weilust fietsen we verder naar de Sint
Annakapel. Wim Joossen wacht or.is op de parkeerplaats van het 
nieuwe gezondheidscentrum de Kapelhof. 
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Op deze plaats stond vroeger het oude buurthuis. We staan op 
de kruising van de Heusdenhoutseweg en de Kapelstraat 
tegenover de Sint-Annakapel. Op deze plaats stonden vóór 1960 
verschillende monumentale boerderijen zoals de 
Bisschopshoeve en de oude brouwerijhoeve van de familie 
Oomen. Aan de hand van oude foto's wijst Wim ons de vroegere 
locaties. Op sommige foto's staan bomen die er nu nog staan. 
Vroeger vormden zij de oprijlaan naar een van de verdwenen 
boerderijen. 

Sint-Annakapel 
In de Sint- Annakapel krijgen we van Beppie Kerstens uitleg over 
de geschiedenis van deze pittoreske kapel. 

De St. Annakapel is een laat 16de eeuws zaalkerkje, met riet 
gedekt. De steunberen aan de voorgevel (westzijde) zijn boven 
het dak doorgetrokken en vormen zo een klokkentoren met een 
vierzijdig dak. -

Heusdenhout behoorde eertijds tot de heerlijkheid Ginneken en 
Bavel, na 1942 de gemeente Nieuw-Ginneken. In 1961 werd 
Heusdenhout overgedragen aan de gemeente Breda. De kapel 
behoort thans tot de parochie Breda-Oost en wordt gebruikt, 
naast de gebruikelijke weekvieringen, vooral voor vieringen rond 
doop, huwelijk en jubilea. 

De kapel is omstreeks 1518 gesticht voor de bewoners van 
Heusdenhout omdat de parochiekerk van Ginneken te veraf lag. 
De heer van Breda was voornemens om betere vestingwerken 
rond de stad te leggen waardoor kerkbezoek in de stad 
bemoeilijkt zou worden. Behalve bedehuis voor de parochianen 
van Ginneken, had de kapel ook een regionale functie als plaats 
voor de verering van St. Anna. Na de inname van Breda door 
Prins Maurits in 1590 werden alle geestelijke bezittingen en 
goederen in beslag genomen. De kapel van Heusdenhout werd 
echter vrijgegeven en de parochianen konden met het herstel 
van de oorlogsschade beginnen. 
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Mogelijk heeft de teruggave van de kapel te maken met het feit 
dat deze ook gebruikt werd als schoollokaal. De kapel in haar 
huidige vorm dateert van omstreeks deze periode. 

De laatste katholieke dienst werd gehouden op 15 juni 1648. In 
dat jaar kwam de kapel in protestantse handen. De kapel werd in 
protestantse tijd niet druk bezocht en bleef ook in gebruik als 
schoolgebouw. Na de opheffing van het buurtschooltje is de 
kapel gebruikt als schuur en stal. Dit was de situatie aan het 
begin van de 20ste eeuw. De kapel was in slechte staat, in 1912 
werden al voostellen gedaan voor restauratie. Dit liet echter nog 
ruim twintig jaar op zich wachten. 

1 n 1925 werd het beheer 
over de kapel 
overgedragen aan de nieuw 
opgerichte parochie O.L.V. 
van Goede Raad aan de 
Driesprong. 1 n 1934 werd er 
begonnen met restauratie. 
De vensters zijn bij die 
gelegenheid voorzien van 
bakstenen traceringen en 
de dakpannen zijn weer 
vervangen door riet. Het 
aanwezige stucplafond 
werd vervangen door een 
'ziende kap'. Op 19 juli 
1936 vond de consecratie 
plaats door Mgr. A.C. 
Oomen en werd er voor het 
eerst sinds 1648 weer 
Eucharistie gevierd. 

Ook later is de kerk nog herhaaldelijk onder handen genomen, 
waaronder als laatste de restauratie van 1984-1998, waarvan de 
herdenkingsplaquette getuigt. In 1987 zijn de lage kerkstoeltjes, 
afkomstig uit de kathedraal van Antwerpen, vervangen door 
gewone kerkstoelen. 
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ERFGOEDBRIEF BREDA DIGITAAL 
Vanaf 2004 heeft de gemeentelijke afdeling Erfgoed regelmatig 
een brief verspreid onder belangstellenden met nieuws over het 
erfgoed in de gemeente Breda, de stad en de dorpen. 
Met Erfgoedbrief 23 eindigde in april van dit jaar de papieren 
erfgoedbrief. Vanaf mei komt er een maandelijkse digitale brief. 
Wilt u die ook maandelijks gratis ontvangen ? 
Meld u aan bij erfgoedbrief@breda.nl 

VERWOESTE PANDEN - 70 JR BEVRIJD 
In oktober van 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 ? 
U krijgt ze snel terug. Even een kopie maken. 

IN MEMORIAM 
1 n de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van 

09/11 Bep Haagh Laurentiusstraat 3/7 Ulvenhout 92 jr 
28/06 Frans Verhuist Bladerstraat 26 Ulvenhout 88 jr 
26/06 Ine v.Poppel-Andriessen Slotlaan 15 Ulvenhout 87 jr 

Dat zij mogen 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. 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 18 
In samenwerking met wijkblad "Heusdenhouts Nieuws" 

door Wim Joosen 

NOOIT ZONDER MOED 
Heusdenhoutse voetbalclub 
1 n de twintiger en dertiger jaren van vorige eeuw is er in 
Heusdenhout een echte voetbalclub. Een officiële club, 
geregistreerd bij de Brabantsche Voetbalbond. De volledige 
naam luidt Rooms Katholieke Voetbalvereniging Nooit Zonder 
Moed, afgekort R.K.N.Z.M. • 

De oprichting vindt plaats kort na afloop van de Eerste 
wereldoorlog, in 1920. In die tijd zit er voldoende levenskracht in 
het kapeldorp Heusdenhout. Die vitaliteit blijkt ook uit de 
oprichting van een plaatselijke R.K. School voor Lager Onderwijs 
in 1922, de St. Annaschool. Een eigen initiatief, met een bestuur 
uit dorpsgenoten en zonder inmenging van parochie of 
gemeente. De voetbalclub N.Z.M. is er al eerder, staat alom 
bekend en boekt mooie resultaten. 

Voetballen, van natuur naar cultuur 
Fysiek bezig zijn, ook naast het werk, is van alle tijden. Het is 
een natuurlijke bezigheid van mensen. In diverse culturen is het 
schoppen tegen een voorwerp of een 'bal' al eerder aan de orde. 
Het huidige voetbalspel vindt zijn wortels in Engeland. 

In de middeleeuwen bestaat er in Engeland al een 'spel' dat als 
voorloper van het huidige voetballen kan worden gezien. Op een 
veld wordt een groep mensen in tweeën gedeeld. 
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De hele meute loopt achter een opgepompte varkensblaas aan. 
De ene groep probeert de blaas bij de andere groep in het doel 
te krijgen. Via het Engelse schoolsysteem wordt het 'spel' 
gecultiveerd. De roep om uniforme regels ontstaat in de 
negentiende eeuw. In 1863 leidt dat tot de oprichting van de 
Football Association. Een oorspronkelijk zeer chaotisch spel 

groeit na lange tijd uit tot een 
georganiseerde sport. Een 
natuurlijke activiteit van 
mensen wordt daardoor een 
sportieve cultuur op 
wereldniveau. 

De Nieuwe Tilburgsche Courant 
meldt op 5 oktober 1928 dat 
N.Z.M. in 2e klasse A het gaat 
opnemen tegen het Wapen van 
Breda. 
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Voetbal actief en passief 
Het is 2014, wederom een jaar waarin Wereldkampioen
schappen voetballen plaatsvinden. Dit jaar in Brazilië. 
Het fenomeen, gepaard met veel mediabombarie, gaat ondanks 
tegensputteren van start. Wie geabonneerd is op een krant of 
met regelmaat radio en tv volgt kan er niet omheen. Voetballen is 
een 'hot' onderwerp, doorgaans het hele jaar door. Vele bomen 
sneuvelen om papier te leveren voor alle sportbijlagen bij 
kranten. Er wordt over voetballen heel wat afgeschreven. 
Maar ook gepraat -vooral gepraat- en er zijn overal massa's 
'deskundigen'. Veel meer dan er mensen zijn die daadwerkelijk 
voetballen. Voetballen brengt kaakspieren vaker in beweging 
dan de beenspieren. Het is al van ouds bekend: wanneer men 
het 'volk' tevreden wil houden, dan zijn 'brood en spelen' de 
uitkomst. 'Brood en spelen', een oorspronkelijke Latijnse 
uitdrukking van de satiredichter Juvenalis uit het begin van onze 
jaartelling. 'Zorg dat het volk te eten heeft en houdt ze bezig', 
dan blijven de mensen rustig. Een wijsheid onder leiders. 
Uiteraard is het wel zo dat mensen naast werken ontspanning 
nodig hebben. Dat kan ondèr meer door sportief bezig te zijn -al 
of niet in verenigingsverband- en dus ook door te voetballen. 

Meer kanten 

Tilburgsche krant van 
29 juni 1931. Drie 
spelers van N.Z.M. 
worden uitverkozen 
voor de wedstrijd 
tussen de diocesen Den 
Bosch en Breda. 

In de loop der jaren is de voetbalsport enorm gecultiveerd, maar 
niet alleen ten goede. Vooral toen (het grote) geld zijn intrede 
deed ontstonden er bedenkelijke kantjes 
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Wat wordt er niet gesproken over de grote bedragen die 
topvoetballers ontvangen of die bij transfers omgaan? Rijke 
personen kopen zelfs complete voetbalclubs! Wat is er niet te 
doen over het mogelijke gesjoemel bij de keuze voor een plaats 
om een wereldvoetbaltoernooi te kunnen houden? Denk aan 
Qatar. Of over het geld dat de gemeenschap in noodlijdende 
clubs moet steken. 
Wat aanvankelijk op straat of op een veldje gebeurde, vindt nu 
plaats in hele chique sporttempels met duizenden overdekte 
zitplaatsen en luxe skyboxen. Soms kan zelfs het hele dak dicht 
of is de voorziening tevens voor andere manifestaties geschikt 
en wordt het sportveld in dat geval compleet buiten het stadion 
gegleden. Zie het Gelredome. Om over velden van kunstgras, 
voorzien van verwarming, nog maar te zwijgen. 

Ook rondom de topsporters is veel te doen. Trainers, fysiothera
peuten, inspanningsfysiologen en haptonomen verdringen zich 
om de 'dure' jongens in topconditie te houden. 
Maar alle 'gedoe' rond het voetbal is zo weer vergeten. Zeker, 
wanneer je Spanje van Nederland ziet verliezen met 1-5 in hun 
eerste wedstrijd op het WK2014. 
Bovendien zijn er vele mensen wereldwijd, die aan het 
voetbalspel van de professionals enorm plezier beleven. Een 
grote winst is tevens, dat er nu ook meisjes en vrouwen actief 
zijn in deze sport. 
Vroeger was het echter zo simpel ook in Heusdenhout en 
omgeving. En soms is dat nog zo. Sportief genieten van het 
voetbalspel met teamgenoten in redelijk sobere omstandig
heden. Zich verkleden in zeer eenvoudige voorzieningen. Samen 
vieren dat er weer een goal valt. Dat het team gewonnen heeft of 
gezamenlijk een verlies opvangen. Alles op menselijke schaal, 
overzichtelijk en sociaal verbindend. 

Competitie-element 
Een mens is immers van nature een sociaal wezen. Het heeft 
anderen nodig om het beste uit zichzelf te halen. Dit gaat onder 
meer door zich te meten met anderen. Om te bewijzen dat men 
beter, sneller of wijzer is, gebeurt er veel in 'competitie'. 
Vriendjes strijden om wie het hardst kan lopen, het meeste durft 
op een skateboard of het verst kan springen. 
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Meer dan nu hoorde men in vroeger dagen dat jongeren in de 
ene straat of wijk het aan de stok kregen met een groep uit een 
andere wijk of straat. Datzelfde gold ook voor de 'competitie' 
tussen jongeren van verschillende dorpen, een natuurlijk gedrag. 
In Heusdenhout was dat niet anders. Om die eigenschap te 
praktiseren is het voetbalspel binnen de regels een goede 
mogelijkheid. Het competitie-element geeft daarbij een drijvende 
kracht aan het voetbal en ook aan andere sporten. 

Uit de Nieuwe Tilburgsche Courant 19-12-1931 

Eigen voetbalclub 
Een dorp is pas een echt dorp wanneer er culturele activiteiten 
plaatsvinden. Er zijn verenigingen, er is een plek -of er zijn 
plekken- om bij elkaar te komen, er is een kermis, enz. 
Heusdenhout als kapeldorp vormde geen uitzondering. Er was 
een geitenfokvereniging, er werd toneel gespeeld en men had er 
een paardensportvereniging. Er werden concours hippiques 
georganiseerd. Ook was er een jaarlijkse kermis op de wei bij de 
familie Buijnsters aan de Heusdenhoutseweg. Zeer bescheiden. 
De gezamenlijke wil leidde tot de oprichting van voetbalclub 
N.Z.M. In het verenigingsleven zag ook de kerk een goede 
mogelijkheid om het volk te verheffen en af te houden van -in 
hun ogen- ongewenste praktijken. 
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Elke RK-vereniging had dan ook een geestelijke adviseur, die 
bewaakte dat de leden zich gedroegen volgens goede zeden en 
normen. 
Zoals gezegd: de voetvalvereniging van Heusdenhout heette 
Nooit Zonder Moed. Dat sommige personen de afkorting N.Z.M. 
frivool vertaalde als Nooit Zonder Meid is alom bekend. Daar kon 
een geestelijk leidsman weinig aan doen. 
Zeker in vroeger jaren was voetbal een uitgesproken mannen
en jongensaangelegenheid. 

N.Z.M. in het begin 
Een clubarchief is er niet, jammer. Er zijn wel doorvertelde herin
neringen van bewoners van het vroegere Heusdenhout. Ook zijn 
er diverse foto's van de eerdere club en natuurlijk de 
vermeldingen in oude kranten. Voor zover is na te gaan is de 
club officieel geregistreerd in 1920. 
In 1942 wordt N.Z.M. uit het register gehaald. Het is een 
oorlogsjaar, maar tevens het jaar waarin het westelijke deel van 
Heusdenhout door annexatie overgaat van de gemeente 
Ginneken en Bavel naar Breda. De gemeente Nieuw-Ginneken 
wordt gevormd. Het grootste, overblijvende deel van 
Heusdenhout maakt tot 1961 deel uit van laatstgenoemde 
gemeente. Dan worden de grenzen wederom verlegd, zodat 
geheel Heusdenhout binnen de gemeente Breda valt. Uiteindelijk 
voeren die twee stappen geleidelijk tot het verloren gaan van de 
identiteit van het oorspronkelijke kapeldorp. 

Cees, zoon van Kees van der Velden, één van de spelers die op 
een volgende foto staat, hoorde van zijn vader dat de club graag 
voor eigen publiek speelde. Uiteraard won de club graag, maar 
het winnen van het kampioenschap was niet het doel. De tweede 
plaats was genoeg. De eerste plaats had immers een nadelig 
gevolg, men moest dan het volgende seizoen verder van huis 
spelen. Men speelde liever dichter bij huis, voor eigen publiek. 
Gezinnen kwamen dan met de kinderen kijken. Er is een voorval 
bekend dat zelfs de kap van een kinderwagen werd geschoten 
door een niet zuiver gericht en gevaarlijk schot. 
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In het elftal van 1926, zie verder, speelde de oom van Cees ook 
mee. Het is Janus van der Velden, een oudere broer van vader 
Kees. Hij is lang actief geweest als groenteman in Sportpark. Hij 
woonde later in het nog steeds bestaande huis naast de uitrit van 
het huidige Amphia Molengracht. 

N.Z.M. in 1922 
Een foto van niet zo beste kwaliteit toont ons het voetbalelftal 
van N.Z.M. uit 1922. 
Met bestuurders links en rechts, alle voetballers op een rijtje, de 
doelman met pet in een typische houding in het midden. 
Door het geblokt geschilderde doel is het een bijzondere foto. 

Links in kostuum staan de heren Gommers, Marijnissen en Blankers 
van het bestuur. Daarnaast de voetballers in tenue: Kuijten, Toon van 
Dongen, Piet Brosens, Gradus van Heel en van Son. Dan volgt keeper 
Huijbrechts met zijn voet op de bal. Naar rechts volgen de voetballers 
Toon Brosens, van den Berg, Bastiaansen, van Dun en Toon van Heel. 
Tenslotte de heren H. Kessel en Oomen van het verenigingsbestuur. 
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Voetbalveld 
Uit de verhalen van voormalige bewoners van Heusdenhout valt 
op te maken dat het veld van N.Z.M. meerdere locaties heeft 
gehad. De foto's van de kampioenselftallen 1926 en 1930 zijn 
waarschijnlijk genomen op een van de velden gelegen ten 
noorden van de Tilburgseweg. Thans ligt er het industrieterrein 
Moleneind en wordt het door grote wegen doorsneden. De 
Nieuwe Kadijk en de rijksweg A27 met viaduct bestonden 
immers toen nog niet. N.Z.M. heeft daar achtereenvolgens op 
enkele plaatsen een voetbalterrein gehad. Er heeft een sportveld 
gelegen in de buurt van de familie Schaerlaeckens die er destijds 
woonde, nu ongeveer achter de Karwei. 
Ook verderop bij de toenmalige familie van Gils heeft een 
voetbalveld gelegen. Dat is in de buurt waar nu de firma. Stolwerk 
is gevestigd. 
Met een zandpad langs het woonhuis van de familie van Gils 
kwam men op het terrein. Er is ook nog gevoetbald op een 
terrein bij de familie Buijnsters aan de Heusdenhoutseweg. 

N.Z.M. Kampioen Brabantsche Bond in 1926 

Het kampioensteam van N.Z.M. uit 1926 

Bij de foto is niet vermeld in welke klasse en afdeling men toen 
speelde. 
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Achterste rij van links naar rechts: Cor Dietvorst, Rinus Buijnsters, 
Jantje Huijbrechts, Janus van der Velden, Piet Martens, Piet van 
Dongen, Toon van Dorst, Frans de Bont, Cor van den Berg, Sjaak 
Reinieren en met de vlag van de club Janus Martens. 
Middelste rij: Aan de linkerzijde zit Sjaak Luijten geknield. Daarnaast 
iemand van wie de naam niet zeker is, dan Kees van der Velden en 
uiterst rechts Jan van den Boer. 
Voorste rij: in het midden -met pet-Toon Huijbrechts. De laatste twee 
aan de rechterkant zijn van den Boer en (mogelijk) Kees van Loon. De 
namen van de overige personen op de foto zijn niet bekend. 

N.Z.M. Kampioensteam 1930 
In het seizoen 1929-1930 werd het 1e elftal van R.K. Voetbal
vereeniging N.Z.M. kampioen in de 2e klasse, afdeling A van de 
Brabantsche Voetbalbond. 
Alle spelers kregen toen bijgaande foto. 

Op de achterste rij staan van links naar rechts: Toon van Dorst, leider 
van het elftal, Kees van der Velden, Jan Marijnissen, Jan Huijbregts, 
Frans de Bont en Sjaak Reinieren; Op de middelste rij: Kees 
Marijnissen, Rinus Buijnsters en Toon Reinieren; 
Vooraan: Driek Roelands, Louis Boomaars en Toon van Dongen. 
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We lichten de personen van laatstgenoemd elftal enigszins toe. 
Toon van Dorst, vader van het overleden lid van de werkgroep 
Heusdenhouts Historie Jan van Dorst. Toon was één van de kinderen 
van de familie van Dorst die destijds aan de Heusdenhoutsestraat 
woonde. De familie woonde in het deel van de straat dat na de 
annexatie van 1961 ook Kapelstraat is genoemd. Hun toenmalige huis 
bestaat nog. 
Kees van der Velden woonde vroeger met zijn familie op een boerderij 
in de buurtschap Molengracht op de locatie waar nu de parkeerplaats is 
van het Amphia ziekenhuis. Door de plannen van de gemeente Breda 
moest de familie er in 1954 vertrekken. Door Kees werd een nieuwe 
tuinderswoning gebouwd naast Huize Weilust. Nu woont er zijn zoon 
Cees, lid van de werkgroep Heusdenhouts Historie. 
Jan Marijnissen woonde aan de noordzijde van Heusdenhoutseweg. 
Het huis kon dus blijven staan bij de aanleg van de Heerbaan. Jan is 
een broer van de verderop genoemde Kees Marijnissen. 
Jan(tje} Huijbrechts woonde aan de Kapelstraat op de plek waar later 
een aantal bungalows zijn gebouwd. Hij vertelde op latere leeftijd nog 
boeiend over de felle wedstrijden tegen het team van de HERO. 'Dat 
was altijd flink oorlog', zei hij. Het kapeldorp Heusdenhout en de 
Driesprong deelden toen -sinds 1925- weliswaar de kerk, maar verder 
was er een strikte scheiding. 
Frans de Bont woonde aan de zuidzijde van de Heusdenhoutseweg. 
Over de landerijen en huizen aan die zijde van de Heusdenhoutseweg 
is later de Heerbaan aangelegd. 
Sjaak en Toon Reinieren waren broers die samen met hun moeder 
woonden aan de Hoogeindsestraat, naast de familie van Aert. Hun 
vader was vroegtijdig overleden. 
Kees Marijnissen is een broer van de eerder genoemde Jan 
Marijnissen. 
Rinus Buijnsters woonde bij zijn familie in het nog steeds bestaande 
'Klaverhoefke' aan de Heusdenhoutseweg. Later zou Rinus een 
fenomeen worden op de koets en vele titels verwerven bij het rijden 
met koets en aangespannen paarden. 
Driek Roelands werd geboren in de Moleneindstraat en woonde er zijn 
gehele leven. 
Louis Baarnaars, de keeper van het elftal, was een zoon van Jan 
Baarnaars die met zijn gezin woonde in één van de vier -na de 
annexatie van 1961- gesloopte huizen aan de Heusdenhoutseweg. De 
huizen stonden in de bocht van de Heusdenhoutseweg tegenover de 
plek waar nu de Gastakker op de Heusdenhoutseweg uitkomt. 
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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 artikef of informatie en foto's over andere 
onderwerpen 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. 

200 BRIEVEN VAN PAULUS -100 ONLINE 
Wist u dat de helft van alle Brieven .van Paulus digitaal 
beschikbaar zijn? Ze zijn als PDF bestand te vinden op onze 
website www.paulusvandaesdonck.nl onder Publicaties. 

200 Brieven zijn opgenomen in de Brabant Databank, zodat u 
gebruik kunt maken van de zoekfuncties van die Databank. Door 
daar bijvoorbeeld "brieven van paulus and bavel" in te geven 
krijgt u alle artikelen over Bavel als resultaat. Daar vindt u het 
nummer van de Brieven bij. De eerste 100 nummers kunt u 
direct inzien op onze site. Binnen elk nummer kunt u weer 
zoeken naar woorden in de tekst. 

In het museum zijn oude exemplaren te koop voor€ 2,- per stuk. 
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HONDSDONK 
EEN RIJBEWIJS IN EEN FRIES MUSEUM 
Een van onze leden ontdekte in een museum op Ameland 
bovenstaand rijbewijs. · 
Conrad Hermann Kirchberg (geboren 29 januari 1884 te Utrecht) 
woonde tussen 28 maart 1923 en 5 juli 1927 als huisbewaarder 
op het adres C290 (Hondsdonk) samen met zijn vrouw Hendrika 
van Mechelen en dochter Janna Hendrika. In 1927 keerden zij 
weer terug naar hun geboorteplaats Utrecht. 
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DE BEVRIJDING VAN GINNEKEN 
HERINNERINGEN 
door Loek Laarhoven 
(tijdens de bevrijding woonachtig in de van Duijvenvoordestraat). 

Zondag 15 oktober 1944. 
Aan de hand van mijn tante Anna bekijk ik de puinhopen van 
Bad Wörishofen. Dit kuurhotel aan de Duivelsbruglaan, net 
voorbij de brug, was op 13 oktober verwoest door een geallieerd 
bombardement. Het ging om een precisiebombardement door 
met bommen en raketten raketten uitgeruste Typhoons op een 
Duits legerhoofdkwartier. Helaas was een vergissing in het spel, 
het hoofdkwartier was gevestigd in een iets verderop gelegen 
villa. Er vielen 27 doden en behalve het hotel werd ook de NH
kerk zwaar beschadigd. 

Zaterdag 28 oktober 1944. 
In de ochtend is in de verte kanonvuur hoorbaar dat steeds 
dichterbij komt. Mijn vader spijkert planken voor de ruiten aan de 
voorkant van het huis. Even later gaat hij nog snel naar de 
bakker en de melkboer om het een en ander in te slaan. 's 
Avonds gaat het gezin (vader, moeder, mijn broertje van 1 ½ en 
ikzelf) naar de schuilruimte achter ·in de tuin. In de schuur daar 
heeft mijn vader een diepe kuil uitgegraven die in verbinding 
staat met een soortgelijke voorziening bij de buren. Wat later 
blijkt dat de buren hier geen gebruik van maken en uit angst bij 
de overburen in de kelder zijn gaan schuilen. Het geweld wordt 
steeds heftiger, behalve het overfluiten en het inslaan van 
granaten hoor je ook mitrailleur- en geweervuur. Tegen 
middernacht wordt mijn moeder zo angstig dat we van de schuur 
verhuizen naar de kelder onder het huis. Terwijl we door de tuin 
lopen is de hemel verlicht met allerlei kleuren. Later denk ik daar 
in de oudejaarsnacht onwillekeurig aan terug. 

Zondag 29 oktober 1944. 
Pas tegen de ochtend wordt het geweld wat minder en om een 
uur of negen waagt mijn vader zich buiten om poolshoogte te 
nemen. 
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Hij komt terug met het nieuws dat de Engelsen in de Prins 
Hendrikstraat zijn en dat de Duitsers terugtrekken over de 
Ginnekenweg. Hij brengt ook twee granaat~cherven mee die hij 
bij onze voordeur heeft gevonden. Die scherven heb ik nog 
steeds. Weer een paar uur later wagen we ons allemaal uit de 
kelder. Door de straat lopen vreemde militairen en het blijkt dat 
het geen Engelsen zijn maar Polen! Op de hoek van de 
Kalishoek en de Rozenlaan hebben ze een mitrailleurpost 
ingericht. 's Avonds gaan we weer in de kelder want het blijkt 
nog lang niet safe te zijn. 

Maandag 30 oktober 1944. 
In de nacht van zondag op maandag is het weer behoorlijk 
onrustig. Later blijkt dat de Duitsers in Breda-noord een 
tegenaanval hebben uitgevoerd die gelukkig is mislukt. Met mijn 
neefje ga ik kijken in de Prins Hendrikstraat. Daar trekt een 
enorme colonne tanks, carriers met kanonnen er achter en 
vrachtauto's richting centrum. Op de voertuigen zitten soldaten 
die chocolade, sigaretten en zeep strooien. In de buurt zijn nogal 
wat huizen die schade hebben opgelopen door granaatinslagen. 

november/december 1944. 
In de bevrijdingsbijlage van De Stem van 20 oktober 2004 staat 
o.m. de volgende herinnering van iemand uit Den Hout. 
We hebben wat afgespeeld, vooral bij de Polen die hun tanks op 
de Heuvel hadden staan. En munitie zoeken, die lag overal voor 
het oprapen en dan met een spijker tegen het slaghoedje slaan 
tot de kogel knalde of het kruit eruit halen en dat aansteken. 
Precies zo ging het bij ons in de buurt. De scholen waren 
voorlopig nog dicht. In de Laan van Liedekerke en omgeving was 
een eenheid van de Polen gelegerd. Daarbij stonden onder 
dekzeilen allerlei kisten met voorraden waaronder aangebroken 
kisten met munitie die zonder al te veel moeite voor het grijpen 
lag. Op een keer wilde een buurjongen een mitrailleurkogel tot 
ontploffing brengen door er met een hamer op te slaan. Gelukkig 
kon zijn vader op tijd ingrijpen. 

Een ander spelletje was het overgieten van restanten dekzeil 
met benzine en die dan aansteken. Daarbij liep een jongen uit de 
straat zware brandwonden op in zijn gezicht. 
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In de jeeps zat naast de pedalen een startknop. Als je die 
indrukte begon de jeep langzaam te rijden op de startmotor. 
Toen ik dat samen met mijn neefje een keer deed bij een in de 
Laan van Liedekerke geparkeerde jeep reden we een boompje 
horizontaal. Even later kwam een Poolse officier naar buiten die 
ons met zijn officiersstokje een paar stevige tikken voor de broek 
verkocht. We hebben nadien de jeeps maar met rust gelaten! 
Achteraf verbaas je je dat er niet meer ongelukken zijn gebeurd. 

De eerste maanden na de bevrijding waren vooral 's avonds 
enorm somber. Je kreeg maar voor maximaal een paar honderd 
watt per dag elektriciteit en gas was ook gerantsoeneerd. 
Vandaar dat er veel met petroleumstellen werd gekookt. Verder 
merkte je aan de V 1 's dat de oorlog nog niet was afgelopen. Als 
de motor van zo'n overvliegende bom stopte hield iedereen zijn 
adem in want dan wist je dat hij neer ging storten. Hoewel ze 
voor Antwerpen waren bestemd zijn er in de buurt van Breda 
toch een aantal neergestort en ontploft, gelukkig de meeste 
buiten de bebouwde kom. 

Zoals bij meer van mijn leeftijdgenoten hebben de 
gebeurtenissen rond de bevrijding onuitwisbare indrukken 
achtergelaten en ertoe bijgedragen dat ik grote belangstelling 
heb voor alles wat met de Tweede Wereldoorlog verband houdt. 
Je houdt herinneringen aan smakèn, geuren en geluiden die je 
nooit meer vergeet: Witbrood, cornedbeaf, benzinedamp, 
kruitdamp, het geronk van tanks, het monotone gebrom van een 
groot aantal overvliegende bommenwerpers, het geknetter van 
V1's. 

Zaterdag 30 oktober 2004 
Precies 60 jaar later sta ik in de Prins Hendrikstraat op precies 
dezelfde plek als 30 oktober 1944 te kijken naar de 
herdenkingstocht van de Polen. Ze volgen ongeveer dezelfde 
route als indertijd het 9° bataljon. 
Met een korte tussenstop bij de gerenoveerde Panther-tank in 
het Wilhelminapark gaat het naar de Grote Markt waar een 
enthousiaste menigte de veteranen verwelkomt. 

Dziekujemy wam Polacy!!!!! 
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RIA VISSERS ONDERSCHEIDEN 
door Joke van Baal 

Zondag 6 juli bestond de buurtvereniging Geersbroek 25 jaar. 
Een fraai fotoboek verscheen er die dag. 

Ons lid Ria Vissers-van Hoek werd door de buurt , vrienden en 
kennissen gehuldigd. Zij was vele jaren de voorzitter en de 
drijvende kracht van de vereniging. Zorgzaam voor de buurt. 
Onder collega-tuinders wordt zij gewaardeerd als dé ambassa
deur van de asperges. Scholen komen bij haar op excursie. 

Ook de KPJ en KVO konden in het verleden op haar rekenen. 

Burgemeester Harrie Nuijten van de gemeente Alphen-Chaam 
was ook op het jubileum aanwezig en verraste Ria met de 
mededeling dat het de koning had behaagd haar te benoemen 
tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. 

Een lintje dat deze duizendpoot verdiend heeft. 

HUUB OOME OVER BOERDERIJEN 
Tijdens de oorlog en zeker ook bij de bevrijding zijn vele 
boerderijen in rook opgegaan. 

Meerdere boerderijen werden herbouwd op de oude fundamen
ten, hetzelfde of met aanpassingen. 

Maar er kwamen ook geheel nieuwe ontwerpen. Boerderijen die 
thans vaak op de monumentenlijsten komen, de zogenaamde 
Wederopbouwboerderijen. 

Wie kan er beter over al die boerderijen vertellen dan Huub 
Oome uit Klein Zundert, een expert van de Brabantse Boerderij. 
Een veelgevraagd architect voor de verbouw of restauratie van 
monumentale boerderijen. 

Maandag 17 november in de Pekhoeve bij Paulus. 
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INCIDENTEN 
door Johan van Gestel 

Nu het bijna 70 jaar geleden is dat Bavel werd bevrijd, vertelt 
Johan van Gestel hoe hij als kind de oorlog en bevrijding heeft 
meegemaakt. 

De melkstaking 
Dit is mijn eerste herinnering aan de oorlog. Op een gegeven 
moment stonden er wel 15 of meer personen achter de koestal 
op een betonnen plaat. Mannen, vrouwen en opgeschoten 
jongelui met flessen en kannetjes en kochten enkele liters melk. 
Dit heb ik altijd onthouden, meerder mensen op het erf was heel 
ongewoon! Later bleek dat de koeienboeren weigerden melk te 
leveren, de februari-staking. Dat dit voor de Duitsers een 
gevoelige tik was bleek uit hun reacties. Op veel plaatsen 
werden bestuurders van de coöperatieve melkfabrieken 
opgehaald, niet altijd zacht?innig, en opgebracht naar het kamp 
Vught. Ook mijn latere schoonvader zat in een rij totaal naakte 
mannen. Hij was op Den Hout uit zijn weiland opgepikt en 
vreesde, zoals al zijn lotgenoten, voor zijn leven! 

De potten reuzel 
Mijn jongere broertje is naast enkele andere kleuters in Bavel in 
1943 gestorven aan difterie, een besmettelijke ziekte. Ook mijn 
jongste zus had daar zijdelings mee te maken gehad. Ze was 
daarna niet vlug en op andere manieren bleef ze achter. Na 
samenspraak met "de oude" dr. Gommers kwam er een 
specialist naar mijn zusje kijken. Hij onderzocht haar en 
oordeelde: "Alles komt goed!" Mijn moeder: "Dokter, wat moeten 
we U betalen?" Zo ging dat nog in 1943. "Mevrouw, hebt U 
reuzel?" Met twee weckflessen reuzel ging de dokter 
goedgemutst naar huis! Geld had geen waarde, de reuzel wel! 

Inkwartiering 
Op de Lange Kooi, qua gebouwen heel groot, lagen in 1944 in 
alle stallen 90 Duitse soldaten en in de "beste" kamer vier 
officieren met hun intendant. 



3,0 

Deze laatste zorgde dat zijn oversten niets te kort kwamen. 1 
s?ld~ten ~aren_ Tsjechen en Slow~ken, simpele boerenjong 11 
die in Duitse dienst waren gedwongen! Het waren vriendelijk 
mannen en ik als kleuter mocht overal komen, ik kon een pc 11 
breken, ik zong zo klein als ik was in het Nederlands, "aan ch 
poort van Moskou stond een Duits Soldaat", enz. enz. 1 > 

officieren daarentegen waren echt fam~tiek ~Is soldaat, me, 11 

verder ten opzichte van moeder heel correct. oe intendant b kl 
de eieren voor de heren op mijn moeders kookkachel en Il 
andere eten werd goed betaald. 

De Lange Kooi - Gilzeweg 9 

De V1 en V2 
De vliegende bommen vlogen einq 1944 naar mijn herinnerinq 
dagelijks over. Iedereen was t:>ang van die gevaarten, ;.: 
kwamen onaangekondigd en vlogen even sr1el als de lat 1 

straalvliegtuigen. In de avond zag je de uitlaat van de motor ' tl 
een soort gasvlam en ze maakten een jarikend geluid. Zolang cl 
mensen de vlam zagen en de motor hooraen was er niets aan 1 
hand maar dat was natuurlijk een $Gort eigenbelang. 
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e waren bedoeld voor de haven van Antwerpen, maar als de 
randstof eerder op was vielen ze ter plekke. Zo vielen er doden 
ij familie de Jong aan de Leu -sdijk en bij de familie van 

Arendonk op T ervaart. 

De V1 tegen de boterfabriek 
nkele maanden na de bevrijding was ik een half jaar de gast 

van een oom en tante in Gilze. In die tijd is onze noodwoning 
ebouwd op de kop van de VlaamsE schuur. Ik ging in Gilze naar 

de eerste klas bij juffrouw Raaymalkers, de nood-klas was op de 
older van de sacristie. In die tijd had ik een vriendje Fransje 
eeters, een jonger broertje van mevrouw Riet Moelans. Soms 
ing ik met Frans en een zusje naar de gaarkeuken die was 
eïnstalleerd bij de melkfabriek. Do-or de levering van stoom had 
e keuken de mogelijkheid om alles goed te kunnen koken. Op 

n morgen kwam Frans vragen of ik mee ging. Daar had ik , 
waarom weet ik niet meer, geen zin in. Een half uur later wist 

eheel Gilze dat er een V1 op de rr.elkfabriek was gevallen. Voor 
d zoveelste keer was Gilze opgaeschrikt door oorlogsgeweld, 
v rschillende keren eerder door verkeerd afgeworpen bommen 

ie voor het vliegveld waren bedoel d, door een mislukte start van 
n bommenwerper en nu door deze V1. Enkele dagen later ben 

k aan de hand van mijn tante afscheid wezen nemen van 18 
ilzenaren die lagen opgebaard in, toen al, Huize St. Fransiscus. 
it heeft heel veel indruk op mij gemaakt, als de oorlog weer 
ens ter sprake komt is dit een van de eerste herinneringen. 

Burenhulp 
p een dag worden paard en wagen gevorderd om graan te 
aan halen in Zevenbergen. Dit betekende vier á vijf uur in een 
olonne van enkele honderden meters blootgesteld zijn aan 

g allieerde jagers, zij schoten ook op deze doelen. We hadden 
n knecht, die was bang en was niet te vinden. Het alternatief 

was dat mijn vader zelf reed maar hij was toen tegen de vijftig 
j ar en er waren 5 kleine kinderen. 's Avonds van te voren komt 

n buurman vertellen dat zijn eni~ste zoon, 17 jaar, voor mijn 
v der zal invallen! Dit was toch wel een staaltje van 
medemenselijkheid die ik in mijn latere leven nooit meer heb 
meegemaakt! 
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Toch eind goed al goed, de knecht kwam weer boven water, 
heeft toch gereden en iedereen kwam na enkele dagen weer 
ongedeerd in Bavel terug. 

De kistjes patronen 
Na de bevrijding stonden er bij Kees van Gestel tussen het 
keukenraam en de waterput, onbeheerd, twee houten kistjes 
geweerpatronen. Na enkele weken, als een opruimploeg alle 
munitie, groot en klein, van pantservuisten, geweren en 
handgraten heeft meegenomen staan daar nog steeds die 
patronen. De eerste handeling was de piepers er af wrikken met 
een nijptang en het kruit er uit strooien op allerlei manieren. Jan 
vraagt aan mij: "Zal ik jouw naam ook eens uitstrooien" waar ik 
enthousiast mee instem. Een lucifer doet mijn naam in een 
seconde vervagen! Tweede handeling: de patroon word bij een 
deur tussen het klinkstel geschoven en met een zware spijker en 
hamer wordt het slaghoedje tot ontploffing gebracht. Mijn tante 
Lena (Huibrechts) zal best gemopperd hebben, maar er was 
niemand die zich van enig gevaar bewust was! Ook favoriet was 
het vullen van een koekjesblik met stro , benzine en patronen. 
De fik erin en snel achter een stenen muur, dit vonden de 
jongens van 14 tot 18 jaar toch wel gevaarlijk! Het brandde en 
klapte dat het een aard had, jammer genoeg konden ze het 
koekblik maar een keer gebruiken! 

Schuilkelders 
Het was logisch dat mensen zich trachtten te beschermen tegen 
het geweld dat de oorlog met zich meebracht, maar vooral als de 
alom verwachtte machtswisseling zou plaatsvinden, de 
bevrijding. We hadden onze kelder onder de opkamer, groot en 
sterk, maar een dodelijke val als het huis zou branden. Achter in 
de koestal had vader van blokken stro, 60 bij 50 bij 120 
centimeter, gebouwd. Ook sterk, maar bij brand levensgevaarlijk. 
Achter de kippenkooi stond ook van strooipakken een grote 
schuilkelder, alleen van stro. Dan 300 meter achter de boerderij, 
half in een droge sloot van strooipakken en bielzen en zand de 
meest veilige. 
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Jammer genoeg of dankzij een verplichte evacuatie naar 
Tervoort zijn de schuilkelders nooit gebruikt, al is onze hond in 
de huiskelder gevlucht en gestikt onder het puin toen de 
boerderij is afgebrand. 

Duitse soldaten op de vlucht 
De Duitsers en Polen hadden 6 weken slag geleverd in Baarle 
Nassau en Ulicoten en de geallieerden hadden hun linie 
doorbroken. Die verslagen Duitsers waren voor dat kind aan de 
Gilzeweg alleen voetvolk, ze kwamen in de week voor de 
bevrijding in een grote stroom met en zonder geweer, gewonden 
die nog mee konden met een kruk. Op kruiwagens, fietsen, 
kinderwagens en alles wat maar een wiel had, daar hadden zij 
hun uitrusting op geladen. Dit duurde een kleine week, ze liepen 
dag en nacht voorbij, over het fietspad, man aan man. Ze 
speurden ook naar paarden en karren, maar vooral 
luchtbandenwagens. Die werden zonder enige uitleg in beslag 
genomen, ter plaatse volgeladen en in de stoet opgenomen. De 
meeste boeren hadden hun paard ver achter de boerderij in het 
land lopen en ik weet de plek nog aan te wijzen waar mijn vader 
de luchtbanden wagen had verstopt onder hout en slootmaaisel. 
In diezelfde week is ook het totale vliegveld Gilze Rijen door de 
zogenaamde Sprengkommandos opgeblazen, hangars en de 
startbanen en alle manschappenverblijven. Ook de zogenaamde 
flack, rondom het vliegveld gelegen luchtafweer geschut. Dit 
waren kanon opstellingen die versterkt met sterke zoeklichten de 
geallieerde vliegtuigen in gezamenlijke lichtbundels trachten te 
vangen. Als het de bemanningen van de kanonnen lukte om een 
vliegtuig in drie stralen te vangen was het een kwestie van 
seconden, het vliegtuig werd neergeschoten. Dit opblazen ging 
gepaard met ontzettende klappen en luchtdrukverplaatsingen, 
zodat een nieuw glas-in-loodraam tussen twee kamers de ene 
keer naar de keuken doorboog en bij de volgend ontploffing zich 
weer naar de huiskamer verplaatste. 

De evacuatie en de bevrijding 
Daags voor de bevrijding kwam een officier het melden en dit 
was een duidelijk bevel. 

. ---- -
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Het gehele gezin moest zo snel mogelijk weg en vertelde de 
ervaren Duitser er bij: "Morgen gans alles kaput!" Hij bedankte 
vader en moeder en was zeer geëmotioneerd! Bedden, kleren, 
wat meubilair, eten, wat antiek waar mijn moeder gek op was. Er 
kwam een man helpen van het zangkoor die wist hoe hij 
plafonlampen kon loskoppelen, ze zijn nog in de familie! We 
hadden een volle paardenwagen en reden langs De Brouwers 
over de Eikbergseweg naar Tervoort waar de familie 
Meeuwissen ons zorgzaam opnam. De hond die op de wagen 
zat sprong er onderweg af en rende terug naar de boerderij. 
Blijkbaar zijn er mensen in onze boerderij geweest tussen ons 
vertrek en de gevechten, want toen vader na twee dagen een 
kijkje ging nemen stonden er op vreemde plaatsen spullen die 
blijkbaar niet de moeite. van het meenemen waard waren. Toen 
na enkele maanden alle puin op grote hopen werd opgeslagen 
w~rd onze hond "den Duck" onder in de kelder gevonden, 
blijkbaar hebben de deuren voor hem opengestaan! Bij de familie 
Meeuwissen sliepen we allen in hun beste kamer op de vloer in 
het meegebrachte beddengoed. Ik denk diezelfde dag nog zijn 
we, toen de beschietingen begonnen, allen, een 18-tal, naar hun 
schuilkelder gegaan, iedereen heel bang, veel gebid en na 18 
uur zijn de eerste volwassenen heel voorzichtig buiten gaan 
kijken. Overal in Bavel waren branden. Vader ging bij een 
buurman op Tervoort boven door een zolderraam kijken en 
kwam terug met de boodschap: "Heel de Gilzeweg staat in 
brand." Dit bleek na enkele dagen toen het veilig genoeg was om 
te gaan kijken helemaal bewaarheid. Bij drie Van Gestels waren 
de open loodsen afgebrand, bij Hein alles behalve het woonhuis 
en bij ons thuis alles behalve de Vlaamse schuur. Op zeker 23 
plaatsen zij er grote en kleinere branden geweest in Bavel. Ik 
mocht toch wel binnen een week mee naar de Gilzeweg. Er 
s~ond geen muur meer overeind, er lag een dooie zeug waar 
biggen van 5 weken nog steeds aan sabbelden. Er lagen in de 
koestal twee verbrande paarden, blijkbaar door de Duitsers daar 
vastgebonden en aan een bergplaats in de grond met kleren en 
allerlei goederen had men getracht er spullen uit te halen. Er lag 
een kist met pantservuisten, een kapot geschoten kanon. Poolse 
soldaten kookten hun eten op een hoop antraciet, zich niet de 
moeite nemend daar alleen enkele emmers van aan te steken! 
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En ten slotte een Duitser gesneuveld in het washuis bij oom 
Hein. Er lag er ook een begraven in de sloot in de buurt van het 
ook totaal afgebrande café De Brouwers. 

Familie in Hulten 
Mijn moeder is geboren op de Prinsenhoef in Hulten, waar op dit 
moment de familie Rutten van de Dorstseweg uit Bavel het 
bedrijf runt. Onder de oorlog, toen beheerd door Frans van Hoek, 
haar broer die in 1942 getrouwd was met Jo Krielaars uit de 
Kerkstraat in Bavel, lag de boerderij het laatste jaar in het 
spergebied van het vliegveld Gilze-Rijen. De familie woonde in 
een burgerhuis in Hulten en mocht overdag het werk op de 
boerderij verzorgen. Als het in Bavel duidelijk was dat er weer 
stevig was gebombardeerd, er was geen telefoon, fietste mijn 
moeder bezorgd als ze was via Gilze waar een zus en een zus 
van vader woonde verder naar Hulten, tot in het Hultens Broek. 
Dan had ze iedereen gezien en moest de verhalen aanhoren wie 
er dood waren en waar er brand was geweest. Het enige verwijt 
dat mijn moeder iedere keer weer kreeg: "Wat kom je hier toch 
doen , was toch thuis gebleven!" Er zijn door de 
bombardementen, bedoeld om het vliegveld te treffen, heel veel 
bommen verkeerd afgegooid en daardoor zijn er veel burgers 
verongelukt. Doden of gewonden zijn er in de familie nooit 
geweest, wat natuurlijk veel erger was dan materiele schade, 
maar in de laatste dagen voor de bevrijding werden de 
boerderijen van een broer en van haar jongste zus met een 
voltreffer geraakt. Dat waren de genoemde Prinsenhoef en de 
andere stond pal naast de huidige Tilburgseweg waar het 
transportspoorlijntje die weg kruiste. Op beide plekken werd de 
boerderij totaal uit elkaar geslagen, maar er ontstond geen 
brand. Er ontstond eerder bij een bombardement ook geen brand 
als er met clusterbommen met brisantbommetjes wordt gestrooid 
met het doel branden te veroorzaken. Die bommetjes wegen 
slechts enkele kilo's en rollen vanaf de rieten daken zonder 
schade op het erf! Na de bevrijding mag oom Frans met wat 
Marshallhulp op zijn akkers 40 bomkraters dichtschuiven! Hij 
ploegt tot in de jaren '60 granaten en scherven boven en zet die 
gemakshalve tegen een paal totdat de opruimingsdienst ze 
ophaalt! 
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Noodwoningen 
Als er met de bevrijding woningen afbranden of door bijvoorbeeld 
een V1 worden getroffen zijn de bewoners meestal zelf aan zet 
om een nieuw onderkomen te organiseren. Dit gebeurd in eerste 
instantie door middel van inwoning, vrijwillig of opgelegd door de 
gemeente. Soms worden delen van grotere woningen ook wel 
gevorderd. Dit ging niet altijd zonder strubbelingen of onenigheid. 
Na enkele weken bij de familie Meeuwissen zijn we in gaan 
wonen bij Oom Jan en Tante Koos. We wonen dan weer bij het 
werk, het leven gaat door, bij een goede oom en lieve tante maar 
7 mensen in een doorsnee woning erbij werkt niet. Om dit 
probleem enigszins te verhelpen mochten ik en mijn jongste zus 
naar twee verschillende adressen in Gilze. Daarnaast begint 
vader al direct materiaal voor een noodwoning te verzamelen. 
Alles is schaars en zo haalt hij uit de boerderij van oom Frans 
balken en vloerhout in Hulten, rondhout uit het bos bij een kennis 
die al jaren daar werkt en ook hier weer. Ook eten is duur, dus er 
komt een ruil met enkele kilo's boter. Er ligt een stapel 
landbouwkalk nog in de schuur en dit wordt opgewaardeerd tot 
cement! Dan wordt er roggestro geschut, dat wil zeggen: lang 
ongekreukt stro wordt van fijn spul en onkruid ontdaan en als riet 
gebruikt. Stenen zijn er voor het oprapen in de puin van de 
boerderij. We krijgen een mooie noodwoning waar het in onze 
jeugd fijn wonen was. Er stonden er in Bavel verscheidene, aan 
de Gilzeweg, Lijndonk en Seminarieweg en werden door de nog 
steeds heersende woningnood soms door tweede en derde 
families wel 20 jaar bewoond. Zo een zelfde verhaal geldt ook 
voor de stalling van het vee, die soms in de eerder genoemde 
pakken stro werden gehuisvest. 

De voedselruil 
Enkele maanden na de bevrijding had mijn vader met de Poolse 
soldaten aardappelen geruild voor allerlei dingen die ik nog nooit 
had gezien of geproefd. Met een neef droegen we van de 
afgebrande boerderij naar oom Jan, waar we tijdelijk inwoonden 
een vol aardappelen kistje. Met eierpoeder, aardappelpoeder, 
twee producten die de soldaten met water opklopten tot eieren 
om te bakken en aardappelpuree te maken. 
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Met blikjes cornedbeef, met biscuitjes, met thee, met koffie, met 
rijst, krenten en rozijnen en snoepgoed, allemaal eten dat ik nog 
nooit had gezien of gegeten! Los van bovenstaande: mijn eerste 
sinaasappel van mijn leven kreeg ik op het gezamenlijk ontbijt 
van de kleine eerste-communicantjes, bij de zusters in de 
bewaarschool, de huidige groep een en twee. Het ontbijt was 
door alle ouders naar draagkracht bijeengebracht omdat de nood 
in sommige gezinnen nog steeds heel hoog was dat zij zich ook 
een klein feestje konden veroorloven. Zo is er een heel verhaal 
te maken over de distributiebonnen, voor etenswaren en kleding 
en voor mensen die veel spullen en meubels kwijt waren. Nog 
jaren na de bevrijding kwam de kruidenier bij het opnemen van 
de bestelling ook de benodigde bonnen van de kaarten knippen. 
Op het laatst van de kledingbonnen was er een soort handeltje 
om zonder de bonnen voor een hogere prijs toch te kopen. Mijn 
moeder zei altijd dat de slechte kwaliteit van de kleding erger 
was dan de bonnen. 

De neergeschoten bommenwerper 
Na een bombardement op vliegveld Gilze-Rijen bleek er een 
vliegtuig te zijn neergestort in "De Slook". Met een groep mensen 
gingen onder anderen mijn vader en ik (5 jaar oud) achter de 
boerderij uit ongeveer een kilometer, over het karrespoor en 
weilanden kijken naar het pas gevallen vliegtuig. Omdat er toen 
al door de Duitsers bewaking was ingesteld keerden we al snel 
terug naar huis. Als we nog honderd meter van huis zijn kwamen 
er enkele enorme explosies, alles werd donker en het regende 
zand en stof. "In de sloot, in de sloot!" riep vader, "Waarom 
papa?" riep de eigenwijze kleuter! Als we een kwartier later 
waren weggegaan bij het vliegtuigwrak waren we waarschijnlijk 
allen dood geweest. De vooraf ingestelde tijdbommen bestemd 
voor het vliegveld waren afgegaan zodat ze nog meer schade 
konden veroorzaken! We konden de wrakstukken bewonderen in 
de schuur van een oom op in onze ogen geweldige Duitse 
vrachtwagens. De Duitsers waren wild op de materialen en 
konden ook leren hoe vliegtuig en boordwapens waren 
geconstrueerd. De gevallen vliegtuigen brachten ook een soort 
handel met zich mee. 

- -- - -
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Het mica van de koepels voor piloten en mitrailleurs werden 
omgetoverd in ringen en hangers, soms met een zilveren 
dubbeltje versierd. De parachute stof had een gewilde aftrek om 
jurken en ondergoed van te maken! 

Op verkenningsfoto van RAF uit september 1944 is de krater te zien. 

Kwajongensstreken 
In het begin van de oorlog hadden de Duitsers alleen 
paardentractie in Bavel. Er stonden minstens twee paarden voor 
vierwielige wagens. Als er een kanon of kar achter hing stonden 
er vier paarden voor. Het was een hele klus om voor voer en 
stalling voor al die paarden te zorgen. Zo stonden er bij oom 
Hein in "den afhang" een tiental paarden. Soldatenpaarden slaan 
allemaal als ze verschrikken. Als de eikels van de bomen vallen 
rapen we onze broekzakken vol, klimmen op de "zakkenzolder" 
en gooien die eikels op de paardenkonten! Ze slaan de voegen 
uit de muur! 
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BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS 

"Breng eens wat mee voor Paulus " is al 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 Cindy van der Meer kregen we een kistje sigaren uitgege
ven bij het 50-jarig bestaan van de melkfabriek St.-Laurentius te 
Ulvenhout in 1956. 
Haar grootvader die op de melkfabriek werkte, bewaarde het 
kistje. 
Alle sigaren zitten nog in. 
Haar grootvader kreeg een medaille bij het 25-jarig jubileum aan 
de melkfabriek. Ook die bronzen plak bewaarde Cindy voor 
Paulus. Cindy bedankt. 

Van mevrouw Stevens ontvingen we een grote collectie 
bidprentjes in meerdere alb~ms. Bedankt. 

Mevrouw Vuister verraste 
ons met het ontwerp van 
het beeld de Spelende 
Kinderen, dat staat op de 
hoek van het Hofflandt op 
de speelplaats van de 
Rosmolen. Zie Brieven van 
Paulus 137 pagina 77. 

Van Jo van Gestel uit 
Bavel ontvingen we een 
paar honderd bidprentjes. 
Wel bedankt voor deze 
uitbreiding op onze 
verzameling. 
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WIE WEET WAAR DIT IS ? 18 
door Toon van Miert 

In de Brieven van Paulus staat steeds een "monument( je) " uit 
ons heem waar (meestal) een geschiedenis achter zit. 
Het kan een gevelsteen zijn of een naambordje ergens verdekt 
opgesteld of een ...... . 
Wie weet waar dit "monument" zich bevindt? 
Een H. Hartbeeld met een lijst van gesneuvelden 
Wie kan er meer over vertellen of heeft er herinneringen aan? 
Een van de inzenders van het juiste antwoord - we loten er om 
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 september 2014 naar : 
info@paulusvandaesdonck.nl 
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WIE WIST WAAR DIT IS 17 
MET EEN STOOMTREIN OVER DE OUDE WIELERBAAN 

door Toon van Miert 

Het viel niet mee om het raadsel in de vorige Brieven op te 
lossen. Toch fietsen of wandelen heel wat van onze leden 
geregeld over de Reeptiend. Achteraan de parkeerplaats van 
Hockeyclub Zwart Wit heeft Stoomgroep Zuid sinds 1987 haar 
onderkomen. Toen werd de eerste versie van een heuse 
verhoogde modelspoorlijn in gebruik genomen. Nu is het een 
complex met verschillende banen. 

Ik weet niet wat ik het meest bewonder in Huub Brech uit 
Ulvenhout. Hij is negenentachtig en is de viefheid zelve. Ik had 
moeite hem bij te houden met fietsen en als je ziet hoe hij over 
een hek van een halve meter hoog stapt of onder een wat hoger 
hek door kruipt, denk je a.bsoluut niet aan iemand die veertien 
jaar ouder is dan je zelf bent. Maar hij is vooral een pursang 
technicus, die met zijn handen alles kan maken. Met alles bedoel 
ik van het fijnste priegelwerk tot het grovere werk met ijzer. Bij 
het schilderen is dat hetzelfde: van paaltjes en wanden tot het 
fijnschilderen op modeltreintjes. 'Ik ben vooral een lijnentrekker', 
verzekert hij mij. In de jaren negentig was hij de grote man 
achter de restauratie van de Ginnekense paardentram, nadat hij 
die van te voren op schaal had gebouwd. Dat model staat nog 
steeds bij hem thuis. Vief, handig, technisch vaardig, bevlogen 
hobbyist .. . al in 1944 heeft hij zijn eerste echte model 
stoomlocomotief gebouwd en daarna zijn er tientallen gevolgd; 
bovendien beroemde schepen, trams en ook zijn eigen huis 
heeft hij in huis staan. 

Op met Huub naar de Reeptiend, want daar ligt het resultaat van 
zijn grote hobby: stoomtreinen. In 1987 kon de Stoomgroep Zuid, 
een onderdeel van de Nederlandse Vereniging Modelbouwers, 
het braakliggende terrein van de oude wielerbaan van de 
gemeente Breda huren. Die Stoomgroep bestond toen uit dik 
honderd leden uit heel Noord-Brabant. 
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Allemaal mensen voor wie stoom heel belangrijk was: 
stoomboten, stoommachines, stoomtrekkers en in ons geval 
stoom die uit locomotieven komt die ruim honderd kilo wegen en 
waarop je op een verhoogde baan kunt toeren. Let wel: die 
locomotieven vervoeren dus ook de machinist en eventueel 
passagiers. Die zitten achterop als op een houten paard en 
rijden de baan van een paar honderd meter. Die baan is een 
halve meter hoog en kent twee maten: 3 ½ en 5 inch. Sinds kort 
ligt er een nieuwe baan die ook berijdbaar is voor zwaardere 
treinen en die 7¼ inch meet. 

Ik leer van Huub dat het stoken van de locomotief het moeilijkste 
is. 'Een schepje kolen te veel en je hebt een probleem. Ook heb 
je de juiste hoeveelheid water nodig. We hebben een speciale 
waterbak aangelegd vanuit een reservoir bij de hockeyclub. 
Overigens rijden er ook wel eens locomotieven op accu's, hoor. 
Dat stoken gebeurt op een tiental opstookplaatsen, die op twee 
gedeelten los van de baan liggen. Zij zijn aangesloten op een 
draaischijf en zo kunnen de treinen op de baan gebracht worden. 
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Een stevige, nieuwe traverse, een unieke op- en afrijwissel, zorgt 
ervoor dat alle aansluitingen zonder problemen verlopen.' 

We lopen het traject langs. De buitenste lijn is meer dan 250 
meter lang en loopt om de restanten van de wielerbaan heen. 
Stevige, betonnen funderingen van die baan komen we tegen. 
De diepliggende treinbaan hebben de leden van de Stoomgroep 
zelf met schop uitgegraven. 

Je moet heel wat over hebben voor je hobby. Alles, maar dan 
ook alles hebben die enthousiastelingen zelf gedaan en dat is 
nog steeds het geval. We passeren containers waarin 
gereedschap en materialen liggen, de watervoorziening, de 
traverse, de twee draaischijven bij de tien opstookplaatsen en 
eindigen bij het station waar het de passagiers makkelijker is 
gemaakt om op te stappen. Daar staat ook de container die 
ingericht is als 'kantine'. Die is met een loopbrug (zie foto) te 
bereiken. 
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'We hebben alles hufterproof moeten maken: er loopt hier bij 
tijden nogal wat jeugd rond. Alle containers zijn van stevige 
sloten voorzien. De palen waarop de rails liggen, zijn sterk 
verankerd en als we gaan rijden, moeten we eerst de baan 
schouwen. De seinpalen hebben de agressie van de jeugd niet 
doorstaan. Al snel waren het blauwe en het rode glas stuk 
gegooid.' 'Het blauwe glas, Huub, moet dat niet groen zijn?, 
vraagt de alpha-man die ik ben. 'Nee, jongen, achter het glas 
brandt een lamp, vroeger een olielamp, die geel licht door het 
blauwe glas schijnt en zoals je misschien wel weet, wordt geel 
en blauw groen.' Wist ik dat? 

Het is zeker de moeite waard om op open-dagen eens een kijkje 
te gaan nemen op dit bijzondere en onbekend plekje in ons 
heem. 

Kees Kammeraat uit Ulvenhout wist dat ik het spoorwegcomplex 
aan de Reeptiend bedoelde. Hij kwam daar toevallig op een 
zondag met zijn vrouw langs gewandeld toen de leden van 
Stoomgroep Zuid hun hobby aan het uitoefenen waren. Heel 
interessant om te zien. De fles wijn gaat naar de Pennendijk. 

FIETSTOCHT 70 JAAR BEVRIJD 
Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober organiseert onze 
heemkundekring samen met de kringen van Alphen en Chaam 
een fietstocht langs oorlogsmonumenten. 

Vertrek vanaf de musea van Ulvenhout, Chaam of Alphen. 

Deelname gratis. De musea zijn open van 11 tot 16 uur. 

In ons museum kunt u eerst een bezoek brengen aan de 
tentoonstelling : 

70 JAAR BEVRIJD - VREUGDE EN VERDRIET 

--· 
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NEGEN V-1 's STORTTEN NEER 
IN DE BUURT VAN DE GALDERSEWEG STORTTEN IN DE 
WINTER 1944-1955 NEGEN V-1's NEER 

door Ad Jansen 

Inleiding 
Enkele maanden geleden was er grote beroering in het 
vreedzame dorp Kruisland: 

1 n een omgeploegde akker waren restanten gevonden van een 
neergestorte Duitse V-1 uit de Tweede Wereldoorlog. Van deze 
Vliegende Bom was de lading met 1000 kilo springstof nog in 
tact. De kranten hebben uitvoerig bericht over de 
veiligheidsmaatregelen die getroffen werden om de springlading 
ter plaatse tot ontploffing te laten komen. Deze vrij zeldzame 
vondst die bijna zeventig jaar in de bodem had gelegen heeft 
een bijna vergeten stukje oorlogsgeschiedenis nieuw leven in 
geblazen. De kranten melçtden onder andere dat er in de winter 
van 1944-1945 ongeveer 8000 van deze bommen door het 
Duitse leger werden gelanceerd vanuit het nog niet bevrijde deel 
van Nederland. Het grootste deel ging in de richting van Londen. 
Het andere doel was Antwerpen, waarvan de haven voor de 
geallieerden van grote betekenis was voor de aanvoer van 
materieel voor de aanval op Duitsland. Ongeveer 20% van de 
afgevuurde bommen bereikten hun doel niet. Ze werden 
onderweg onderschept door geallieerde vliegtuigen of 
neergehaald door het in de bevrijde gebieden van Nederland en 
in België opgestelde luchtafweergeschut. 

Vliegende bommen in de kerstnacht 
In de tweede helft van december 1944 lanceerden de Duitse 
troepen een offensief met het doel via de Ardennen door te 
stoten in de richting van Antwerpen. De aanval had aanvankelijk 
succes. Na enkele weken herstelden de Geallieerden zich en 
werden de Duitse eenheden met zware verliezen teruggedreven. 
In deze periode werden er ook extra veel V-1's afgeschoten in de 
richting van Antwerpen. Het hoogtepunt viel in de nacht van 24 
op 25 december 1944. 
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Neergehaalde V-1 ' s, winter 1944-1945 
Galderseweg Ginneken 

Bron: A,Haliema: Breda vertelt van z{fn bevrfjding;beiverkt .A.d Jansen 
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Rond middernacht werden in vrij korte tijd grote aantallen 
Vliegende Bommen gelanceerd. Het juiste aantal is mij niet 
bekend. Volgens eigen schatting moeten het er veertig tot vijftig 
zijn geweest. In vier of vijf banen vlogen deze vanaf de 
afschietplaatsen in het bezette noorden van ons land over 
Ginneken in zuidwestelijke richting. Op de weilanden in de buurt 
van Bouvigne stond afweergeschut opgesteld dat naar verluidt 
bemand werd door Canadese militairen. Het was een zachte 
Kerstnacht. De bewoners van de Duivelsbruglaan stonden allen 
op straat naar het schouwspel te kijken. Voor de bemanning van 
het afweergeschut was het prijsschieten. De overvliegende V-1 's 
waren duidelijk zichtbaar als zwarte kruizen met een staartvlam 
uit het straalmotortje. Zolang de vlam zichtbaar was en het 
geknetter van de motor hoorbaar, bleven de mensen gewoon 
buiten staan. Wanneer er een geraakt was viel de motor uit, de 
vlam doofde. Iedereen schoot dan snel naar binnen om in de 
kelder de dreun van het neerstorten en het ontploffen van de 
lading af te wachten. Het was in die nacht meermalen prijs. 
Volgens de overlevering kreeg de bemanning van het geschut 
voor iedere afgeschoten V-1 een fles "cognac". Het gedonder 
van de afweer samen met de lichtspoormunitie zorgde voor een 
schouwspel dat in een moderne nieuwjaarsnacht niet zou 
hebben misstaan. Na een uur was kennelijk het aantal 
beschikbare bommen verschoten en gingen de Duitsers 
Weinachten. De rust keerde ook in Ginneken terug. Voor de 
zekerheid sliepen de mensen zoveel mogelijk in de kelders van 
hun huizen. Het was maar een korte nacht. Enkele uren later 
moest men alweer opstaan om naar de kerk te gaan. In de 
Laurentiuskerk begon om vijf uur in de morgen de nachtmis. 
Ondanks de nog steeds van kracht zijnde voorschriften voor de 
verduistering baadde de kerk voor de eerste keer na de 
bevrijding in een zee van licht, zoals dat ook voor de oorlog 
gebruikelijk was geweest. 

Neergeschoten in Ginneken 
Wanneer er een vliegende bom door het afweergeschut bij 
Bouvigne geraakt was, stortte die enkele tellen later neer langs 
de Galderseweg of in het Mastbos. Op bijgaande kaart staan 
negen inslagen aangegeven op vrij korte afstand van elkaar. 
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Tussen de "tuchtschool" en Daaf;donk kwamen zeven bommen 
naar beneden. 

Drie vielen direct ten zuiQen vtm het oude gebouw van De 
Heyacker. Op het Spo~Park f1elegen op de hoek van de 
Galderseweg en Reeptiet)d werd de wielerbaan getroffen, 
waarbij ook het paviljoen vah het SPortpark werd weggevaagd. 

Net ten zuiden van Reeptiehd viel ~en V-1 aan de westzijde van 
de weg op het begin van h~t pad ~chter de Kogelvanger. Direct 
ten zuiden van de Blauwe Karriet kwam er een neer aan de 
oostzijde van de weg. Dat ~elfde gebeurde ook net noorden van 
de weg naar de Schele brug er1 Daasdonk. Twee afzwaaiers 
vielen naar beneden in h~t MasttJO~ op de Lange Dreef. Ook ten 
westen van het Mastbos in het d@I van de Aa of Weerijs zijn nog 
twee V-1 's neergestort, die door het afweergeschut geraakt 
moeten zijn en daarbij van ~oers tijn veranderd. 

Zover mij bekend is zijn er- aan d~ Galderseweg en Reeptiend 
geen slachtoffers gevallen. Ook de gebouwen en huizen werden 
niet direct geraakt, maar li~pen uiteraard wel grote schade op. 
De wielerbaan werd door Qe insla~ volledig verwoest. Deze lag 
achter het s~ortpark langs R.eeptiend, op de plaats waar nu een 
parkeerterrein van Zwart-Wit is. 

Het kwam ook voor dat t'\et afvV~ergeschut het roer van een 
vliegende bom raakte, Wê\ardoor deze een bocht maakte en 
rustig terug vloog in de richting v&n waaruit deze net was over 
gekomen. Na uiterlijk vijfti~ kilor11~ter was de brandstof op en 
stortte de bom alsnog neer. 

Welk aantal bommen in de kerstflacht werd neergeschoten is mij 
niet bekend. Het gepruttel van ~u n motortjes is echter volgens 
eigen waarneming een aanlal keret, weggevallen, waarna enkele 
ogenblikken later een zwar~ dreun hoorbaar was. 

In de loop van de winter nam het aantal V-1's geleidelijk af. Er 
kwam pas een einde aan toen it, maart 1945 de geallieerde 
legers de Benedenrijn over sta~et, en de provincie Gelderland 
geleidelijk bevrijd werd. 
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Laatste actie van de Luftwaffe 
Na het mislukken van het Ardennenoffensief, waarbij het Duitse 
leger trachtte door te stoten in de richting van Antwerpen, kwam 
de Luftwaffe nog eenmaal in actie. Op Nieuwjaarsdag stegen 
250 Duitse vliegtuigen op om de vliegvelden te bombarderen in 
het noordelijk deel van België en Noord-Brabant. Van daaruit 
vertrokken dagelijks grote aantallen bommenwerpers van de 
Geallieerden voor acties boven Duitsland. Volgens de kranten 
van dinsdag 2 januari 1945 verloor de Luftwaffe hierbij 193 
toestellen. In de ochtend van 1 januari vlogen tot schrik van 
iedereen één of enkele Duitse vliegtuigen zeer laag over 
Ginneken. Door de zeer grote verliezen was dit wel de laatste 
maal dat vijandelijke vliegtuigen boven deze regio verschenen 
zijn. 

Hebt u nog meer informatie over de boven beschreven 
gebeurtenissen in Ginneken? Laat het ons weten! 

TOON VAN GESTEL VERTELT OVER 
STAMBOOMONDERZOEK VIA DNA 

DNA erft ongewijzigd over van ouder op kind. Heel soms is het 
veranderd, waarna deze verandering weer ongewijzigd over erft. 
Van de verschillen, die zo zijn ontstaan, wordt gebruik gemaakt 
om verwantschappen vast te stellen, of juist uit te sluiten. Toon 
van Gestel vertelt over 'Zwarte Eva', haplogroep R1 b3 en de 
'mens van Denisova'. Kortom: over het gebruik, de 
mogelijkheden en onmogelijkheden ervan en de resultaten. En 
over wat ons wellicht nog te wachten staat. 

Toon van Gestel was leraar biologie en medewerker aan het 
project genetische genealogie. Hij heeft wortels in Bavel. 

Op 22 september in de Pekhoeve bij Paulus. 
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NIEUWS Ulî 1 
'T MUSEUM 

(EN ANDER NIEUWS ) 103 

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 in de 
voormailge gemeente Ginneken en Bavel. 

Op zondag 6 april toen vele wielerliefhebbers op de televisie de 
Ronde van Vlaanderen volgden, werd in ons museum de 
tentoonstelling van ons museum geopend. 
Bert Rops, Ulvenhouter en wielerkenner bij uitstek, vertelde over 
de koersen uit zijn jeugd , de verschillen tussen de koersen in de 
dorpen. Jan Janssen vertelde over zijn leven als coureur en 
haalde vele mooie herinneringen op. 
Het publiek genoot van hun verhalen. 
Samen met Bert opende Jan de tentoonstelling. 

KONINGEN DER KERMISKOERSEN 

Bent u al gaan kijken naar de tentoonstelling? Hebt u nog 
interessante gegevens ? Kunt u de collectie nog aanvullen ? 
Tot 15 september kunt u nog genieten van de tentoonstelling. Op 
5 oktober openen we een nieuwe tentoonstelling over 70 jaar 
bevrijding onder de titel 

70 JAAR BEVRIJD - VREUGDE EN VERDRIET 
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DDING DUIVELSBRUG 
DDING VAN DE DUIVELSBRUG IN GINNEKEN 
OKTOBER 1944 

1 1 r Ad Jansen 

tegisch belang van de brug 
l 1lt n met de Tweede Wereldoorlog was deze rivierovergang 

111 groot belang voor oorlogvoerende partijen. Tijdens de 
1, 1( .gering van Breda in 1624-1625 door de Spaanse veldheer 

1 >In la vormde deze toen nog jonge brug een belangrijke 
1 liakel in de door de Spaanse troepen rond de vesting Breda 
111gelegde omwalling. In de eeuwen daarna werd de 

1 111v lsbrug veel gebruikt door het handelsverkeer, dat zo een 
1• rn kkelijke route zuidwaarts had waarbij de doortocht door de 
t ,d kon worden vermeden. 
1 > 12 mei 1940 kwam de Duitse opmars in zuidelijke richting tot 

t.; n voor de Duivelsbrug , Omdat men veronderstelde dat 
1 1. mse troepen de stad zouden verdedigen trokken de Duitse 
l11H pen rond de stad. De brug werd slechts verdedigd door 

11k Ie Franse schutters aan de rand van het Mastbos, die de 
,, ,m rs gedurende één nacht wisten tegen te houden. 

c >k de Poolse en Canadese troepen die op 29 oktober 1944 
,11 meken bevrijdden kwamen tot stilstand voor de Duivelsbrug. 

1 het geallieerd bombardement op 13 oktober van een Duits 
l 11,of dkwartier in een van villa's in de Duivelsbruglaan had een 
v II de projectielen een stalen balk van de brug beschadigd. De 
, v1crovergang was nog wel te gebruiken voor licht verkeer. Voor 
, 1, Shermantanks van de bevrijders was de passage echter 

lh . n mogelijk via een extra brugdeel dat door de Canadezen 
11p ~en rupsvoertuig werd aangevoerd. De doortocht westwaarts 
w rd hierdoor wel een aantal uren vertraagd. 

nacht vóór de bevrijding 
Il I d nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober 1944 werd 
l 11 1 centrum van Ginneken beschoten door de Poolse troepen 
l I de dag daarvoor tot Overakker waren genaderd. Doelwit was 
1 I uitse uitkijkpost in de toren van de Laurentiuskerk. 
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De brug in de Koningin Emma/aan vóór 1944. De villa met rieten kap 
van architect De Lint werd door het opblazen van de brug zwaar 
beschadigd en moest na de oorlog opnieuw worden opgebouwd 
(ansicht, col/. A. van Dun, Ulvenhout). 

Vanuit Overakker was op zaterdag door de Polen een 
verkenningseenheid uitgestuurd om na te gaan of het centrum 
van Ginneken nog door Duitse eenheden was bezet. Via de 
Bavelselaan reden twee weapon carriers met vier militairen in de 
richting van het dorp. 

De Duitse uitkijk op de toren heeft vermoedelijk de patrouille 
waargenomen en de positie doorgegeven aan achtergebleven 
Duitse eenheden. In de poort in de Raadhuisstraat tussen de 
huizen 28 en 30 (nu het Pelikaanpad) werd een antitankwapen 
opgesteld. Toen de Polen genaderd waren werden hun 
voertuigen hiermee beschoten en vernietigd. De vier Poolse 
soldaten vonden de dood. Ze moeten nog wel terug geschoten 
hebben. De pui van het huis naast de poort (nr.28) werd hierbij 
getroffen en flink beschadigd. 
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De Duivelsbrug werd op 13 october 1944 getroffen door een bom of 
raket, die een der stalen draagbalken vernielde. De brug was alleen 
nog voor licht verkeer bruikbaar. Na de oorlog werd deze afgebroken 
en vervangen door een nieuwe (col/. G.A.B.). 
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Toen in de nacht de toren van de kerk door de Polen onder vuur 
werd genomen was de Duitse uitkijk echter al verdwenen. De 
toren en ook de kerk kregen een aantal voltreffers. Bij het 
inschieten werd ook het pand tegenover de kerk en een woning 
in de Duivelsbruglaan (nr. 22) getroffen. Uiteindelijk trok de 
Poolse infanterie vroeg in de morgen van 29 oktober het dorp 
binnen via de Overakkerstraat en de Dillenburgstraat. 

Gaat de Duivelsbrug de lucht in? 
Na de beschieting in de nacht volgden enkele rustige uren. De 
nog in Ginneken aanwezige Duitse troepen waren in de loop van 
de nacht terug getrokken in de richting van de stad. 
Niet alle Duitsers waren echter uit Ginneken verdwenen. Dat 
merkte een familie in de Duivelsbruglaan. Om ongeveer acht uur 
in de morgen werd er hard aan de bel getrokken en op de 
voordeur gebonsd door enkele militairen van een achtergebleven 
sprengkommando, die de bruggen over de Mark moesten 
opblazen. Toen de bewoner de voordeur op een kier (op de 
ketting) opende stonden daar enkele soldaten. Het bleken 
Vlaamse SS'ers te zijn die in sappig Vlaams om emmers en 
schoppen vroegen: "Menier, wij zijn Belgische SS, we trekken 
terug achter de Moerdijk, maar moeten eerst nog de bruggen 
opblazen." 
Hevige schrik voor de bewoners die vlak bij de brug woonden. 

De huizen in dit deel van de straat hadden bij het bombardement 
op Bad Wörishofen op 13 oktober toch al veel schade 
opgelopen. Men vreesde dus het ergste. Goede raad was duur! 
"Ik geloof dat we geen enkele emmer meer hebben, want die 
hebben jullie al eerder meegenomen. Maar kom maar even 
binnen, want het is op straat niet pluis. Jullie lussen toch wel een 
borrel? En dan zal ik direct wel eens kijken of ik nog iets voor 
jullie kan doen." 
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Direct na de bevrijding werd de beschadigde Duivelsbrug vervangen 
door een houten noodbrug net ten noorden van de oude brug. De 
constructie was zo stevig dat zelfs de stadsbussen deze zonder 
probleem konden passeren (Foto B.B.A, col/. G.A.B.). 

Het bleek een goede zet te zijn. De Belgische landverraders 
dachten dat ze bij een goedgezinde familie terecht waren 
gekomen. Het bleef niet bij die ene borrel. Ze vertelden honderd 
uit over hun belevenissen en bleven bijna een uur plakken. Toen 
klonk er vanuit het dorp een "verlossend" geweerschot. "Als ik 
jullie was zou ik maar gauw vertrekken. Ze zeggen dat er Poolse 
troepen aankomen." 
Die brug hier is toch al beschadigd, daar kan geen enkel zwaar 
voertuig overheen. De Vlaamse helden trapten erin. "Awel 
menier, dan gaan we maar gauw verder en bedankt voor de 
schnaps." 
En weg waren ze via de Duivelsbrug, zonder emmers en 
graafmateriaal. De brug en de straat waren gered. 
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De brug in de Koningin Emma/aan werd op 29 oktober door 
terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen. Korte tijd na de bevrijding 
werd deze hersteld. 

De intocht van de Polen 
Na het schot dat uit de buurt van de Ginnekenmarkt kwam 
duurde het toch noch enkele uren voordat de Polen de 
Duivelsbruglaan binnen kwamen. Eerst werd er vanaf de hoek bij 
Boerke Verschuren een salvo met een automatisch wapen door 
de straat gejaagd, waarbij de kogels vrolijk over het trottoir 
ketsten. Daarna volgde het dreunen en ratelen van de 
Shermantanks, nog andere gevechtswagens en enkele 
vrachtwagens van de Eerste Poolse Pantserdivisie. De 
Duivelsbruglaan was bevrijd. 
De colonne reed door tot aan de Duivelsbrug. Met de 
Canadezen die vanuit Ulvenhout in Ginneken arriveerden, was 
afgesproken, dat de Polen hun bivak zouden opslaan op het 
terrein van Mariëndal. De tanks moesten dus achteruit tot aan de 
ingang van dit landhuis. Voor de Shermantanks was de 
doorgang door het hek wel erg nauw. 
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De brug in de Baronie/aan werd op 29 oktober opgeblazen en tijdelijk 
voorzien van een Baileybrug (zie: Maurits van Rooijen, Breda in Beeld, 
1940-1985, nr.85). 

Op de kruising van de Ginnekenweg met de Dillenburgstraat werd het 
militaire verkeer geregeld door een Poolse militair. 
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Bij het achteruitsteken raakte een van de ijzeren kolossen de 
gevel van huis nr.24 . Het pand had een zware onderpui, maar 
werd toch licht beschadigd. 
Toen de straat vrij was kwamen de Canadezen de straat in. De 
Duivelsbrug werd versterkt met een uitklapbaar brugdeel dat 
door de Canadezen op een rupsonderstel werd aangevoerd. 
De colonnes konden daarna verder oprukken in de richting van 
Princenhage. 

De andere bruggen werden wel opgeblazen 
Het sprengkommando was dan wel uit de straat verdwenen, 
maar niet uit de rest van het dorp. Ze bliezen de bruggen in de 
Koningin Emmalaan en in de Baronielaan op. De villa van 
architect Jan de Lint naast de brug van de Emmalaan, werd zo 
zwaar beschadigd dat deze na de bevrijding geheel moest 
worden vernieuwd. Ook de huizen van de Baronielaan die 
grensden aan de rivier de Mark werden zwaar gehavend, maar 
konden later worden hersteld. 
Misschien dat de borrels de "Duitse" militairen bij hun werk toch 
nog parten hebben gespeeld. Ze zagen namelijk de pas 
voltooide brug in de Johan Willem Frisolaan over het hoofd. 
Deze straat zou deel uit gaan maken van de in aanleg zijnde 
Zuidelijke Rondweg. De brug en de zuidelijke parallelweg waren 
gereed, maar eindigden vlak voor het Oranjeplein in een 
zandpad met een houten brugje over de daar lopende Molenlei. 
De nieuwe brug had nog geen leuningen en zag er dus niet uit 
als een echte brug. 
Enkele maanden later bewees deze half voltooide brug zijn 
verdienste. Direct na de bevrijding werden de bruggen in de 
Koningin Emmalaan en in de Baronielaan voorlopig hersteld met 
een baileybrug. Voor zwaar verkeer waren ze echter niet 
geschikt. In de Duivelsbruglaan werd met boomstammen uit het 
Mastbos een tijdelijke brug gebouwd vlak ten noorden van de 
beschadigde oude brug. Het werd een stevige geheel van hout 
gebouwde brug, maar was niet op tijd klaar voor de opmars van 
de Geallieerde legers. 
De brug in de Johan Willem Frisolaan bood uitkomst. In 
november was de haven van Antwerpen beschikbaar voor de 
aanvoer van materiaal voor de troepen. 
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In de daarop volgende weken zochten eindeloze colonnes tanks 
en vrachtwagens zich een weg vanuit België via Zundert en 
Breda in de richting van Nijmegen. Vanaf de Rijsbergseweg 
reden ze over het al gereed zijnde deel van de Zuidelijke 
Rondweg tot aan de Baronielaan, staken de Mark over via de 
brug in de Johan Willem Frisolaan, sloegen daarna rechtsaf de 
Regentesselaan in. 
Om vervolgens via de Koningin Emmalaan, Dillenburgstraat en 
Valkenierslaan richting Tilburg te gaan. Einddoel was de 
omgeving van Nijmegen en Kleef. Van daaruit begon in maart 
een groot offensief over de Beneden-Rijn Duitslaand in. Ook de 
bevrijding van het oostelijk deel van Nederland verliep langs 
deze weg. 
De Regentesselaan was in de jaren twintig van de twintigste 
eeuw aangelegd op een gedempte meander van de Mark. De 
colonnes van zware tanks op diepladers of op eigen rupsbanden 
lieten van de bestrating geen steen liggen. Bovendien bleef het 
dagenlang regenen, waardoor deze straat veranderde in een 
grote modderpoel met diepe kuilen. Ook in de Emmalaan was de 
schade groot. De DiNenburgstraat, Valkenierslaan en 
Heusdenhoutseweg waren grotendeels met keien bestraat die 
het zware verkeer redelijk konden verwerken. 

Besluit 
Omstreeks 1950 werd de nieuwe Duivelsbrug in gebruik 
genomen. De bruggen in de Koningin Emmalaan en Baronielaan 
waren toen al hersteld. De schade aan de Laurentiuskerk en 
enkele woningen was eveneens gerepareerd. 
In dit blad heb ik verscheidene artikelen geschreven over mijn 
eigen ervaringen in 1940 en 1944, zoals ik die vanuit de 
Duivelsbruglaan heb meegemaakt. U had intussen misschien al 
wel begrepen, dat de woning waar in de vroege morgen van 29 
oktober het uit Belgische SS'ers bestaande Duitse 
sprengkommando zich aandiende, mijn ouderlijk huis was. 
Zittend op de keldertrap heb ik de Belgen hun heldendaden 
horen vertellen, terwijl ze in de keuken de laatste halve fles 
jenever van mijn vader soldaat maakten. Aan hem is het te 
danken dat de straat verdere vernielingen bespaard is gebleven. 
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WILLY VAN DEN CORPUT 
EEN VERGETEN GEFUSILLEERDE GINNEKENAAR 
door Kees Leijten 

Rijdend van Chaam naar Alphen wijst halverwege de weg een 
bord ons naar een "Fusillademonument" 
Het monument is op 7 oktober 2013 onthuld en gedenkt Toon 
Oomen en Willy van den Corput die op die plek op 7 oktober 
1944 zijn gefusilleerd. 

In Alphen speelde zich op 7 oktober 1944 een oorlogsdrama af 
dat buiten dat dorp vrijwel onbekend is gebleven. 
Gelukkig heeft de wachtmeester der Koninklijke Marechaussee 
Gerrit H.Dolman uit Alphen na de bevrijding een uitgebreid 
ambtelijk rapport opgesteld. Dolman was in een boerderij in het 
buitengebied van Alphen. Alphen was al bevrijd de Chaamseweg 
nog niet. 

Enkele weken voor de bevtijding was de 22-jarige huisschilder 
Willy van den Corput uit de Ploegstraat 2 in Ginneken bij land
bouwer Roeien aan de Chaamseweg in Alphen ondergedoken. 
Er waren een marechaussee Lems en luitenant van de orde
dienst Noteboom aanwezig in de boerderij van Toon Oomen. 

Een nabijgelegen boerderij was bezet door de Duitse r 
compagnie van het het 69 regiment Valmschermjagers. 
De compagniescommandant was Oberleutnant Rolf Mager. 
Ook wachtmeester der marechaussee Dolman bevond zich in 
deze woning. Na de oorlog heeft hij een rapport opgesteld over 
het gebeuren zodat we er nu kennis van kunnen nemen. 

Het gezin van Toon Oomen schuilde in de schuilkelder van de 
familie Roeien. De Duitsers hadden hun intrek genomen in hun 
boerderij. 
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Verraad 
De Duitsers gingen op zoek naar hun prooi 
Zij haalden Oomen, Roeien en Van de Corput uit de schuil
kelder en vroegen Waar zijn Lems en Noteboom? 
Hun antwoord: Wij weten het niet. Die zijn vertrokken. 

Duidelijk blijkt uit het rapport van G.Dolman en de verklaring van 
Felix Roeien later dat Noteboom en Lems bij Oomen en Van 
den Corput bij Roeien voor de ondergrondse ordedienst werkten. 

Executie 
De drie mannen werden door de Duitsers meegenomen. 
Ze werden gedwongen in een droge sloot te gaan liggen. 
Achter elkaar en met het gezicht naar beneden. 
Drie maal een schot executeerde drie mannen. 
De Duitsers gooiden zand over de slachtoffers en verdwenen. 
Zij stonden onder commando van Hauptman Rolf Mager. 

Roeien 
Na een aantal uren werd Roeien wakker. Het schot was niet 
dodelijk geweest. Zijn ligging in de slootkant tegen het gras had 
hem onder het zand voldoende lucht bezorgd. 

Hij kon zich uit zijn graf naar boven werken. 

Roeien vluchtte richting Chaam door de akkers en weilanden. Hij 
kwam onderweg zijn vrouw tegen die op het land aan het werk 
was. Een hartelijk weerzien, maar Roeien was gewond en wilde 
verder. 

Op zijn weg naar Chaam ontmoette hij een Poolse soldaat die 
hem verbond. Hij vond onderdak bij zijn zuster in Chaam. Dokter 
Nugteren verzorgde later zijn wonden. 
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Willy van den Corput 
Willebrordus Cornelis 
van den Corput, 
wonend Ploegstraat 2 
Ginneken, zoon van 
Jacobus van den 
Corput en Elisabeth 
Henrica van der Made 
werd geboren op 17 
december 1922 te 
Ginneken. 
Na de lagere school in 
't Ginneken ging hij 
naar de Ambacht
school aan het Van 
Coothplein in Breda en 
werd opgeleid tot 
huisschilder, ook het 
vak van zijn vader. 

Willy heeft een korte tijd gewerkt bij Moederheil als schilder en 
klusjesman. 
Toen hij werkloos werd, werd hij in het Duitse Kiel tewerkgesteld 
- de arbeitseinsatz .. Na zijn vakantie uit Kiel, keerde hij niet 
terug naar die stad. Hij dook onder. 

Op 4 oktober 1944 was het drama op de Vloeiweide. Zijn moeder 
zou hem hebben toegevoegd: "Kijk jij maar uit" Willy dook onder 
bij Roeien in Alphen. 

Volgens het verslag van Dolman was Willie koerier van een 
ondergrondse groep in zijn woonplaats. De familie is daar niets 
van bekend, maar de leider van de ondergrondsen luitenant 
Noteboom verklaarde in het politieverslag dat Willy lid was van 
de de ondergrondse groep Delta. 
Wat zijn opdracht dan daar was is ons ook onbekend. Dat staat 
ook niet in het politierapport. 
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Begraven 
Na de bevrijding van westelijk 
Alphen en van Chaam werden op 1 
november de in verre staat van 
ontbinding verkerende stof-felijke 
overschotten van Oomen en Van 
den Corput gekist en begraven in 
Alphen. Zij lagen tot dat ogenblik 
nog steeds in de droge sloot waar 
de Duitsers hen hadden 
geëxecuteerd. 
Van den Corput werd kort daarna 
overgebracht naar Ginneken en 
begraven op het kerkhof aan de 
Kerkhofweg. 

Pastoor Van Duijzen van de Sacramentsparochie, waar de 
Ploegstraat onder viel, wilde alsnog een uitvaartdienst houden 
maar vader Van den Corput wees dat af. 
In 1990 is Willy overgebracht naar de Erebegraafplaats in 
Loenen waar vele verzetsstrijders hun laatste rustplaats hebben 
gekregen. 

Mager 
Het oprollen van de ondergrondse cel stond onder leiding van 
Hauptman Rolf Mager, een in 1917 in Wuppertal geboren Duit
ser, die snel carrière maakte. 
Hij vocht op Kreta, in Rusland en Italië en had tenslotte het 
commando van de valmschermjagers rondom Alphen en Baarle. 
Voor zijn optreden in de strijd rondom Alphen en Baarle werd hij 
door de Führer onderscheiden met het zilveren kruis. 
Mager sneuvelde in het Ardennenoffesief op 1 januari 1945, 27 
jaar oud. Het navrante is dat hij stierf in een US-lazaret. 

BRONNEN 
- Corrie van den Corput-Janssens Teteringen; Ellen van den Corput Breda; 
Jeroen van den Corput Baarle-Nassau; Nettie van Meel-van den Corput 
Breda; Adriaan van Riel Kabinetchef Alphen-Chaam; 
- Politierapport G.H.Dolman. 
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DE RAPALJAAN 
EEN GINNEKENEES DIE DE GEVESTIGDE 
ORDE IN ROTTERDAM OP STANG JOEG 
door Toon van Miert 

Inleiding 
Zo'n twintig jaar geleden kocht ik op een rommelmarkt het boekje 
'Coremans de Rapaljaan. Opkomst en ondergang van L.G.A. 
Coremans en zijn Rapaille Partij'. Het is geschreven door J.L. 
van der Pauw en in 1986 uitgegeven door uitgeversmaatschappij 
Ad. Donker in Rotterdam. Van een Rapaillepartij had ik nog nooit 
gehoord, maar het boekje viel toen ik het oppakte, toevallig open 
bij een foto van een huis met als onderschrift: 'Het ouderlijk huis 
van Coremans, Valkenierslaan 4 in Ginneken'. Zo'n boekje laat 
je natuurlijk niet liggen. Rond die tijd verscheen in het Ginnekens 
Nieuwblad een helder artikel van de hand van de kleindochter 
van Leen Coremans, Ineke Coremans, die de 
levensgeschiedenis van haar opa uit de doeken deed. Een 
wereld uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw ging voor 
mij open: boeiend, spectaculair en vooral ook leerzaam. Hoe kan 
een economisch dramatisch slecht klimaat het politieke denken 
beïnvloeden en politieke keuzes bepalen? Het boekje van Van 
der Pauw is de bron voor deze tekst. 

Voorspel 
Vorig jaar september heeft Vroukje Muntjewerf ons na de 
jaarvergadering een beeld gegeven van de afschuwelijke 
omstandigheden waarin de arbeiders en werklozen in de jaren 
twintig en dertig in Breda moesten leven. De situatie in grote 
steden als Amsterdam en Rotterdam was nog een graadje erger. 
Het volk morde en de gevestigde burgerij trok zich daar niks van 
aan. Nou dat hebben de 'graaiers' van die tijd geweten. 
Anarchisten en orthodox-liberalen kregen steun van kunstenaars 
zoals Louis Saalborn en Theo van Doesburg. 

De 'rapaillepartij' was geboren. 
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Als anarchisten waren ze natuurlijk tegen stemrecht en het 
algemeen kiesrecht; dat zijn zaken voor een democratie en daar 
waren ze tegen. 'Stemt niet! Lees Goethe!' was een van hun 
leuzen. Alle soorten in de ogen van de decadente burgerij 
'asociale elementen' stelden zich kandidaat voor 
gemeenteraden, provinciale staten en het parlement. Tot 
ontzetting van de brave burgers werden ze hier en daar ook nog 
in de gemeenteraad gekozen. 

De 
vooraf 
enkele 

Rapaillepartij, 
gegaan door 

andere 
stromingen, was 
ontstaan in Amsterdam. 
Gangmaker was 
hoogleraarszoon Erich 
Wichmann, die zich in 
1915 als schilder, 
beeldhouwer en 
schrijver in de 
hoofdstad vestigde. De 
partij deed mee aan de 
verkiezingen van 1921. 
De bedoeling van de 
oprichters was aan te 
tonen tot welke 
absurditeiten het 
democratisch bestel 
kon leiden. Ze stelden 

een populair Amsterdams straattype, de zwerver, alcoholist en 
openlucht-entertainer Cornelis de Gelder, bijgenaamd 'Had-je
me-maar' aan als (scherts)lijsttrekker. Programmapunten waren 
o.a. 'De jajem 5 cent! Bier ook 5 cent!', 'Vrij vissen en jagen in 
het Vondel park', 'Groen licht uit de straatlantaarns, das beter 
voor de ogen'. Grote paniek in de democratische gelederen: de 
partij kreeg duizenden stemmen en de zwerver werd als raadslid 
gekozen. Daar wisten de democraten wel een oplossing voor: 
'Had-je-me-maar' werd dronken gevoerd, beschuldigd van 
openbare dronkenschap en verdween achter de tralies. 
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Net voordat hij helemaal lam was, heeft hij - suf als hij was -
een verklaring ondertekend waarin hij afstand deed van zijn 
zetel. 

Het succes in Amsterdam zorgde voor enthousiasme in 
Rotterdam. Bij de verkiezingen van 1923 wilde de Rapaillepartij 
de corrupte democratische zooi van de havenstad een loer 
draaien. De spotkandidaat werd ene L. Coremans. Naast meer 
serieuze programmapunten als 'opheffing woningnood' en 
'werkloozen vol loon' waren er ook kolderieke o.a. 'ontwapening 
van de politieagenten, vervanging van helm en sabel door 
strooien hoed en wandelstok', 'Invoering wettelijke 6-urige 
arbeidsdag voor de trekhonden', 'Voor elke verloren staking voor 
de arbeiders, opzending van de leiders naar de Russische 
kwikmijnen'. Coremans werd tijdens een propagandaoptocht in 
een speciale zetel in een auto-handwagen door de stad gereden; 
terwijl het in Rotterdam wereldberoemde orkest Rapallo speelde, 
werd het partijprogramma zingend voorgedragen. De uitslag van 
de verkiezingen was niet zo succesvol als in Amsterdam -
Coremans haalde 2,3% van de stemmen - maar dat was wel het 
begin van een opgaande lijn en de aanloop tot een bewogen 
periode als lid van de Rotterdamse gemeenteraad van de 
'edelachtbare Coremans'. 

Leonardus Gerardus Antonius Coremans 
Leen Coremans is op 3 juni 1887 in Ginneken geboren. Zijn 
vader, Willem, was stoker bij de gasfabriek in Breda; zijn moeder 
heette Jannie Schakel. Hij kreeg nog vijf broers en drie zussen. 
Het strenge katholieke milieu waarin hij opgroeide, was al snel te 
beklemmend voor de vrijheidsdrang van de jonge Leen. Al op 
vijftienjarige leeftijd sloot hij zich aan bij een dieprode 
jeugdorganisatie waarin de ideologieën van Domela 
Nieuwenhuis, Tolstoi en Multatuli aanbeden werden. 
Meubelmaker Leen maakte gedichten en liedjes, die hij met 
verve ten gehore bracht. Hij was onder de indruk van het werk 
van socialistische schrijvers als Zola en Tolstoi, literatuur die zijn 
vrijheidsdrang activeerde. Het bekrompen Brabant voelde als 
een dwangbuis: hij vertrok naar Rotterdam, woonde vier jaar op 
verschillende plaatsen in België en vestigde zich na zijn huwelijk 
in 1913 met Maria Adriana Roeien uit Teteringen definitief in 



348 

Rotterdam als meubelmaker. 
Het gezin van ten slotte vier 
zoons en twee dochters kreeg 
met bittere armoede te maken 
toen Leen in de crisistijd 
werkloos werd. 'Ik heb meer 
ondervoeding dan opvoeding 
genoten', schijnt hij eens 
gezegd te hebben. Dat 
voedde natuurlijk zijn 
onvrede, zijn gevoel van 
onrechtvaardigheid. Hij was 
overigens al voor de Eerste 
Wereldoorlog politiek actief 
geworden in de havenstad. Bij 
politieke acties werd hij 
geregeld in elkaar geslagen 

door 'christelijke' politiemensen. De afkeer van de religie was het 
gevolg van zijn ervaringen met de Kerk en haar dienaren. Nee, 
van het christelijk 'gespuis' moest hij niks hebben. 
Aanvankelijk manifesteerde hij zich als vakbondsman en 
zweepte hij de leden op tot verzet tegen huichelarij, bedrog, 
onrecht en vernedering. Met gevestigde partijen had hij niet veel 
op. Van communisten moest hij niet veel hebben; die miskennen 
het individu en de individuele vrijheid. Wat er in Rusland 
gebeurde, versterkte zijn mening over het communisme. Zijn 
felle anarchistische opstelling richtte zich tegen de 
gemeenteraad die niks deed aan de verbetering van de treurige 
levensopstandigheden van het proletariaat, waar hijzelf deel van 
uitmaakte. Met andere woorden, zijn lijsttrekkerschap van de 
Rapaillepartij in 1923 kwam niet uit de lucht vallen. 

Hoe het verder ging 
Twee dagen na de verkiezingen zat Coremans al in het 
Raadhuis, niet in de raadzaal, maar in de politiepost die ook daar 
gevestigd was. Hij kon het ageren tegen alles wat hem dwarszat 
niet laten. Hij werd opgepakt toen hij rondwandelde met een bord 
met leuzen die vooral tegen Rome gericht waren: 'Waakt tegen 
laster, troon en altaar.' 
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Honderden Rotterdammers liepen juichend met hem mee en 
provoceerden de politie. Maar goed, op 23 mei 1923 werd hij 
beëdigd. Zijn collega's in de raad hebben het geweten dat ze al 
decennia de arbeiders en werklozen in de steek hadden gelaten 
en alleen maar oog hadden voor hun eigen belangen. In niet mis 
te verstane woorden zette hij hen op hun nummer en toonde hij 
aan dat corruptie en eigenbelang ongestraft bleven. Hij was en 
bleef een eenling, maar daar trok hij zich niets van aan. Hij was 
niet alleen geringschattend naar zijn collega's van de raad, maar 
ook naar de 'inktkoelies' van de pers. Het taalgebruik van 
Coremans brak hem met grote regelmaat op, maar voor mij was 
het kostelijk om te lezen hoe hij 'de souteneurs der gansche 
gemeenschap' het jak uitveegde. Veel politiek succes behaalde 
hij daarmee niet. Zijn aanhang slonk daardoor en bovendien 
werd hij geregeld vanwege zijn taalgebruik de raadzaal uitgezet. 
In 1927 kreeg hij bij de verkiezingen te weinig stemmen; tot 1946 
heeft hij tevergeefs geprobeerd terug in de raad te komen. 

En nog verder 
Coremans ging in 1926 'in ïZaken': voor twee kwartjes kocht hij 
een verlopen koffiehuis aan de Korte Pannenkoekstraat in 
Rotterdam. Hij noemde zijn café 'De buik van Parijs' naar een 
boek van zijn favoriete schrijver Zola. In de volksmond werd de 
straat al snel 'Rue de Flens' genoemd. Het werd een trefpunt van 
rapaljanen en nieuwsgierigen: iedereen wilde die bijzondere 
uitbater wel eens zien en meemaken. Het moet er vaak een 
vrolijke boel zijn geweest: trekharmonicamuziek, voorlezen 
gedichten en vooral ook rollenspelen om de raadszittingen voor 
te bereiden. Iedereen in nood kon bij Ginnekense Leen terecht. 
Hij mat zich ook de taak van rechtskundig adviseur aan. De 
politie heeft hem op alle mogelijke manieren het leven zuur 
gemaakt. Lang heeft het caféleven niet geduurd: belastingschuld 
brak hem op. Half december 1926 kreeg hij bericht dat café en 
inboedel openbaar verkocht zouden worden. Dat zorgde 
natuurlijk voor komische protestacties en betogingen. De pers 
dikte dit onrecht stevig aan; politie en raadsleden werden te kijk 
gezet. Op zaterdag 18 december 1926 was het uitzonderlijk druk 
in de uitbundig versierde 'De buik van Parijs' en de 'Rue de 
Flens'. 
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De deurwaarder en gerechtsdienaren konden de zaak haast niet 
binnen. In een doodskist in het café lag het lijk van Jan 
Gemeenschap. Stevige bootwerkers zorgden ervoor dat er 
buitengewoon laag geboden werd: de hele inventaris bracht 
honderdendrie gulden en vijftig cent op. De duizenden 
belangstellenden in de omliggende straten hadden dat bedrag 
binnen een kwartier bij elkaar gebracht, zodat alles teruggekocht 
kon worden. 

Een jaar later trok hij uit het café. Op 1 maart 1927 kon hij niet 
verhinderen dat hij en zijn gezin uit hun eigen woning werden 
gezet vanwege huurschuld. Met vrouw en kinderen en gevolgd 
door een massa mensen trok hij in optocht naar het stadhuis. 

Op zijn protestbord stond: 

Uit politieken haat 
OP STRAAT GEZET 
door De Samaritaan het 
christelijk gespuis 
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Met vrouw en 6 kinderen 
waar ik 13 jaar gewoond 
heb en zonder huurschuld! 
Coremans. 

Later bleek overigens dat Coremans wel degelijk een forse 
huurschuld had. Het gezin is tijdelijk in 'De buik van Parijs' gaan 
wonen. 

Op 17 maart 1928 ging het toneelstuk 'Z'n Edelachtbare ... 
Coremans' in première, een toneelstuk dat in Rotterdam even 
populair werd als het bekende 'Rooie Sien'. Iedereen in de stad 
zong het hoofdlied met het refrein: . 

Ik ben het hoofd der bende, 
Ik ben de welbekende, 
De niet altijd verwende, 
Beroemde Coremans. 
In mijn Parijse Buikje 
Kwam altijd Rotte's puikje 
En knapte menig kruikje 
Schiedams met Pommerans! 

Aangezien de gemeente iedere vorm van financiële steun 
afwees, nam Coremans zijn vroegere beroep van meubelmaker 
weer op. 

Hij had klanten van alle sociale rangen en standen. Hij had ook 
een eigen merk meubelwas, dat hij aanbeval met de slogan: 
'Geen juweel geeft zooveel glans als meubelwasch van 
Coremans!' In 1937 sloeg de crisis ook in zijn bedrijfje toe: hij 
werd vaste klant bij de Sint Vincentius Stichting. 
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De oorlogsjaren waren bijzonder zwaar. Hij zelf moest 
onderduiken omdat hij weigerde voor de NSB te werken en drie 
van zijn zoons werden opgepakt. Een zoon bracht jaren door in 
Buchenwald. Lichamelijk ging het steeds slechter met hem. Op 
29 maart 1952 is hij verbitterd overleden. 

Tot slot 
Het 'type ' Coremans komt in de politieke geschiedenis geregeld 
terug: de activist, de schenenschopper, de omverwerper van de 
gevestigde orde, de extreem sociaal bewogen activist die zich 
door zijn taalgebruik onmogelijk maakt. Leen Coremans was een 
unieke exponent van het 'type', die daardoor maar een periode 
raadslid is geweest. Hij verloor zijn aanhang en zijn laatste 
gevechten heeft hij alleen moeten voeren: voor een dak boven 
zijn hoofd, voor een handvol charitatieve ondersteuning en tegen 
het circustheater dat hem tot volvermaak had gereduceerd. 

Een van zijn zoons, Ben Coremans, kwam al vanaf zijn vierde 
vaak bij zijn opa en oma in de Valkenierslaan logeren. Toen hij 
zevenjaar was - in 1928 - is hij definitief als inwoner van Breda 
ingeschreven; hij heeft de rest van zijn jeugd bij zijn opa en oma 
gewoond. Hij is chef personeelszaken bij de BBA geworden. 
Maar hij is vooral bekend vanwege zijn journalistieke werk: hij 
heeft lange tijd voor het Stadsblad geschreven en is de motor 
achter Pro NAC geweest. Veel van zijn verhalen schreef hij 
onder het pseudoniem Mark van Dael. Kostelijk is het 
boekwerkje 'Vroeger bij ons in 't Ginneke' waarin hij bekende 
Ginnekense dorpsfiguren en situaties beschrijft. Oio Rovers heeft 
de teksten van tekeningen voorzien. Hij is in 1979 gestorven. 

UITSPRAAK 189 
Een goede gedachte heeft vele vaders 
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