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HET HERGEBRUIK VAN EEN MONUMENT 

Monumenten staan gelukkig steeds meer in de belangstelling 
van de bevolking en zeker van ons heemkundigen. 
Alleen het onderhoud kost kapitalen. En de overheid is arm. 
Daarom is het erg lofwaardig als monumenten behouden kunnen 
blijven door er een andere, maar goede, bestemming aan te 
geven. 
We kennen er allemaal voorbeelden van. 
De Citadel van Den Bosch werd Rijksarchief, het oude 
patriciërshuis van de familie Dirven aan de Ettense Markt 
werd Restaurant De Zwaan, Kasteel Bouvigne werd het kantoor 
van het Hooghe emraadschap, de Watertoren van Breda werd kan
toorpand en het oude pakhuis "De Pelmolen" werd, mede door 
bemoeienis van onze kring, weer pakhuis. 

Ook in onze gemeente krijgen thans twee monumenten een nieuwe 
bestemming. 
Het oude boerderijtje aan de Pennendijk 1, geen officieel mo
nument, wordt ons eigen museum, terwijl het Lindenhuis aan de 
Dorpstraat straks een groentezaak van de familie Poppelaars
Paulussen zal herbergen. 

Wij besteden in deze Brieven daarom uitgebreid aandacht aan 
het Lindenhuis of zoals u wilt aan 

HET HERGEBRUIK VAN EEN MONUMENT 



Beste Heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Nieuw-Ginneken, wintermaand 1985. 

Aan de hand van verschillende voorbeelden heeft Erik Kolen 
ons laten zien hoe heemkunde in Brabant zoal beoefend kan 
worden. Het is een erg interessante avond geworden, waarbij 
ook duidelijk werd dat Paulus in de Brabantse heemkunde een 
goede naam heeft. 

Het toekomstig museum van Paulus eist momenteel veel energie 
en tijd op van bestuur en de enthousiaste leden van Paulus, 
die elke zaterdagmorgen aanwezig zijn. Er zijn zelfs enkele 
leden, die , ook in de week ijverig aan het timmeren of schil
deren zijn. Dankzij hun inbreng wordt steeds meer zichtbaar 
hoe het museum gaat worden: schitterend! 

Op Driekoningenavond, dus op maandag 6 januari om 20.15 uur 
in de Fazanterie zal voor onze heemkundekring het intussen al 
befaamd geworden "Ploegeske" optreden. 
"'t Ploegeske" bestaat voor het grootste deel uit oudere men
sen, die liedjes uit vroeger jaren ten gehoren brengen, hier
bij ondersteund door een blaaskapel. 
oude bekende wijsjes uit uw kinderjaren, meezingers uit de 
jaren dertig, er is voor elk wat wils. 
In het blaasorkest en in de cabaretgroep zitten ook enkele, 
voor de meesten van u bekende, mensen uit Bavel, Galder en 
Ulvenhout. Het is erg belangrijk dat deze mensen zo'n goede 
invuiling voor hun vrije tijd gevonden hebben. Bovendien ge
beurt dit alles op een dusdanig hoog niveau, dat het erg ple
zierig is om dit mee te maken. 
U mag dit beslist niet missen. 

Tijdens de Ginnekense reünie op zaterdag 18 januari zullen de 
Veldnamen 14 en 15 over Ginneken-Dorp gepresenteerd worden. 
Ginneken dat wij ook tot ons heem rekenen, heeft een ambitieus 
programma in elkaar gezet om OUd-Ginnekense inwoners een on
vergetelijke dag te bezorgen. 
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Paulus zal op deze dag ook een tentoonstelling inrichten 

De reünie zal om 13.00 uur aanvangen. 

Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur van de 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck 

Wester laken 

AGENDA l le VERENIGINGSJAAR (31) 
dec. 15 

dec. 28 

1986 
jan. 6 

18 

febr. 2 

15 

maart 10 

april 3 

15 

mei 11 

juni 

juli 15 

Brieven van Paulus 57 

De Muziekgroep "En Gij Sterre" vertrekt vanuit 't 
Paulus' huis (Pennendijk 1). Bijeenkomst 10.00 uur. 

"'t Ploegeske" muziekgezelschap uit Breda en Nieuw
Ginneken treedt voor ons op. 20.15 uur Fazanterie. 
Tijdens reunie in Ginneken worden Veldnamen 14 en 15 
over Ginneken-dorp gepresenteerd. Paulus exposeert 
en presenteert z'n uitgaven in het KMJ-gebouw. 

Paulus exposeert in Mariëndaal (Ginneken) t.g.v. 
een dienst voor het gewas. 
Brieven van Paulus 58. 

Drs. W. ·Knippenberg met: "Teuten en marskramers". 

Opening museum ? 
Paulus bestaat 11 jaar. 
Brieven van Paulus 59 

Fietsexcursie 

Bavel Anno 1920 
Veldnamen (Lijndonk en Tervoort) 

Brieven van Paulus 60 

aug. 13-16 Heemkamp 
31 Einde lle verenigingsjaar 

dec.-juni Elke zaterdagmorgen werken in ons museum. 
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ANNIE EN NELLEKE BIJ PAULUS 
door Kees Leijten 

Een rouwmuts, een daagse muts, een zondagse muts en vele andere 
schitterende mutsen waren de ingrediënten voor een lezing, die 
onze trouwe leden Annie van Dort en Nel van Loenhout op maan
dag 7 oktober hielden voor een goedgevulde Fazanterie. 
Reeds 's middags hadden de beide dames met assistentie van Nel 
Leijten en Jan Grauwmans de schitterende tentoonstelling van 
mutsen ingericht, die behoorde bij hun lezing. 
Helaas moest Annie zich in de late namiddag ziek melden, zodat 
Jan van der Westerlaken om precies kwart over acht begon met de 
lezing, die Annie zou houden. 

De geschiedenis van de ons bekende Westbrabantse muts, hoe die 
groeide uit een muts bekend bij Albrecht Dürer en bij de Parijse 
vrouwen enkele eeuwen geleden. 
Nel van Loenhout toonde tijdens het verhaal van Jan de besproken 
mutsen en voorzag ze van deskundige voorlichting. 

Wat we stiekum verwacht hadden, gebeurde omstreeks negen uur. 
Annie van , Dort was niet zo ziek of ze zat plotseling en stille
tjes achter in de zaal. 
Totdat 'n bepaalde informatie bij de dia's wat aanvulling be
hoefde. Annie nam de lezing over van voorzitter Jan en bezorgde 
veel leden en belangstellenden samen met Nel van Loenhout een 
erg boeiende avond met veel informatie over de ons zo bekende 
Westbrabantse muts. 
Een warm applaus en een vriendelijk dankwoord van de voorzit
ter waren hun deel. 
Niet uitgesproken werd het dankwoord, dat Jan van der Wester
laken verdiende voor de moeilijke taak, die hij op zich nam 
door deze lezing uit te spreken, 'n lezing over 'n materie 
waarin hij beslist niet gespecialiseerd is. 
Jan, je deed 't prima en mag 't bij gelegenheid best nog 'ns 
doen. 

"BAVEL ANNO 1920" IN 1986 (2) 

Tijdens de komende feesten "Bavel Anno 1920" willen we foto's 
tonen, die betrekking hebben op het oude Bavel. 
Mogen we uw oude foto's lenen? U krijgt ze binnen een week 
terug. 
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HEEMKUNDE EN HEEZE; 
VOOR ERIK KOLEN ONAFSCHEIDELIJK MET ELKAAR VERBONDEN 
door Anneke van den Berg 

Heeze is een prachtig dorp. Het staat vol met oude huizen en 
monumenten. Vooral op die monumenten is Erik Kolen, inwoner 
van Heeze en fervent heemkundige, erg trots. 
Zoals hij zelf elke keer zegt: "Het is uniek, van dergelijke 
monumenten zijn er in Nederland vrijwel geen meer. Het is 
prachtig". 

Dat is best mogelijk maar dan mogen de inwoners van Nieuw
Ginneken zo mogelijk nog trotser zijn op hun gemeente. Alles 
wat Heeze heeft, heeft Nieuw-Ginneken ook. En vaak in grotere 
getallen, aldus voorzitter Jan van der Westerlaken. · 
Heeze heeft een prachtig gerestaureerde molen, Ulvenhout en 
Bavel hebben er elk een! 
Heeze heeft iets heel unieks ••••• Een ijskelder! 
Nou die is er op Anneville en bij Luchtenburg ook een! En 
bovendien heeft Wolfslaar ook een ijskelder en dat ligt toch 
ook erg dicht bij Nieuw-Ginneken. 
En op deze manier kunnen we wel even doorgaan. 

Maar de spreker van deze maandagavond 18 november, Erik Kolen, 
kwam niet alleen maar de bomvolle Fazanterie om te vertellen 
hoe mooi en uniek Heeze is. Nee, hij gebruikt Heeze om te 
illustreren wat heemkunde is en wat je als heemkundige alle
maal kunt doen. 
Want heemkunde is niet zomaar praten over vroeger, over de 
goede oude tijd of de klok terugdraaien, nee, .het is iets 
heel anders. 

HEEMKUNDE WAT IS DAT ? 

Heemkunde is het vastleggen van regionale kultuur. En wat is 
nu die regionale kultuur? Dat is gewoon alles wat met het leven 
te maken heeft. Kultuur is datgene wat mensen meemaken, hoe ze 
leven, hoe ze praten, welke liedjes ze zingen en ga zo maar 
door. ' 
Erik Kolen benadrukt in Z1Jn lezing vooral die laatste aspekten. 
Tegen Jan van der Westerlaken en Kees Leijten zegt hij dat ze 
toch echt een verzameling moeten gaan maken van geluidsbanden 
met verhalen van rasechte Nieuw-Ginnekenaren. 
Maar Nieuw-Ginneken zou Nieuw-Ginneken en Paulus zou Paulus 
niet zijn als dat al niet allang bestond. Er is al een vrij 
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grote verzameling opgebouwd mede dankzij Jac Jespers, die 
voor het boek: "Tussen witte wolk en Anneville" natuurlijk 
erg veel materiaal had verzameld. 

Erik Kolen liet wat bandfragmenten horen uit zijn verzameling. 
Hij liet een gesprek horen met Janus, een man van 92, die over 
zijn jeugd ve~telt en hij liet een lied horen wat op het eerste 
gehoor erg geestelijk overkomt, maar als je goed naar de tekst 
luistert hoor je hoe de godsdienst op de hak wordt genomen. 
De tekst was een en al onzin. 

DIALEKTEN STERVEN UIT - BANDOPNAMEN NOODZAKELIJK 

De bandopnamen zijn erg belangrijk en niet om één reden. 
Ten eerste kun je er veel van leren over de levensstijl van 
zoveel jaren geleden, maar ten tweede bewaar je ook het dia
lekt en vooral dit is belangrijk omdat de dialekten langzaam 
uitsterven. 
Erik Kolen onderhoudt kontakten met professor Weynen in Nij
megen, die een studie heeft gemaakt over dialekten en op 
basis daarvan worden weer verschillende kaarten gemaakt en 
boeken geschreven. 
Veel "Brabantse" boeken worden uitgegeven door de Stichting 
Brabants Heem. Dat is een overkoepelende organisatie waarbij 
nu 73 heemkundekringen uit Brabant zijn aangesloten. 
Ze geven natuurlijk niet alleen boeken uit over of in dialekt. 
De onderwerpen lopen sterk uiteen. 
Niet alle boeken worden goed verkocht. Uitgaven over prehis
torie worden bijvoorbeeld maar zelden verkocht. Het produceren 
van een boek wordt dan wel erg duur en lonend is het dan ook 
niet meer. Dit wordt dan echter weer goed gemaakt door een 
aantal bestsellers. 
Boeken uitgeven is natuurlijk niet het enige wat de Stichting 
Brabants Heem doet. 
"Een van de belangrijkste zaken is het onderhouden van kontak
ten tussen de verschillende heemkundeverenigingen", zo zegt 
Erik · Kolen, aktief bij het Brabants Heem. 
Hiervoor geven ze het tijdschrift "De Koerier" uit. 
Twee keer per jaar wordt er vergaderd met alle kringen en 
tevens worden er voor aktieve leden studie- en kaderdagen ge
organiseerd. 
Daarnaast heeft de Stichting nog een aantal kommissies en 
werkgroepen. De kommissie "Het kleine monument" speelt bij
voorbeeld een belangrijke rol, omdat die zich zo heeft gespe
cialiseerd, dat ze suggesties en aanbevelingen kan doen aan 
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de diverse heemkundekringen en gemeentebesturen als het gaat 
om monumentenzorg. 

PRAATJES BIJ MOOIE PLAATJES 

Erik Kolen heeft natuurlijk niet alleen verteld over heemkunde 
en Heeze. Hij heeft ook prachtige plaatjes laten zien. Deze 
waren niet alleen door hemzelf gemaakt maar ook door Sjaak 
van der Linden, zijn kompagnon, en tevens de technisch ver
zorger van deze avond. 
De beelden voerden ons door het (inderdaad prachtige) Heeze 
en omgeving. 
Een tweede diaserie ging geheel over de natuur op de Stra
brechtse Heide. Vroeger, zo'n driehonderd jaar ge.leden liep 
dit gebied van ver boven Eindhoven tot bij de Belgische g!ens. 
Helaas is daar nu nog maar een klein gedeelte van over. 
Het gebied omvat bos, heide, sloten en beekjes. De plaatjes 
waren prachtig maar, zo bleek in de zaal, ze hadden evengoed 
hier bij het Rondven, het Mastbos of de Mark gemaakt kunnen 
zijn. 
Er waren wat uitroepen te horen zoals: "Oh, daar ben ik gis
teren nog langs gefietst, da's bij de Beek bij het van Mierlo's 
mastje." 

HET KASUIFEL VAN HEEZE, EEN PRACHT BEZIT 

De laatste en tevens afsluitende diaserie ging over het 
prachtige kasuifel van de kerk van Heeze. Dat is enkele hon
derden jaren geleden aan de kerk geschonken door Holbach, 
heer van Heeze-Leende. 
Het is van goudkleurige stof met daarop een groot aantal bor
duursels rond het thema: "De geboorte van Jezus". 
Het is helemaal door mannen gemaakt. Helaas heeft een over
ijverige restaurateur een foutje gemaakt. Sindsdien gaat 
Elizabeth met een baard door het leven. 
Het kasuifel wordt nog maar éénmaal per jaar gedragen, tijdens 
de hoogmis van Kerstmis. 

Na deze laatste diaserie hield Jan van der Westerlaken een af
scheidspraatje waarin hij eens even uit de doeken deed wat 
Paulus van Daesdonck en de leden allemaal aan heemkunde doen. 
Erik Kolen stond versteld en koppelde hieraan nog een opmer
king over "De Brieven van Paulus". Hij, als bekend lid van 
Brabants Heem, ontvangt blaadjes en tijdschriften van vrijwel 
alle heemkundeverenigingen. Hij vindt "Brieven van Paulus" een 
van de meest gezellige bladen! En daar mag Paulus trots op zijn. 
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HEEMKUNDEKRING BOUWT ZELF AAN EIGEN MUSEUM 
door Ren~ Kloeg 

BOERDERIJTJE IN ULVENHOUT 

Pennedijk 1 in het Kerkdorp Ulvenhout van de gemeente Nieuw
Ginneken, 
Een oud boerderijtje waar tot 9 oktober 1984 de gezusters Ver
daasdonk hebben gewoond en dat nu omgebouwd wordt tot museum 
van de heemkundekring Paulus van Daesdonck Nieuw-Ginnekep, 

Zaterdagsochtends werken de leden van de Heemkundekring Paulus 
van Daesdonck hard om van het prachtige boerderijtje hun "eigen" 
museum te maken, · 
Heren die in de week keurig in het pak hun werk verrich~en, 
staan bijna iedere zaterdag paraat om de armen, wat onwennig 
misschien, eens flink uit de mouwen van het werkshirt te steken. 
Kees Leijten van "Paulus" vertelt trots dat de kring over een 
bouwploeg beschikt van ruim tien mensen die in groepen van 
wisselende samenstelling iedere zaterdag aan het museum werken. 
Zoals de foto laat zien, zijn de vrijwilligers afgelopen zater
dag bezig geweest met het aanleggen van een verdiepingsvloer 
in de stal van de boerderij, 
Ondanks dat niet iedereen dagelijks met zware balken loopt, 
gaat het hen niet al te moeilijk af. Anders wordt het als er 
wat stevige vloeken door het museum rollen (de gezusters zou
den z i ch bij het horen omgedraaid hebben in hun bedstee) wan
neer de motorzaag niet aan de gang wil en vervolgens "verzopen" 
wordt door veelvuldig starten. Desondanks werken de vrijwilli
gers keihard want in april 1986 moet het museum van de heem
kundekring geopend worden. 
Degene die betrokken zijn en zijn geweest bij de beslissing 
van de gemeente Nieuw-Ginneken om de boerderij aan de Penne
dijk ter beschikking te stellen van de heemkundekring hebben 
daar niet veel tijd voor nodig gehad. 

KOLLEKTIE 

De ruim vijfhonderd leden tellende kring Paulus van Daesdonck 
heeft in de voorbije jaren een schitterende kollektie spullen 
opgebouwd, die nu nog niet permanent tentoongesteld kan worden. 
De kring treedt echter vaak naar buiten met op het evenement 
afgestemde tentoonstellingen, 
Daaruit is in het verleden al gebleken dat veel uit de kollektie 
het verdient om regelmatig tentoongesteld te worden. Vorig jaar 
kwam de boerderij aan de Pennedijk vrij. 
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De gemeente besloot 75.000 gulden beschikbaar te stellen voor 
de renovatie. 
Paulus van Daesdonck wil veel zelf doen, zodat zo veel mogelijk 
met het geld van de gemeente gedaan kan worden. Aan de vrijwil
lige "bouwvakkers" zal het in ieder geval niet liggen. 

Uit: "De Stem" 9.11.1985 

WERKEN IN HET MUSEUM (2) 

Vol ijver wordt thans gewerkt aan het herstel van het pand 
Pennendijk 1, ons toekomstig museum. 
Elke zaterdagmorgen maar ook door de week is er een ijverige, 
steeds wisselende ploeg van kringleden bezig met de restaura
tie van het oude boerderijtje. Wat gebeurde er zoal in de af
gelopen maanden ? 
In de stal werd de oude niet meer bruikbare vloer gesloopt en 
de potstal uitgereden. 
De rotte en vermolmde hooizolder werd gesloopt. 
De muren wérden afgebikt. 
De bouwvallige "plee" en varkensstal verdwenen. 
De rietlaag onder het dak werd met een hogedrukspuit gereinigd. 

Toen kon het herstel beginnen. 
Zand inrijden, een nieuwe tegelvloer leggen, de muren sauzen 
en een toiletgroep bouwen. 
Met vereende krachten werd een nieuwe balklaag gelegd en daar
over de verdiepingsvloer getimmerd. 
'n Ware metamorfose ontstond. 
Zo werden ook de woonkamer, de goeie kamer, de opkamer, de 
keuken, de kelder en de zolder aangepakt. 
De tuin wordt ontdaan van overtollige planten. 
De muren werden reeds gestraald, de luiken hersteld en geverfd, 
het dak en de goten gerenoveerd. 
Het herstel gaat verder. 
Door de week wordt er veel werk verzet door Jan van Dongen, 
Wim Langen en andere kringleden, die een uurtje vrij hebben. 
Wilt u ons ook komen helpen ? 
Elke zaterdagmorgen kunt u terecht. 
Door veel zelfwerkzaamheid kunnen we duizenden guldens besparen. 
Het verruimt onze financiële mogelijkheden voor het museum! 
Kom ook 'ns buurten en kom ons dan 'n handje helpen! 
Tot ziens in het "Paulushuis" op zaterdagmorgen! 

59 

IN MEMORIAM DR. JAN DE LEPPER 
door Dr. M.F.A. Brok 

Dr. De Lepper aan wie "Paulus van Daesdonck" de prachtige 
studie over "Drie eeuwen kerk in Ulvenhout" dankt, de man 
die de laatste regent is geweest van het klein seminarie 
IJpelaar te Bavel, is op 7 oktober jl. onverwachts overleden 
in het Bredase Vredenberg, waar hij sinds enkele jaren woonde, 
omdat het voor hem moeilijk werd iemand te vinden die zijn be
scheiden huishouden kon verzorgen. 
De verhuizing naar de Lovensdijk was een hele overgang; naar 
stilte vanuit het hart van de Ginnekenstraat, waar hij zo 
graag woonde, dicht bij de archieven, met uitzicht op de his
torische Sint-Joostkapel en met het draaiorgel voor de deur 
als het marktdag was. 
Hij wende echter spoedig in het nieuwe tehuis en nam daar ook 
een deel van de geestelijke verzorging over. 
Op maandag 7 oktober wachtte men 's morgens tevergeefs in de 
kapel. In de nacht was hij van de slaap overgegaan in de dood. 
Zijn werkkracht was het laatste jaar gaandeweg verminderd. 
Hij bleef wel belangstellend naar alles wat in Breda omging, 
maar nam geen verplichtingen meer op zich. 

Hij heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd tot de kennis 
van de geschiedenis van Breda en omgeving. Onvermoeid heeft hij 
gespeurd in de archieven en de resulaten van zijn onderzoekingen 
werden vastgelegd in stilistisch hoogwaardige en wetenschappe
lijk verantwoorde boeken en essays, o.a. in vele jaargangen 
van De oranjeboom. 
Hij had eigenlijk geen opleiding gevolgd voor vaderlandse en 
lokale historie. Toch zal zijn studie in de klassieke letteren 
daartoe een goede voorbereiding zijn geweest. Die opleiding 
eiste immers nauwlettende interpretatie van moeilijke teksten, 
voorzichtig konkluderen uit spaarzame gegevens en zich inleven 
in een gedachtenwereld die de onze niet meer is. 

Wanneer de omstandigheden gunstiger waren geweest, had hij 
voor de klassieke letteren kunnen betekenen, wat hij voor dé 
lokale geschiedenis is geworden. 
De aanzet daartoe was veelbelovend. 
Zijn in 1941 verschenen proefschrift over de Romeinse generaal 
Bonifatius (Se eeuwn.C.) geldt nog steeds als het 'beste onder
zoek over deze duistere periode ·uit de geschiedenis van de Romein
se provincie Africa (Algerije, Tunesië). 
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Bovendien schreef hij het werk in een helder en welsprekend 
Latijn, dat getuigt van een in die tijd al zeldzame beheer
sing van die taal. In 1950 volgde zijn boek over de godsdienst 
van de Romeinen, wederom een zeer moeilijke materie, omdat we 
het religieuze leven van die tijd maar zeer oppervlakkig ken
nen. Ook hier weer moest hij schaarse gegevens interpreteren 
en de fouten vermijden van eerdere door indrukwekkende namen 
gedekte verklaringen. Maar 1950 is ook het jaar, waarin zijn 
"Voorgeschiedenis van het seminarie IJpelaar" verschijnt en 
hiermee is de weg aangegeven die hij verder gaan zal. 

De kerkelijke overheid bestemde hem voor het onderwijs, leraar 
aan het klein seminarie in Dongen, rektor aan het Onze Lieve 
Vrouwelyceum, regent aan het herbouwde seminarie IJpelaar, 
dat onder zijn leiding uitgroeide tot een erkend gymnasium. 
De neergang van dit instituut, buiten zijn schuld, en de bar
baarse staat waarin het prachtige gebouw spoedig verkeerde 
door de sociale bewogenheid der nieuwe bewoners hebben hem 
veel verdriet gedaan. Daarbij kwam het door de verandering in 
het kerkelijk leven ingetreden status-verlies, dat de beteke
nis van alle verworven kerkelijke waardigheden tot niets re
duceerde. Hij werd toen opeens van monseigneur tot eenvoudig 
"Jan" voor grote groepen bekenden. Toch heeft hij dat achteraf 
als een grote bevrijding ervaren en werd deze periode misschien 
wel de gelukkigste van zijn leven, omdat hij nu zijn omgeving 
zoveel nader gekomen was. Want ondanks zijn vaak wat afstande
lijk optreden, dat hij beslist niet van zijn ouders had mee
gekregèn, zocht hij het gezelschap en de vriendschap van mensen 
en ging zijn grootste belangstelling uit naar de medemens. 

Deze karaktertrek blijkt uit zijn pastorale werkzaamheid en 
uit zijn aktiviteiten in het onderwijs. Hij kwam bijvoorbeeld 
naar het Onze Lieve Vrouwelyceum als een slechts node gedulde 
indringer en zijn benoeming gaf aanleiding tot heftige pole
mieken in de vakpers. Maar na korte tijd wist hij docenten en 
leerlingen voor zich te winnen, omdat iedereen voelde, dat de 
rektór in hem geinteresseerd was en dat ieders wel en wee hem 
ter harte ging. 
Na de tweede wereldoorlog is het voortgezet onderwijs heel wat 
humaner geworden: De Lepper heeft aan deze vermenselijking hard 
meegewerkt. 

Zijn belangstelling voor de mensen blijkt ook uit zijn histo
rische bijdragen. Overal zoekt hij achter de gebeurtenissen de 
mensen, die daarbij een rol speelden en hun karakteraanleg en 
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motieven. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit het boekje 
over de kerk van Ulvenhout, maar even goed uit de voorge
schiedenis van het seminarie IJpelaar te Bavel. 
Verder uit tal van studies zoals over de dekens Verschuuren 
en Holthuyzen, over kermisattrakties in Breda, over meiboom 
en meikransen, over luchtvervuiling op de Haagdijk, enz. enz. 

Daarom was de overgang van zijn statige kamer in het neo
romaanse klooster van de IJpelaar naar Bleekstraat 8, twee 
hoog, voor hem geen teleurstelling maar een opgang. 
Heel vaak verliet hij zijn studeerkamer om maar wat rond te 
drentelen in de drukte van de stad tussen de mensen van Breda, 
aan wie hij jarenlang ook nog zijn pastorale zorg· wijdde. 
Zo ging hij geregeld voor in de eucharistievieringen in de 
oude Sint Joostkapel, die na alle wederwaardigheden, die hij 
zo goed kende, in ere hersteld was. 

Zijn heengaan betekent een groot verlies: voor allen die zijn 
wetenschappelijk werk waardeerden, maar meer nog voor de velen 
die zijn persoon hoogachtten. 

A 58, 'N LANDSCHAP VERDWIJNT (8) 

De Annevillelaan gezien in de richting Ulvenhout. 
Binnenkort zal een viaduct voor de Rijksweg A 5 8 deze 
schitterende weg kruise n. Foto: Jan Grauwmans 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Aan het College van Burgemeesters en Wethouders 
van Breda 
Postbus 90.156 
4800 RH BREDA 

Nieuw Ginneken 14-2-'85 

Geacht College, 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd . 11-2-1985 nr. BK 13562 
en de oproep in Uw advertentie betreffende de Thoafnsche Markt derRogqe, 
delen wij U het volgende mede. 

Wij hebben geen enkel belang bij de jaarlijkse publicatie van genoemde adver
tentie of de vaststelling der marktprijs en veronderstellen, dat het aantal 
belanghebbenden zeer klein is. 
l~at wij ons afvroegen was echter wel: "Waarom stelt U die vraag?". 

Wij hopen niet, dat, gezien het geringe belang en de geringe belangstelling, 
dit de laatste advertentie zal zijn in een reeks van 450. 
Het was immers de 450e keer, d~t deze prijs werd vastgesteld en gepubliceerd. 
Reden voor ons om aan Uw archivaris dhr. J. !Jsseling te vragen voor ons de 
geschiedenis eens na te pluizen. Dat heeft hij gedaan. Het artikel wordt 
gepubliceerd in ons tijdschrift Brieven van Paulus, dat volgende week verschijnt. 

~Jij zullen U een exemplaar toezenden. Hopenlijk is het voor U een reden de 
publicatie voort te zetten. Het is immers een zeer oude traditie, die je zo 
maar niet mag doorbreken. l~ij hopen op de jaarlijkse lijst voor toezending te 
blijven staan. 
Inmiddels, 

Hoogachtend, 
Namens de heemkundekring Paulus van Daesdonck 

C.J.M. Leijten, -vice voorzitter 
-hoofdredacteur Brieven 

aan Paulus 

DE THOORNSCHE MARKT DER ROGGE (2) 
door Kees Leijten 

BREDA SLOOPT EEN 450-JARIG OUD MONUMENT 

In ons tijdschrift "Brieven van Paulus 51" wijdde de Bredase 
archivaris Joop IJsseling op 15 februari .van dit jaar een ge
degen artikel aan het fenomeen "De Thoornsche Markt der Rogge". 
Een 450-jarig monument, dat in opspraak ~wam door de vraag van 
het Bredase gemeentebestuur in de advertentie van 18 januari 
1985. 

Thoomsche Marktprijs der Rogge 1984 

1 

Burgemeester en wethouders van Breda hebben besloten 
de Thoornsche Marktprijs der Rogge over het jaar 1984 
vast te stellen op f 36,75 per hectoliter, zijnde f 31,50 per 

I
; Oude Bredase Veertel . · 

Deze prijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs van rogge 
1 op .de twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag ná Sint 

1 

Lucia (13 december). 

Voorts wordt aan een ieder, die· op welke wijze dan ook· 

Lgebruik maakt van, of anderszins belang heeft bij de jaar
lijkse vaststelling van de Marktprijs, verzocht dit binnen 6 
weken schriftelijk aan ons kenbaar te maken. 

Onze Kring, die het belang van deze traditie inzag, reageerde 
in nevenstaand schrijven van 14 februari 1985 en verzocht het 
gemeentebestuur van Breda deze traditie te handhaven. 
Na ruim negen maanden antwoordde B en W van Breda met de mede
deling dat zij besloten hebben wel elk jaar de marktprijs nog 
vast te stellen, maar de publikatie achterwege te laten. 
Een onbegrijpelijk en naar onze mening onverantwoord besluit. 
Het vaststellen der marktprijs kost slechts één telefoontje 
en de publikatie kost ook erg weinig. 
Regelmatig plaatst het Bredase gemeentebestuu~ grote kombinatie
advertenties. Enkele regels aan de Thoornsche marktprijs wijden 
zou slechts minimale kosten met zich meebrengen. 
Voor de financiën hoeft Breda het dus ook niet te laten. 
De motivering, die zij in de brief aan ons gaven, is erg disku
tabel. 
"Als het zakelijk belang van deze publikatie geen betekenis 
meer heeft, moet de traditie ophouden", 

Wat dan te denken van een stille omgang, van een museumstuk, 
van een lintjesregen, van het behoud van de Grote Kerk en ga 
zo maar door. 

Wij vinden, dat het Bredase gemeentebestuur een verkeerd be
sluit heeft genomen, dat op geen enkele wijze gefundeerd is 
onderbouwd. 
Een 450-jarig monument wordt hiermee gesloopt. 

l 



gemeente Breda 

Aan het bestuur van de 
Heemkundekring Paulus 
van Daesdonck 
Craenlaer 18 
4851 TK ULVENHOUT 

bericht op uw schrijven van datum 
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14-2-1985 1 8 ti~V. 1985 
onderwerp 

Thoornsche Markt
prijs der rogge 

Zeer geacht bestuur, 

bijlagen 

secretarie 

Stadhuis, Grote Markt 38 
Correspondentie adres: 
Postbus 90,-156 
4800 RH Breda 
Telex : 54030 

ons nummer 

BK/16239 
toestel behandelend ambtenaar 

076-242498/242140 

Uit een recent telefonisch contact met Uw vice-voorzitter is 
ons gebleken, dat U alsnog prijs stelt op een reactie op Uw 
brief van 14 februari 1985. In die brief pleit U voor hand
having van publikatie van de door ons jaarlijks vast te stel
len Thoornsche Marktprijs der rogge. 

In onze publikatie begin dit jaar vroegen wij een ieder die 
gebruik maakt van deze vaststelling, dat aan ons te berich
ten. Dat heeft slechts Uw brief tot gevolg gehad en een ver
zoek om toezending van Dr. W. Tijms, medewerker van het Neder
landse Agronomisch - Historisch Instituut in Groningen (uitge
ver van o.a. de Thoornsche Marktprijzen der rogge 1535 - 1976 
in de publikatie Historia Agriculturae. Prijzen van granen en 
peulvruchten te Arnhem, Breda, Deventer (enz.), deel XI - 1, 
Groningen 1977). Navraag bij het Oude Mannenhuis te Breda 
heeft overigens geleerd, dat die instelling nog één niet afge
kochte rogrente bezit. 
Er worden pogingen ondernomen om deze rogrente af te kopen. 
Niet zeker is of dat zal lukken. 

Wij hebben in onze advertentie destijds dat verzoek gedaan, 
omdat wij te weten wilden komen wie van die vaststelling nog 
gebruik maakten. Wij hadden daar geen idee van en andere 
wegen stonden ons niet open om die wetenschap te verkrijgen. 
Het resultaat is dus erg pover. Wij menen nu ervan te mogen 
uitgaan, dat nog slechts één ons bekende instelling van deze 
vaststelling gebruik maakt. 

u pleit sterk voor handhaving van de publikatie om zodoende 
een zéér oude traditie in stand te houden. Wij veronderstel
len dat U met ons van mening bent, dat een traditie . in stand 
houden omwille van de traditie niet altijd voor de hand ligt. 
In dit geval is de publikatie immers een traditie geworden, 
omdat het zakelijk belang dat daarmee verbonden was zo lang 
in stand is gebleven. Als dat zakelijke belang nauwelijks of 
niet meer bestaat, zal dat gevolgen hebben voor die tradi
tie. Anders gezegd, als het zakelijk belang van deze publika
tie geen betekenis meer heeft, moet de traditie ophouden. 
Gelet op het vorenstaande menen wij dat een zakelijk belang 
nagenoeg ontbreekt zodat tot beëindiging van de traditie zou 
moeten worden overgegaan. Het beëindigen na exact 450 jaar 
lijkt ons een zeer handzaam moment. 
Vandaar dat wij besloten hebben elk jaar nog wel een besluit 
te nemen tot vaststelling van de Thoornsche Marktprijs der 
rogge, dit besluit toe te zenden aan het Oude Mannen~uis . en 
de overige ons bekende geïnteresseerden maar de publ1kat1e· 
van dit besluit voortaan achterwege te laten. 

Hoogachtend, 

burgemee1<er en we<bouder• van Breda, 

~ , burgemeester. 

.------~~·tt: , secretaris. 

• Thorn, met de kerk van het vroegere stift. 
- ARCHIEFFOTO DE STEM 

1 --
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DE ROGGE IS TROUWENS OOK DUUR ••. 
door Toon Kloet 

De rogge ·is de laatste jaren trouwens ook duur, vindt u niet? 
In 1966 nog f 21,35 per hectoliter, maar in 1983, een topjaar, 
f 41,65! Vorig jaar wasdeprijs weer wat gezakt, tot f 36,75, 
maar toch ••• Nu zullen de meesten van u zelden of nooit een 
hectoliter rogge kopen. Maar een roggebroodje wil nog wel eens. 
En daar zal die duurte ook wel in doorgebakken zijn. 

Als u mij vraagt hoeveel een hectoliter gerst, of tarwe, of 
haver kost, dan moet ik u helaas het antwoord schuldig blijven. 
Ik weet het niet. Dat ligt aan de magistraat van Breda, die 
ieder jaar. dit jaar precies 450 jaar lang, wél de roggeprijs 
vaststelt en per advertentie bekend maakt, maar zich om de prij
zen van andere veldgewassen nooit bekommert. Zodoende. Vreemd, 
M! 

Nou, nee, niet zo vreemd. Daar steekt een oud verhaal achter, 
dat sommigen van u misschien kennen. In die advertentie, hier
boven bedoeld, is sprake van de Thoornsche markt der rogge. 
Voor mensen met een geschiedenisknobbel wijst dat al in de 
richting waarin we moeten zoeken: de ooit zo vermaarde, wel
varende, maar al lang niet meer bestaande abdij van Thorn. 
Toen een vorstendommetje, nu het bekende schilderachtige Lim
burgse witte stadje. 

Die abdij, bijna 1000 jaar geleden gesticht, werd in de middel
eeuwen bevolkt door een deftig soort nonnen, vrouwen van hoog
adellijke afkomst, die in elk geval geen gelofte van armoede 
aflegden. 
Het stift, zoals dat heette, werd geleid door een abdis die 
Rijksvorstin was en ook een vorstelijke staat voerde. Tot de 
bezittingen van de abdij behoorden al sinds de stichting goe
deren en landerijen in de wijde omgeving van Breda, met Gilze 
als centrum. In die plaats - en ook in Oosterhout - herinnert 
de Abdis van Thornstraat nog aan die tijd. 

Maar nu de rogge, want daar ging het over. 
Daarover stond pas nog een stukje van de Bredase archivaris 
J. IJsseling in "Brieven van Paulus" (53) van de heemkunde
kring Paulus van Daesdonck in Nieuw-Ginneken. 
De pachters van de Thornse bezittingen moesten vroeger de 
pacht in natura betalen. In rogge. Eerst bij een beheerder in 
Gilze, later bij een rentmeester in Breda. 

Op den duur werd dat gesjouw met die rogge te vermoeiend, denk 
ik, want in de 16e eeuw schakelde de abdij over op betaling 
in geld. Maar de rogge bleef wel de grondslag. Omdat die ook 
toen niet steeds evenveel opbracht, moest er ieder jaar een 
verrekenprijs worden vastgesteld. Dat deed de magistraat, het 
stadsbestuur, van Breda. Die noteerde op twee dinsdagen vóór 
en een dinsdag na het feest van St. Lucia, 13 december, de 
prijs van de rogge en rekende daar het gemiddelde van uit. 
Dat heette dan de Thoornsche markt der rogge. 
En dat heet nog steeds zo. Want nog steeds rekent de magï
straat van Breda, tegenwoordig B en W, die roggeprijs uit. 
Een ambtenaar van de afdeling Bestuur en Kabinet, Michel 
Kusters, belt na St. Lucia een Bredase graanhandelaar op en 
rekent de marktprijs uit. Waarom ? En voor wie ? Ja, da's de 
vraag, want de abdij bestaat al lang niet meer en er zijn dus 
ook geen pachters meer. Wat deed dus die slimme Kusters ? 
Toen hij in januari de advertentie schreef waarin B en W de 
Thoornse roggeprijs voor 1984 bekend maakten, zette hij daar 
het verzoek bij of iedereen die gebruik maakt van die prijs 
of er belang bij heeft even een briefje wilde schrijven. En 
wat dacht u ? Buiten wat historisch geïnteresseerden niks. 
Zelfs niet van degenen die jaarlijks per brief op de hoogte 
worden gehouden, zoals de kommissaris der koningin, de burge
meester van Thorn, enkele gemeentebesturen in de buurt van 
Breda en het regentencollege van het Oudemannenhuis in Breda. 
Niks. 

Een paar jaar geleden had Kusters al eens aan B en w gevraagd 
of dat nog wel moest, dat roggeprijsgedoe. Nou, d'r móest niks. 
"Maar", vonden Ben W, "dat is nu eenmaal historisch zo ge
groeid en we hebben toch al zo weinig van die leuke dingen 
over". 

Dat vind ik nou een verstandige opmerking. Het hele grapje 
kost niet meer dan één telefoontje, de tijd voor een snel 
rekensommetje, een advertentie en wat postzegels. Voor zo'n 
fancyprijsje kan een stukje historie in leven worden gehouden. 
Da's toch mooi, niet ? 

Uit: Dagblad De Stem, dinsdag 12.3.1985. 

' ~ 

1 De rogge is 
trouwens 
ook duur ... 
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Gaarne wil ik u bedanken voor uw brief met zijn bijlagen om-
trent de Thoornsche Markt. ~ 
Helaas zijn de zakelijke argumenten van het stadsbestuur van 
Breda om het vaststellen en publiceren van deze effracties te 
staken, maar al te gemakkelijk met steekhoudende argumenten 
te onderbouwen, zodra het aantal belanghebbenden is geredu
ceerd tot nul. Een argument van hogere orde pleit echter voor 
het voortzetten van deze traditie. Dat is niet primair de hoge 
ouderdom van 450 jaar, maar het feit dat Breda de enige stad 
is die het slaan van een effractie nog in ere houdt. Het over
grote deel van de effracties is reeds afgeschaft in de Franse 
Tijd en tijdens de Eerste wereldoorlog zijn de meeste overge
bleven effracties verdwenen. Alleen in Maastricht hebben de 
Gedeputeerde Staten van Limburg het slaan van de zogenaamde 
Franse slag tot 1962 voortgezet, maar dit was geen authentieke 
effractie (zie Historia Agriculturae XI, dl. 2, inleiding blz. 
54). Deze prijsbepaling is in 1796 in de plaats gekomen voor 
de effractie, die de in dat jaar geliquideerde kapittels van 
Sint Servaes en Onze Lieve Vrouwe ieder jaar een week na Sint 
Jan d~ Doper (24 juni) gezamenlijk bepaalde. Het unieke en 
originele karakter van de Thoornse Markt zou de reden moeten 
zijn om aan deze traditie niet te tornen. 
Het voortbestaan van de Thoornse Markt wordt helaas toch al 
bedreigd door het feit, dat de roggeverbouw de laatste jaren 
sterk vermindert en misschien geheel zal verdwijnen. 
Mogelijk zal het stadsbestuur van Breda erin slagen de laatste 
rogrente af te kopen en is het er niet van te weerhouden het 
bepalen en publiceren van de Thoornse Markt af te stoten. 
Mocht dit gebeuren, zou het dan niet mogelijk zijn dat de heem
kundekring Paulus van Daesdonck ieder jaar omstreeks Sint Lucia 
een plechtige en feestelijke bijeenkomst organiseerd om met be
hulp van gegevens van graanhandel Van der Reijt deze roggeprijs 
zelf vast te stellen. Die zou dan voortaan kunnen worden ge
publiceerd in "Brieven van Paulus". 
De effracties van Arnhem (1543-1914), Breda (1535-1983), 
Maastricht (1342-1797) en Limburg (1797-1962) zijn gepubliceerd 
in ons jaarboek Historia Agriculturae. 
Op verzoek van de heer R. van Laere schrijf ik thans een artikel 
over 2 effracties die in Tongeren werden geslagen. Dit zal ge
plaatst worden in "Het Oude Land van Loon", Jaarboek van de 

Federatie der Geschied- en Oudheidkundige kringen in Limburg. 
(nr. 40, 41 of 42). 
Met oprechte gevoelens sympathie voor u en de heemkundekring 
Paulus van Daesdonck, 

Dr. W. Tijms 

Nederlands Agronomisch-Historische Instituut 
Grote Rozenstraat 31 
Groningen 

VELDNAMEN 

Reeds 14 deeltjes verschenen er in de serie "Veldnamen 
in de voormalige Gemeente Ginneken en Bavel". 

Achtereenvolgens waren dat: 

1. Historisch overzicht 
2. Bavel, Kerkein~ en IJpelaar 1 
3. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2 
4. Ulvenhout 
5. Ulvenhout en Geersbroek 
6. Strijbeek 
7. Strijbeek en Grazen 
8. Cauwelaer 
9. Bavel, Bol- en Eikberg 1 

10. Bavei, Bol- en Eikberg 2 
11. Notsel en Koekelberg 1 
12. Notsel en Koekelberg 2 
13. Heusdenhout 1 
14. Heusdenhout 2 

Binnenkort verschijnen: 

Galder 
Ginneken 
Tervoort 

Lijndonk 
Over akker 

25.04.83 
25.06.83 
25.06.83 
19.09.83 
19.09.83 
21.11. 83 
21. 11. 83 
14.05.84 
01. 07. 84 
01.07.84 
17.09.84 
17.09.84 
27.04.85 
27.04.85 

Alle deeltjes Z1Jn los verkrijgbaar bij 
onze bestuursleden of bij: 't Kloostertje, 
Dorpstraat 44, Ulvenhout. 
Prijs f 5,-- per stUk. 

80 p. 
64 p. 
64 p. 
80 p. 
80 p. 
72 p. 
56 p. 
76 p. 
44 p. 
44 p. 
44 p. 
48 p. 
56 p. 
56 p. 

Zorgt dat u alle deeltjes hebt! Ze worden Goud waard. 

l 



GEACHTE REDAKTIE ~ "'"~ 
In "Brieven van Paulus" nr. 53 schriJ~~evr. Hoosemans over 
de Twee van de Haagdijk: "Ze woonden naast Lou van de 
Linden, de kachelsmid. Naderhand is er in die winkel nog een 
fietsenzaak geweest". 
In dit pand echter heb ikzelf gewoond en ben er de twee dames 
nooit tegengekomen. 
Dhr. Soeterboek en mevr. Van Eyl meenden dat de twee "naast en 
in een poort" woonden. Dit is juist. (1) 

Voor de volledigheid meld ik de bewoning van de panden Haagdijk 
145 tot en met 171 rond 1935: 
145 Van de Linden, kachelverkoop en kachelsmid 
147 Jonk, "Eerste Volendammer Vischhandel" 
149 Van Vliet, Café "Haagpoort" 
151 Vos, antiquiteiten 
153 t/m 
169 woonhuisjes in een straatje, een poort. 
171 Van Aerden, briketten, aardewerk, e.d. 

De dames heetten dus Van Aerden (en niet Van Aerts). Hun winkel 
was aan de straatzijde, maar de toegang tot het woongedeelte 
was via de poort. In deze winkel is later de fietsenhandel Schel
lekens gevestigd. 
De tweelingdames ("Adam en Eva") zijn volgens mijn ouders nooit 
gekleed geweest als afgebeeld op de illustratie bij de artikelen 
over hen. Hun moeder was wel zo gekleed. (2) 

J. Jonk 
Breda 

1. Zie ook Br.v.P. 47 p. 183, 53 p. 249 en 252. 

2. De tekening was meer illustratief bedoeld voor de tijd waarin 
het verhaal zich afspeelde (Redaktie). 

KONTRIBUTIE (22) 

Betaalde u uw kontributie al voor dit verenigingsjaar ? 
Indien u nog niet betaalde graag zo spoedig mogelijk. 
U weet dat het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 
31 augustus. 
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OVER DE NAAM "DE ROSMOLEN" 
door Jan Jonk 

Het schoolgebouw van basisschool "De Rosmolen", dat in 1969 
werd gebouwd, staat gedeeltelijk op de grond waar vroeger de 
boerderij/brouwerij/herberg "De Roskam" heeft gestaan. Zie 
Brieven van Paulus nr. 53. 
Hoe is deze school dan aan de naam "De Rosmolen" gekomen? 
Voor de hand zou immers liggen om aan "De Roskam" te denken, 
gegeven het feit dat ook de naam "De Rosmolen" aan het héem 
is ontleend. 
Volgens dhr. Höngens - in 1969 hoofd van de school - was de 
naam "De Roskam", zo men die had willen kiezen, al in gebruik 
bij de toenmalige lagere landbouwschool in de Annevillelaan, 
daar waar nu de bibliotheek gevestigd is. 
Het schoolbestuur heeft hoe dan ook een naam gezocht door een 
prijsvraag uit te schrijven. De inzending van dhr. J. Bakker, 
tuinder in de Oude Beekhoek, werd bekroond : de school zou 
voortaan "De Rosmolen" heten. 

Een rosmolen is een installatie waarbij een paard door rondjes 
te lopen een vertikale spil draaiende houdt. Deze spil brengt 
een horizontale aandrijfas in beweging waarop een aantal werk
tuigen aangesloten kunnen worden. Het werd toegepast voor het in 
werking brengen van een karnton, of van een bietensnijder, of 
van een molengang voor het malen van graan, e.d. 
Ze bestaan in allerlei variaties, van zeer primitief tot vrij 
ingewikkeld, met een tredpad binnen in een schuur of buiten. 
Prachtige rosmolens zijn nog te bekijken in de openluchtmusea 
van het Domein Bokrijk en van Arnhem. In de derde wereld zijn 
ze nog in gebruik. Een dergelijke rosmolen nu behoorde tot de 
inrichting van "De Roskam" en was denkelijk mede in gebruik 
voor het pletten van mout. "De Roskam" had namelijk ook een 
mouterij. Het is deze rosmolen waaraan de school zijn naam ver
bonden weet. 

De gemeente-archivaris, dhr. Brekelmans, heeft in de g~meente
lijke archieven nadere gegevens gezocht over deze rosmolen, maar 
er bleek geen materiaal over te vinden. Wel verwees hij naar een 
artikel over rosmolens in het vroegere Breda en zijn omgeving 
in Jaarboek van "De Oranjeboom", deel 29, jaargang 1976, p. 112 
- 114. 
Mevr. Luykx, die woont in het nog bestaande woonshuis van "De 
Roskam" op de hoek Dorpstraat/'t Hofflandt, meende dat de ros
molen zich .bevond in de stal die aangebouwd was aan het woonhuis. 

l 
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Het is waarschijnlijk dat er meer mensen in Ulvenhout zijn die 
de bedoelde rosmolen hebben gekend en mogelijk ook in werking 
hebben gezien. Hun verhaal is zeer welkom bij de basisschool 
"De Rosmolen", zeker nu die naam is gehandhaafd voor de per 1 
augustus jl. gevormde basisschool, de samenvoeging van kleuter
school "'t Weitje" en lager school "De Rosmolen". 
We zouden graag een zo kompleet mogelijk beeld willen hebben 
van die rosmolen. 
Daarom onze vraag: Wie kan ons informeren over de rosmolen van 
"De Roskam" of wie kent iemand die er iets over weet? Mogelijk 
bestaan er foto's of tekeningen van. 
Alle verhalen, gegevens, tips of materiaal worden graag ontvan
gen door het team van basisschool "De Rosmolen", telefoon: 
61 26 37 of 71 09 70, of bij de leden van de heemkundekring 
"Paulus van Daesdonck". Die geven het wel door aan ons. 
Mocht onze vraag leiden tot interessante gegevens dan laten we 
u die weten via "Brieven van Paulus". 

BRABANTS HEEM (17) 

Veel van onze leden zijn geabonneerd op het provinciale tijd
schrift "Brabants Heem", waarop u zich zowel rechtstreeks als 
via de kring kunt abonneren. 
Het verschijnt 4x per jaar. 
Rechtstreeks abonnement f 20,-- via postgiro 106.66.51 of 
bankgiro 52.84.12.949, beide t.n.v. Brabants Heem. 

- Abonnement via de kring f 17,50. 
Betalen v66r 1 januari op een van onze rekeningen (zie omslag) 
onder vermelding "Brabants Heem 1986". ·\ .//" 
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HEEM.KUNDIG WEERBERICHT ( ~-)z: , / Y~1::"-- _.J~~~ -.. 
PLANTEN IN DE WEERSVOORSPELLING (2) 

Wintermaand 

Op Xavier een appeltak snoeien (3/12) 
Deze zal met Kerstdag bloeien (25/12) 

Louwmaand 

Schijnt de zon op nieuwe-jaar (1/1) 
't brengt ons een goed appeljaar. 

t 
J 
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HERINNERINGEN UIT MIJN JEUGD (4) 
door Spieker 

Vissen langs de Mèrk (4) 

Natuurlijk was het langs en in de beek minder druk wanneer het 
hemelwater dagenlang de sloten en bijlopen voedde en de Mêrk 
door zijn bochtige loop de watermassa's onmogelijk kon verzet
ten. De weilanden schoten onder water en het water kolkte in 
de wielen. 
Gedaan was het vissen en plooieren op het zandstrandje van de 
kleine weel. Toch gaf ons dat steeds weer een prachtig vooruit
zicht. We hadden nl. al vroeg de ervaring opgedaan om te weten 
dat juist dan de vis de beek optrok, onzichtbaar àoordat het 
diepe water verzadigd was van slibgrond. . 
Wanneer de Mêrk dan na enkele dagen moeizaam zijn water had 
gespuid en de waterspiegel zakte, dan ging onze aandacht uit 
naar Janus van den Broek, de grafmaker, die een vergunning had 
om in de beek fuiken te zetten. Ik zie hem nog stampen op zijn 
zware fiets waaraan twee stevige draagtassen hingen, op weg 
naar zijn jachtterrein. Als opgejaagd wild snelden we in onze 
glibberige goedkope badschoentjes in zijn spoor naar "den holle 
poot", een zwaar overhangende knotwilg langs de beek. We ris
keerden dan wel een fikse uitbrander, of erger, omdat Janus 
meestal zijn vangtuig tegen schemerdonker pas uitzette. Wat 
hebben we vaak staan gniffelen, wanneer hij met zijn 110 kg 
netto de bonenstaken op hun buigzaamheid testte, net zo lang 
tot de fuik moervast verankerd was in de bodem. 
Zijn onafscheidelijke pijp hebben we helaas nooit zien doven 
na een ongewenste plons in het gulzige water. 
Achteraf denken we nog wel eens dat een en ander bepaald niet 
risikoloos was, want Janus kon zwemmen als een volgelopen schoen. 
Blijkbaar wist hij donders goed dat wij die kunst wel verstonden 
en nooit te beroerd waren om zijn vangst eerder dan hij te be
wonderen. 
Wij visten altijd achter het net, want Janus lichtte zijn fuiken 
weer voor dag en dauw. Wat waren we dan teleurgesteld als zoon 
Dré trots op school vertelde dat pa weer "emmers" vol paling. 
had gevangen, allemaal minstens een pols dik. Het gaf mij altijd 
het gevoel dat ik het spannend slot van een rin-tin-tin-film had 
gemist. 
Nee, Janus gaf weinig uitzicht op winstdeling. Wat dat betreft 
hadden we meer kans op sukses als "den ouwe Smeekens" de paling 
op terugtocht de weg versperde in een smalle sloot die in de 
"Smeekense" kuil uitmondde. 

., 
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Deze sloot stond in verbinding met brede treksloten achter de 
"Blauwe Kamer". 
Zijn mini-fuik stond altijd verdekt opgesteld. Voor ons, die 
dagelijks als waterratten de oevers aftastten, bleef natuur
lijk niks verborgen. 's Morgens vroeg troffen we dan nog wel 
eens een dotje paling aan, omdat blijkbaar "de koei" eerst 
hun uiers moesten lozen. 
Boter v66r de vis moet hij wel eens gedacht hebben .• Dat hand
werk vergde nogal wat tijd en er liepen er altijd vrij veel. 
Minstens 20, want de "jonge Smeekens" zong als eerste tenor 
in het kerkkoor en de volksmond beweerde dat dit de laagste 
limiet was om zich rond meester Van de Wouw op het koor te 
mogen scharen. 
Geen wonder dus dat we wel eens met paling thuiskwamen die zo 
gaaf was als een kunstgebit. We roofden overigens nooit de 
volle buit, niet zozeer om een enigszins bezwaard geweten te 
sussen, dan wel om te voorkomen dat "den ouwe Smeekens" zijn 
tuig voor altijd aan de wilgen zou hangen ••••• 

EN GIJ STERRE 

Ook dit jaar (1.) zal de kerstgroep "En Gij Sterre" . tussen Kerstmis 
en Nieuwjaar weer trekken door het Nieuwginnekense land. 
Zaterdag 28 december zullen Jan Soeterboek, Toon Versaevel, Ine 
Versaevel, Pieter van Ginneken, Roeland Stoop en koetsier Jac 
van Steen met paard en kar door Nieuw-Ginneken naar Meerseldreef 
rijden om voor vrienden en bekenden "een liedeke te zingen". 

Ze vertrekken vanaf het Paulus' huis, Pennendijk 1. 
Komt u ook kijken en luisteren. Het juiste uur meldt u de pers. 

1. Zie BvP 51, p. 127 "Minstreels met paard en kar" 
door Nell Westerlaken. 

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (40) 
door Dr. F.A. Brekelmans 

"HET LINDEHUYS", Dorpstraat 49, Ulvenhout 

Tegenover de katholieke kerk, midden in het dorp Ulvenhout, 
staat een aardig langgerekt huis zonder verdieping. Links. en 
rechts van de brede voordeur ziet men twee ramen, in wier 
bovenlichten waaierzwikken zijn aangebracht. Boven die voor
deur bevindt zich een ovale dakkapel. 
Om zijn fraaie vorm werd het perceel een twintigtal jaren ge
leden op de (Rijks)Monumentenlijst geplaatst. Het is inderdaad 
een markant bouwwerk op een centrale plek in Ulvenhout. 
Wanneer is het gebouwd? 
Wie liet het bouwen? 
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Dankzij archiefonderzoek in het oud-archief van Ginneken en 
Bavel en in de registers van overschrijving op het hypotheek
kantoor is het mogelijk op die vragen antwoord te geven. 

De grond, waarop het huis staat, behoorde in de veertiger jaren 
van de vorige eeuw tot een 24 are grote boomgaard, die deel uit
maakte van het terrein waarop de herberg van Jan Meeren gelegen 
was. Thans staat op die plaats het welbekende caf~ De Jong. 
Op 11 oktober 1844 verkocht Jan Meeren ten overstaan van notaris 
Jonckheer 7 are en 70 centiare van dit perceel aan de "paarden
doctor" Antonie van Hooijdonk te Ulvenhout. 
Deze, in 1784 op de ouderlijke hoeve aan de Strijbeekseweg gebo
ren, was een broer van de (latere) eerste bisschop van Breda Mgr. 
Joannes van Hooijdonk (1782-1868). 
Het stuk grond werd aan Van Hooijdonk verkocht voor de ongeloof
lijke lage prijs van f 80,--! In de akte staat dat het in de be~ 
doeling van de koper lag hier een huis te bouwen. We mogen daarom 
veilig aannemen dat de stichting van hèt pand kort daarna, in elk 
geval in 1845, heeft plaatsgehad. 

Wie het huis heeft ontworpen en wie het werk heeft uitgevoerd is 
helaas niet bekend. De archieven bevatten daarover geen enkel 
gegeven. 
Antonie van Hooijdonk, die ook wel als "rentenier" werd aange
duid, was gehuwd met Maria van Hooijdonk (geboren 1797). Het 
echtpaar kon nog ongeveer 15 jaar van het nieuwe huis profite
ren. Antonie stierf op .14 mei 1860, zijn echtgenote volgde hem 
op 11 februari 1861 in de dood. 

Het overleden paar liet geen kinderen na, zodat alle bezittin
gen toevielen aan neven en nichten. 
Deze zeer talrijke schare liet het onroerend goed in april 1861 
in de herberg van de weduwe Mattheus Verdaasdonk publiek ver
kopen door notaris Jonckheer. 
Het Lindehuys stond in de advertentie omschreven als een "hee
renhuizinge met paardenstal en koetshuis". 
Het perceel werd voor de som van f 1.920,-- gekocht door twee 
Ulvenhoutse jongens: Gerardus Wilhelmus en Cornelis Metsers, 
de eerste als "koopman" en de tweede als "bakker" aangeduid. 
Gerardus was toen pas 28 jaar oud en zou in 1863 en 1864 als 
hulpklerk ter sekretarie van Ginneken dienst gaan doen om het 
minieme schrijfloon van f 34,-- (per jaar !) • Hij assisteerde 
daarmee de gemeentesekretaris c.w. Oomen, die als lid van de 
Provinciale Staten veelvuldig afwezig was. 
Toen Oomen in 1865 zijn ambt neerlegde wegens zijn verkiezing 
tot lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant werd G.W. 
Metsers als zijn opvolger benoemd. Negenentwintig jaar lang, 
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tot ziJn overlijden op 7 april 1904 zou hij deze funktie (en 
·vele jaren ook die van gemeente-ontvanger) blijven uitoefenen. 
Metsers huwde met de 14 jaar jongere Theodora Johanna van Gool, 
uit Breda afkomstig, die hem niet minder dan 12 kinderen schonk. 
We mogen aannemen dat dit echtpaar na hun huwelijk het Lindehuys 
is gaan bewonen. In 1880 kwam een delingskonstrakt tussen Cor
nelis en Gerardus Metsers tot stand, waarbij laatstgenoemde 
tegen de taxatieprijs van f 3.450,-- volledig eigenaar van de 
Ulvenhoutse dorpswoning werd. 

In de toekomst zal het Lindenhuis opnieuw een "groenteboer" 
huisvesten. 
In 1968 werd deze foto gemaakt van groenteboer Frans Jansen 
in de Slotlaan. 
Frans Jansen bewoonde het Lindenhuis. 
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Tot het gezin van Gerard Metsers behoorde ook de zoon Adrianus 
Theodorus Augustinus Metsers, die op 4 november 1866 het levens
licht zag. 

Hij verbleef op jeugdige leeftijd enige tijd in de gemeente 
Sittard, waaruit hij in 1884 terugkeerde. We kunnen onderstellen 
dat hij daar het Gymnasium Rolduc heeft gevolgd. 
Deze Adrianus Metsers volgde zijn vader na diens dood als gemeen
tesekretaris op, doch zijn ambtsperiode duurde maar heel kort: 
reeds op 21 oktober 1911 overleed hij. 
Het huis te Ulvenhout werd uiteindelijk toebedeeld aan zijn 
zuster Anna Maria Angela Metsers (geboren 1871). Na haar worden 
in het kadaster als eigenaars vermeld: 
Eleonora Sanders, Johannes Jansen, Cornelis Jansen, Christianus 
Jacobus Jansen .• 

Noot: Voor de koopakten van het Lindehuys warde verwezen naar de 
dienst van het kadaster en de openbare registers te Breda, 
register van woordelijke overschrijving van akten van ei
gendomsovergang, deel 86/48, deel 330/ 80 en deel 581 / 45. 

'. . >. :-;,_OPENBAl\E VERKOOPING . . · .. : .:-·. 
} '. ~ !- .:·:,;: ___ : ~:.~~f1?.i~~~,~ h.'./ i ·-·VAN - - ~ ~ -' - - ~-: ·. ~_::'.(-:·'. ~-:- _J? : .• t . : . .. · : :: ~ t: · : . 

:\ ;pNl.\.P.~Ç~DE . ~(;0.EDËJ\E~ .,~_ '. ' : 
;:;~Î?-~-~-N ~~ä/Û-1 '.J"p~~K~~R ; · gë~estigd :ti "iii~n~~~ ~ ,-, ~a \ ·:·~\J~ 
~erzoeke 'vàn'de _ Erfgenamen väliMARIA VA~ H90IJDO,N.~,_ 

~ii!k~";t~~;:;~:~~~~~;;~~}.~ê Y;:\N.~ .~g?~~1?.;?~-~~.~p;~~· 
·:· '_1~·K.àliP:~ll'1n1:EEa:ENiiriiZiïs6È~ 'illii :PA.X1l:DÈN'sf.~t5 
K;OETSHUIS, ER~ . . ~D TUIN., . groó('l ~öetîcó ; '-'70 '•el)ei! { 
staande eu ·gelegeàl1ali _den · Straatweg te .'f!lvinhóut, ! tegënÖ~é~ 
de Kerk. ' '" · . · :· · - · ·. ' . :. ; , ·; ;tL .. " · 

:..-2• KooP. · .Eeue HUIZINGE, ··in 2 · WoNINGEN. verd~eléi ' 
groot 5 roecjen, .\0 ellen, gE"legen in het Z ijatraaije -te Ulvenhóiii:' 

5• KooP. Een Perc!'el HOOILA,N D , groot !IS roeden · .'10 
dien, ge l~gen aa_n deu Bubergschen ·. fo~i:: .~e .Ul.venhout. ' ... " 
. - 4-• .KooP. ,Een P erceel . HOOIL4.N_D '· geüa~ _.md de Be~tild 
aa~ de Stad._ groot t bunder, 40 r~eden, 5~. e_l\en ; gelegen ' 
builen de Ginneken-poort ontl t.' r Teteringen. . > .".. . . " ;. 
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ouder Prmcenhage. " " " . : : · . , . 1 •. · 

·." Welke Verkooping zal ~ehoudeu worden ter -H~rberöe"vtin 
d'e Wed. M. VERDAASDONK , aan de Kerk te Ulv~houi 
ouder Ginneken. " ··· · · · .: : • ' 
" De ÉER_S1'E ZITDAG op Donderdag .den ft. :April t861; 
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~auv!l.li;endeCY telke1!.s des i.ia ~mdclags .precies tei1 .2 ure. · , · 

lnm1dde\s kun 1ye 11 nadere l ofo1 mat1ën worden bekomen ten · 
K autor':! van ge.no~mden Notaris. · · · · 
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" 't LINDENHUIS" TE ULVENHOUT 
door J.P.A. van der Aa, Architekt 

BOUWGESCHIEDENIS 

In 1845 werd de woning Dorpstraat 49 "Het Lindenhuis" gebouwd. 
Men sprak toen over het "oprichten van een woning". 
De woning is geplaatst op de lijst van beschermde monumenten 
in wordt daarop omschreven als een "dwarshuis met Empire boog
ramen". 
De bouwbreedte van de woning is 12,42 m.; de bouwdiepte 8,25 m. 
Aan de rechterzijde, op + 3,50 m. vanaf de voorgevel werd v66r 
1867 een bijbouw, vermoedelijk een koetshuis, aangebouwd, de 
bouwbreedte daarvan was+ 6,65 m.; de bouwdiepte + 10,30 m. 
Later werd deze aanbouw ;Terkocht en hierin een huis met bakkerij 
ondergebracht. Vermeldenswaard is, dat bij het bouwen van de 
winkel voor de woning van de bakkerij een mooi zijraam van 't 
Lindenhuis dichtgemetseld werd. Inmiddels is dit raam aan de 
binnenzijde van 't Lindenhuis weer zichtbaar. Op oude foto 1 s, 
genomen voor de aanbouw van de winkel is dit raam duidelijk 
herkenbaar. 

Vóór 1912 werd 't Lindenhuis uitgebreid naar achteren, althans 
de beganegrond. De keuken en de achterkamer aan de linkerzijde 
werden dieper en er werd een bijkeuken achter de kamer gebouwd. 
Er kwam een toilet, welke vanuit de gang bereikbaar was. 
Bovendien werd een toilet aangebracht welke bereikbaar was van
af buiten. Onder een gedeelte van de keuken is een kelder aan
wezig. Tussen de twee kamers aan de linkerzijde van de woning 
werden twee schuifdeuren aangebracht en in de voorkamer twee 
kasten waarachter de schuifdeuren in geopende toestand werden 
geborgen. Vermoedelijk bevond zich oorspronkelijk alleen een 
deur tussen deze twee kamers. 

Nog later werd een serre gebouwd tegen de achtergevel van de 
keuken. 
V6ór 1940 werd de bovenverdieping aan de achterzijde voorzien 
van een grote dakkapel, waarvoor de achtergevel grotendeels . 
werd opgemetseld. Hierdoor ontstonden drie ruimere slaapkamers. 

VERNIEUWE TOESTAND 

De voorgevel blijft ongewijzigd. Alleen het later aangebrachte 
dakraam wordt verwijderd. De enkele rode pannen worden weer ver
vangen in de oorspronkelijke blauwe gesmoorde dakpannen. 
De voorgevel is opgemetseld in een bruin/rode baksteen van het 
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rijnformaat, de overige gevels in ijsselsteen, de zogenaamde 
appelbloesem. 
De later aangebrachte achtergevel zal in aangepaste vorm wor
den hersteld met gebruikmaking van de oorspronkelijke raam
typen. De uitbreidingen van v66r 1912, behalve de bijkeuken, 
blijven gehandhaafd. De keuken wordt elders in de woning 
ondergebracht t.b.v. de vergroting van de woonruimte, die nu 
tevens vergroot kan worden door deze uit te bouwen tot de la
ter aangebrachte achtergevel. 
De bovenverdieping wordt voorzien van een badkamer volgens 
eigentijdse normen. Voor het overige blijft de bovenverdieping 
praktisch ongewijzigd. 
Ten behoeve van de in het pand te vestigen groente- en fruit
speciaalzaak worden de linker benedenkamers ingericht als 
verkoopwinkel. Aan de achterzijde hiervan wordt een ruimte 
aangebouwd voor het voorbereiden van groenten e.d. en het 
onderbrengen van een koelcel. 
De voortuin zal opgeofferd worden, doch er zullen leilinden 
geplant worden, die de naam van het huis eer aan zullen doen. 
Het grote huis krijgt zodoende een goede nuttige bestemming en 
zal een blijvend mooi pand in de Dorpstraat zijn. 

VOLKSKULTUUR 

Ruim dertig jaar heeft het tijdschrift "Neerlands Volksleven" 
zich in een ruime belangstelling mogen verheugen. De specifieke 
kwaliteiten van wijlen dr. Tjaard de Haan zorgden voor een 
trouwe lezerskring. Maar de tijd staat niet stil: zowel de sa
menstelling van de lezerskring als de inzichten rond het begrip 
volkskultuur veranderen. Daarom heeft het bestuur van de Stich
ting Informatiecentrum Volkskultuur besloten het tijdschrift 
"Neerlands Volksleven" te vervangen door een nieuw tijdschrift: 
"Volkskultuur, tijdschrift over tradities en tijdsverschijnse
len". 
Naast_ het opzetten van dit nieuwe tijdschrift werkt het bureau 
van de Stichting Informatiecentrum Volkskultuur aan een inven
tarisatie van deskundigen en organisaties op het gebied van 
volkskultuur. Ze streeft er naar een kompleet overzicht te krij
gen van alle individuen, verenigingen, stichtingen, instellingen 
en kollekties op dit terrein. 

De Goirlese heemkundige Ineke Strouken is een van de medewerkers 
aan dit nieuwe initiatief van de Stichting Informatiecentrum van 
Volkskultuur te Utrecht. 
Ook Paulus heeft de nodige informatie naar Utrecht gezonden en 
met het tijdschrift een ruilabonnement aangegaan. 
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GOUDEN EN DIAMANTEN BRUILOFT 1964 - 1965 
TE GALDER - STRIJBEEK 
door Annie van Dort-van Deursen 

Toen ik een twintigtal jaren geleden begon met het vastleggen 
van bepaalde gebeurtenissen in Brabant welke naar ik meende 
voorgoed zouden verdwijnen kwam ik al spoedig in aanraking met 
de bewoners van Strijbeek-Galder. 
Als eerste maakte ik kennis met de heer Elbers, destijds voor
zitter van "Strijbeek Vooruit", die ons het een en ander.mee
deelde over zijn werk aldaar. Tevens maakten wij kennis met 
de heer en mevr. Remeijsen. Deze heer Remeijsen leek mij een 
soort ongekroonde koning over Strijbeek-Galder maar dan in 
die zin dat hij niet regeerde maar alles wel begeleidde bij 
bepaalde gebeurtenissen. Hij heeft ons destijds heel wat 'ver
teld over allerlei gebruiken en leefgewoonten in dit gebied. 
Zo was het dus vanzelf sprekend dat ter gelegenheid van de in 
1964 en 1965 gehouden gouden en diamanten bruiloft wij ter 
plaatse waren. Het waren groots opgezette feesten, waar 
iedereen op een of andere manier aan meedeed. zo waren 
de optochten waarin het leven van het gouden en diamanten 
paar uitgebeeld werden het middelpunt van deze feesten. 
Van de heer Machielsen Strijbeekseweg - nu overleden - kreeg 
ik de gedichten welke hij voor deze gelegenheden gemaakt had. 
Iedere wagen had een toepasselijk gedicht. 

GOUDEN BRUILOFT VAN HET 
BRUIDSPAAR VAN DUN - VERHEIJEN 

1. Eerst kwamen de bruidjes met het opschrift: 

"Hulde aan het gouden paar 1914 - 1964". 

Na een stoet ruiters kwamen de wagens. 
Dan het zgn. voetvolk en boerinnen in originele 
klederdracht. 

2. WAGEN OUD EN NIEUW 
In 1900 kwam in 40 
d'oorlog aangedonderd 
maar met 42 en 3 
Deden ze van oud en nieuw 
maar wie kwam er in de deur 
'n crisiscontroleur 
we vulden hem met bier 
dan zag hij geen graan en boter hier! 
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3. BEZEMWAGEN 
We vegen alles bij elkaar 
om te feesten voor het gouden paar 
En maken heel de dag vol 
met veel plezier en lol. 

En als wij naar huis toe gaan 
Mag niemand meer op zijn benen staan 
En je buikje moet zo bollen 
dat men je naar huis kan rollen. 

4. WAGEN MET GROENE PAAR 
Kiske boog zich voorover 
en zei: "Loiske hoe denkt er over ? 
Het is toch beter dan vrijen, 
zo voor altijd bij elkaar met z'n beien." 

5. WAGEN VOL MET KINDEREN 
Jaar op jaar 
kwam de ooievaar 
tot Kees zei: "Schei uit, 
ik heb een volle schuit". 

6. BIJ DE BABYWAGEN 
Deze baby pas geboren 
zal ons allen steeds bekoren 
Maar dit jong zo groot en zwaar 
was haast te zwaar voor d'ooievaar . 

7. BIJ DE WAGEN MET HET DORSEN 
Wij boeren uit oude tijden 
gaan het kaf van 't koren scheiden 
En wij draaien het kaf al door een wolk 
op al dat nieuwsgierige volk. 

8. WAGEN VAN ZILVEREN PAAR 
25 Jaar zo bij elkaar 
om lief en leed te dragen 
maar met veel plezier 
dat ziet ge op deze wagen. 

9. WAGEN MET VAT BIER 
Nogmaals Kiske en Loiske 
Kees zei : "Ik ben niet zo vies, 
al is ot uit 't vat, 
't is uit 't glas toch even nat." 

Dan kwam het gouden paar per auto. 
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DIAMANTEN BRUILOFT 1965 
ECHTPAAR VAN OPSTAL - VAN GILS 

1. Bruidjes met opschrift: 

"Hulde aan het diamanten paar 1905 - 1965". 

2. Ruiters. 

3. Boeren en boerinnen. 

4. Groene paar. 
Dit waren Jo v.d. Broek en c. van Dun. 
(Deze zijn nu een (echt! paar!) 

5. WAGEN VOL MET KINDEREN 
Wat hebben wij een lol 
het dozijn is vol 
Hier komt de ooievaar 
ook elk jaar. 

6. WAGEN MET MEVR. REMEIJSEN, MEVR. ELBERS, HEER DE ROOVER. 
DOOPWAGEN 
Deez' vrouwen brengen mee veul hoop 
Een lekkere dikzak naar de doop 
Ze hebben beiden heel veel pret. 
want vandaag gaat alles onverlet. 

7. WAGEN MET VARKEN (slager Jan van de Broek) 
Al was de kuus 
nou nog zo groot 
Jan de slager 
kreeg hem dood. 

8. WAGEN MET BIJENKORVEN 
Jonge, jonge, zee John 
Honing is emmers 
Veul beter dan ronme ( = melk ) 

9. DAN VOLGDE ER EEN VLIEGTUIG 
Deez vliegmachien hoort ook bij het feest 
Want ze zijn naar Canada geweest. 

10. WAGEN MET DORSERS 
Wij boeren van 1900 
Die gij allen zeer bewondert 
Wij dorsen met zwier het graan grof en fijn 
Ja, "wij doen het beter als met de combijn". 
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Dan kwam de auto (omringd door bruidjes> .. waarin het diamanten 
echtpaar zat. 
's Midd~gs en 's avonds was het groot feest, dit duurde drie 
dagen. Men feestte in een grote tent. 
lste dag familie. 
2e dag de buurt. 
3e dag voor de verzorgsters. 

De vrouw en dochter van de Belgische Ontvanger droegen origi
nele Brabantse mutsen en kleding. 
De vrouw van de Nedederlandse Ontvanger droeg de Kempische 
muts met linten. 
Beide ontvangers waren als boer aanwezig op de diamanten 
bruiloft. 

Ik meende dattde Kring van Paulus van Daesdonck zou interes
seren deze gedichten in bezit te hebben. 

WAT IK VAN MIJN GROOTMOEDER HOORDE ( 7) 
door A.J. van Eyl-van de Klashorst 

EEN GOUDEN BRUILOFT, 55 JAAR GELEDEN 

Op de vergadering van 18 november vroeg Kees Leijten mi]: "Heb 
jij al wat voor de volgende Brieven?" Ik vroeg hem wanneer het 
klaar moest zijn en hij antwoordde "gisteren". Er was dus haast 
bij. 
Nu heb ik nog stof genoeg ergens in de grijze celletjes rond
dwarrelen, maar toch moet er één idee rijpen en er een beetje 
geordend uitkomen. 
Tijdens de lezing van Erik Kolen wist ik het plotseling. Hij 
wilde nog wel eens meer onderzoeken over hoe vroeger een gouden 
bruiloft gevierd werd. 
Ik heb twee gouden bruiloften meegemaakt, die de moeite van het 
beschrijven waard waren, volgens mijn bescheiden mening dan. 
De eerste is natuurlijk de gouden bruiloft van mijn eigen groot
ouders van moeders kant. Zij vierden op 9 mei 1931 hun gouden 
bruiloft en dat is een onvergetelijk feest geworden. 
Alle briefwisselingen en rekeningen zijn bewaard gebleven en 
geven een goed beeld, van wat er in een halve eeuw zoal kan 
veranderen. 
Nog vóór zij er zelf aan dachten, nl. in de vakantiemaand 
augustus 1927, kwamen hun 7 kinderen bij elkaar en werden plan
nen gemaakt voor de voorbereidingen. 

Mijn vader was op algemeen verzoek altijd de organisator bij 
bijzondere gelegenheden. Eind augustus kwamen al mijn ooms en 
tantes met de kinderen bij elkaar, zonder medeweten van mijn 
grootouders en besloten werd, dat de kinderen het gouden paar 
niet alleen voor de kosten wilde laten zitten. Daartoe zouden 
de 7 gezinnen iedere week een dubbeltje uitleggen. Daar moet je 
nu eens om komen! Mijn moeder kreeg de taak de boekhouding bij 
te houden. 
De voorlopige berekening staat als volgt genoteerd: 

eind aug. 1927 - eind aug. 1930 
4 x 52 weken x f 0,70 f 145,60 
eind aug. 1930 - eind april 1931 20,70 

Begin mei 1931 in kas f 166,30 

Op 5 april 1931, bij de laatste bijeenkomst, werd 1 liter van 
de beste cognac gehaald à f 3,50 als een kleine voorbereiding. 
Het kassaldo was toen f 162,80. 

Mijn grootmoeder was intussen ook bijtijds gaan sparen en 
deelde mee, dat zij alle bestellingen met gouden tientjes 
wilde betalen. 
Dat was in die tijd best te doen, want veel mensen kregen 
toen hun maandloon in gouden tientjes uitbetaald en het geld 
uit moeders potje of het spaargeld van grootmoeder werd in 
gedeeltes omgeruild. 

Ik wil wel enkele prijzen noemen uit die jaren en de ouderen 
onder ons zullen die nog wel weten, maar vooral de jongeren 
zullen het fancy-prijzen vinden. 
Men moet echter wel in de gaten houden, hoe het met de week
en maandlonen gesteld was. Het gaat er niet zozeer om, wat je 
verdient, maar wat je voor je geld kunt kopen. 
Daar gaat ie dan: 
Het gouden paar bestelde een H. Mis uit dankbaarheid 
op de grote dag. Kosten 
Een advertentie in "Het Dagblad van Noord-Brabant" 
212 cadetjes à 3 cent 

50 pains de luxe à 4 cent 
50 vlinders à 5 cent 

nog eens 150 cadetjes à 3 cent en 
50 krentebroodjes à 4 cent 

~ pond thee, speciaal gemengd bij Avontuur 
150 prima sigaren à 8 cent = f 12,--, korting 10% 

f 25,--
4,50 
6,36 
2,--
2,50 

6,50 
0,80 

10,80 



200 sigaretten 
12 liter melk à 0,10 
munten voor de gasmeter· 
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6 pond roomboter à 40 cent per 250 gram 
4 pond kaas à 14 cent per ons 
100 gesorteerde gebakjes à 10 cent 
50 slagroomgebakjes à 12 cent 
1 pond boterkoekjes 
13 pond 2 ons runderhaas à 2,-~ per kg 
Vlees gebraden en met saus geleverd 
Riz condé pudding per 20 personen 
1 kg gekookte achterham 
1 kg plockworst 
1 literfles advokaat 
1 liter pils 
1 liter lager bier 
1 fles prima port 
4 pond soepvlees 
1 pond gehakt 

pond rundrookvlees 

3,--
1,20 
0,44 
4,80 
2,80 

10,--
6,--
1,50 

13,40 
2,50 
5,50 
1,70 
1,20 
2,--
0,32 
0,23 
1,30 
3,30 
0,60 
1,50 

Het is maar een bloemlezing want de klandizie werd gegund aan 
meerdere bakkers, slagers, banketbakkers, broodbakkers enz. 
Banketbakker Hamersma van de Haagijk verzorgde het vlees en de 
pudding en een kokkin zwaaide drie dagen lang de scepter in de 
keuken voor de rest van de werkzaamheden aan warme- en brood
maaltijden. 

Als u de prijzen bekeken hebt, is het niet verwonderlijk dat 
de bruiloft niet ver boven de f 300,-- kwam, toch een respek
tabel bedrag voor die tijd. 
Bovendien is frisdrank bij ons in de familie altijd meer in trek 
geweest dan sterke drank, ook op verjaardagen. 

Er is drie dagen feest gevierd. De eerste dag met eigen kinde
ren en kleinkinderen en 's avonds een druk bezochte receptie. 
De tweede dag met de broers en zusters van het gouden paar, die 
allemaal nog in leven waren. 
En de derde dag met vrienden en naaste buren. 
Het is onnodig te zeggen dat het "eigen volk" alle drie de 
dagen aanwezig was en dat iedereen er later met voldoening op 
terugkeek. 

over de tweede, heel andere, maar prachtige gouden bruiloft, 
een volgende keer. 

87 

WAAR ZIJN DE BOERDERIJEN GEBLEVEN ? 
door Kees Leijten 

November in Bavel betekent elk jaar Revue in Bavel. 
De Bavelse carnavalsvereniging "De Baviaonen" brengt elk jaar 
weer een erg mooie revue ten tonele. 
Een echt stukje heemkunde. 
Bavel wordt met al zijn toestanden te kijk gezet, terwijl de 
gemeente en speciaal Ulvenhout (over d'n bult) konstant op de 
hak worden genomen. 
Ook dit jaar was de revue weer een geweldige belevenis. 
Het jaarjournaal (met de echte Harry Otten), de tonpraters, 
de hofzangers, de Blaosaopen en de vele acts waren allemaal 
hoogepunten op zich. 

Vooral het "Boerderijenlied" van Jan Meeuwisse sprak de heem
kundigen erg aan. De als vrome engelen verklede hofzangers 
brachten het ten gehore. 
De tekst was als volgt: 

BOERDERIJENLIED 
door Jan Meeuwisse (The last seven days) 

Toen de Heer aan de schepping begon 
heeft Hij meteen, gedacht 
ik maak een dorp, zo mooi en apart 
het zal daar zijn, ent kent niet zijn gelijke. 

Refrein 
Hij schiep, recht uit zijn hart 
Hij schiep, ent werd apart 
Hij was zelf heel tevree 
maar wat deed u ermee. 

Toen de Heer aan de schepping begon 
heeft Hij meteen, gedacht 
ik maak een dorp, met weiland en velden 
het zal daar zijn, en zonder vuilnisbelten. 

Toen de Heer aan de schepping begon 
heeft Hij meteen, gedacht 
ik maak een dorp waar de mens kan gedijen 
en ook het vee, op mooie boerderijen. 
(Refrein) 



Een van de fraaie boerderijen uit Bavel, die werd gesloopt in 
1968. De boerderij was van de familie Langen, Kerkeind 7. 

Foto: A. Kanters (23.5.1964) 
Gemeente-archief Nieuw-Ginneken 

Toen de Heer het karwei had volbracht 
was hij tevree, en dacht 
t zal zo zijn in de eeuwigheid amen 
boer en burger, wonen daar vredig samen. 

Toen de Heer aan de schepping begon 
heeft Hij echt niet, gedacht 
dat de mensheid in de loop der tijden 
van zijn schepping, zoveel zou doen verdwijnen. 
(Refrein) 

Toen de Heer aan de schepping begon 
heeft Hij echt niet, gedacht 
dat waar steeds koeien loeiden en graasden 
de burger ooit de boeren weg zou jagen. 
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LITANIE 
Waar is de boerderij van Willem Langen gebleven? 

Die is verdwenen. 
Waar zijn de boerderijen van Willen van Riel en Willem 
Krielaars gebleven? 

Die zijn verdwenen. 
Waar zijn de boerderijen van Piet Peters en Jozef Oomen 
gebleven? 

Die zijn verdwenen. 
Waar zijn de boerderijen van Frans, Jan en Harrie van de Avoird 
gebleven? 

Die zijn verdwenen. 
Wat te denken van de stal van de Dorpshoeve van Jan en Bets 
Boomaars beiden? 

Ook die gaat verdwijnen. 

Als de Heer nu zi]n schepping weer ziet 
heeft Hij intens, verdriet 
want het dorp wat hij eens heeft geschapen 
daar heeft de mens, weinig van heel gelaten. 

De reden dat wij bij u kwamen 
is de vraag of u allen tesamen 
het dorp in stand houdt •••••• AMEN. 

VOLKSWONINGBOUW (1850-1940) 
Onlangs verscheen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
een 13e fotovouwblad over een onderwerp uit de monumenten
zorg. Dit blad met als onderwerp de volkswoningbouw in ons 
land, is daarmee het laatste vouwblad dat door de afdeling 
Voorlichting van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt 
uitgegeven. 
Voor studenten en andere geïnteresseerden is dit blad ver
krijgbaar op het adres van de Rijksdienst, Postbus 1001, 
3700 BA Zeist. 

U FEESTEN, WIJ 'N CADEAU 

Toen ons bestuurslid, Kees Leijten, onlangs ziJn zilveren ambts
jubileum vierde, kreeg hij van Mevr. Drs. A. Clarenbeek, inspek
teur van het Voortgezet Onderwijs

1
een oude zeef cadeau voor de 

museumkollektie van Paulus! 
Mevrouw Clarenbeek, ook lid van Paulus, schiep hiermee een 
prachtig precedent. 
U feesten en daarbij .'n cadeau voor Paulus! 
'n Goed idee mevrouw Clarenbeek! 
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VERTELLINGEN VAN VROEGER (2) 
door A. Boeren 

EEN RARE VOGEL 

Het was in het begin van de twintigste eeuw, dat de auto ook 
in Brabant zijn opmars begon en de eerste giftige dampen zich 
verkwistend rondstrooiden. 
Elke rijke, of daarvoor doorgaande familie, was aan zijn 
stand verplicht zich zo'n vehikel aan te schaffen. 
In 't Ginneken woonde toen baron Dudok-van Berlage wiens voor
ouders vanaf de middeleeuwen van adellijke bloede waren "B
positief" volgens dorpsdokter Bijnen. 
Ook zijn vrouw Isabel was afstammelinge van een zeer oud en 
aanzienlijk geslacht "van Duivenvoorde tot Rasechem" was de 
naam. 
Het kon niet uitblijven, dat de automobielmicrobe ook hun 
lichaam en geest zou aantasten. 
En ja hoor; op een mooie dag in april was het zover. 
Het echtpaar had zich een prachtige Ford aangeschaft. 
Een juweel van een auto was het, met fraaie Cromoline carbid
lampen, zittingen stijl Biedermeier en een claxon, welke een 
voornaam geluid produceerde, het was een mengsel van Floor, de 
oude dorpsklok en leeuwegebrul. 
Ook een astmatische trombone leek erop. 
Het stuur was versierd met de tanden van de laatste wolf uit 
het Mastbos. 
Bij een automobiel hoorde een chauffeur en Neel Bladergroen 
werd hiervoor aangesteld. 
Hij moest natuurlijk een rijbewijs hebben, maar dat was vroe
ger vrij gemakkelijk. Er werd alleen maar gevraagd om tussen 
twee emmers door te rijden. 
Neel ook .wel Corneel genoemd, h~d dit karweitje met een rot
gang geklaard. 
De burgemeester was zo geïmponeerd, dat hij persoonlijk het 
brevet van rijkunst overhandigde. 
Ginnekens beste en duurste kleermaker kreeg opdracht een 
chauffeurspak te maken en na al deze beslommeringen, kon de 
Ford in eerste gang gezet worden. 

Trots als geridderde koningspauwen reden ze door het dorp, 
het was het echtpaar Dudok van Berlage - van Duivenvoorde tot 
Rasechem volledig naar het hoofd gestegen. 
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De jeugd was in opperste verbazing van het hemelsmooie voer
tuig, maar de pastoor sloeg een kruisteken om de duivelse 
walm te verdrijven. 
Corneel genoot met volle teugen, hij vergat zelfs een tabaks
pruim in zijn mond te stoppen, wat toch een kleine onhebbe
lijkheid van hem was. 

Toendertijd waren er veel mensen die pruimden. Corneel was 
er een van, lekker op de tabak zabberen en af en toe eens 
en bruinige sappige plakkaat op de grond spuwen. 
Nou ja, ieder zijn meug. 
Al rijdend dacht hij "het is beter te geven dat te ontvangen" 
en gaf een spuit gas, tot groot jolijt van mijnheer, maar me
vrouw moest duidelijk wennen aan de snelheid en maande tot 
kalmte. "Voorzichtig aan chauffeur". 
Er werd toen verder langzaamaan gereden en na die eerste rit, 
werd de wagen keurig in het koetshuis gestald. 
Veel rust werd de Ford niet gegund, want reeds de volgende 
dag werd Corneel bij de baron geroepen. 
"Bladergroen, zondag zou ik gaarne met mijn vrouw een uit
stapje met de auto maken. Eerst naar Meerseldreef en nog een 
toertje door Breda". 
"In orde mijnheer", had Cornèel wat verbouwereerd gestameld, 
want vroeger had je als tuinman/chauffeur niet zo heel veel 
te vertellen. Corneel was overigens best tevreden met zijn 
baas. 
De baron hield erg van een grapje en haast iedereen vond hem 
een goeie vent. 

Die zondag stond Corneel, stipt op tijd, keurig in Z1Jn 
fraaie chauffeurspak met de Ford voor de vilia aangetreden. 
Gedienstig liet hij het echtpaar instappen en met een deftige 
vaart ging het richting Meerseldreef. 
Alle koeien, geiten en schapen zwommen na korte tijd in de 
Mark. Opgeschrikt door het vervaarlijke monster, waren ze 
pardoes in het water gesprongen. 

Ginneken had toendertijd een zeer intelligente veestapel, 
maar zo'n onstuimig beest kon ook hen niet veel goed brengen. 
"Het einde der tijden is nabij" voorspelde het oude paard van 
boer Korrel en zelfs de domste ezels beaamden dit "ia ija". 

Bladergroen trok er zich weinig van aan en met zijn claxon 
zaaide hij nog meer verwarring. 
Menige boer hief zijn vuist, omdat de beste legkippen hoog in 
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de bomen waren gevlucht. 
De hele middag toerden zij door Brabants dreven, terwijl mijn
heer grapjes maakte en de snelheid bepaalde. 
Het was ongeveer zes uur, toen ze bij hotel Mastbos arriveer
den. 
Hier dineerden de elite uit geheel Nederland, ministers, chi
rurgen, generaals, baronnen. 
Hun dames, echtgenoten en verloofden waren er ook meestal bij. 
De baron en de barones gingen naar binnen en Corneel bleef 
achter bij zijn glimmende vierwieler. 
Om de honger een beetje te verzachten, stak hij een flinke 
pruim in zijn mond en begon te kauwen. 
Het zou nog wel een paar uur duren voor hij zelf bij moeder 
de vrouw eten zou krijgen. 
Hij had wel boterhammen met vet en bruine suiker meegekregen, 
maar deze om 4 uur al naar binnengewerkt, toen ze in Meersel
dreeg hadden aangereden. 
Plotseling stond de baron voor hem. "Heb jij al eens lekker 
gegeten Corneel?". 
"Jawel meneer, bruine bonen met spek, rooie koolstamp, peeën 
uit het zuur, snert". 
Mijnheer glimlachte eens "Al eens parelhoen op, kaviaar, 
oesters, reerug?". 
"Nee mijnheer, dat is niet voor ons weggelegd". 
"Kom mee dan" zei mijnheer en Corneel moest mee of hij wilde 
of niet. 
"Dokter Bijnen zou met ons meedineren, maar hij heeft zich 
laten verontschuldigen, er schijnt iets met zijn hond aan de 
hand te zijn". 
"Ik dacht dat jij de plaats van de dokter wel kon innemen". 
En daar gingen ze naar binnen. Corneel zakte bijna tot aan 
zijn knikkende knieën in het tapijt. 
Links en rechts zat het chic van de deftige klasse. 
De baron leidde hem naar de tafel waar mevrouw reeds had 
plaatsgenomen. 
Corneel had thuis nooit met vork en mes gegeten. 
Het zweet brak hem uit. 
De soep werd opgediend en op dat moment realiseerde hij zich 
dat die zware tabakspruim nog in zijn mond zat. 
Die tabak moest hij kwijt ••• maar hoe? 
Hij voelde de loerende blikken van het voorname volk op zich 
gericht. 
"Hoe moet dat nou", vroeg hij zich af. 
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Gelukkig was er een meter of vier verder een groot raam. 
"Als ze nou niet kijken, dan gooi ik die tabakspruim door dat 
open raam naar buiten", dacht hij. 
"Dieje tabak inslikken dà nooit van ze leven, dan liever 
sterreve •••• akkum inslik sterf ik trouwens ààk". 
Het toeval kwam Corneel te hulp. 
Met veel bombarie werd Jonker Ravestein binnengeleid. 
Even was de aandacht van de elite naar de jonker gevoerd. 
"Z'n pruim in z'n hand tuffen en met een snelle worp naar 
buiten mikken was een kwestie van seconden", dacht Corneel. 
De daad werd meteen bij het woord gevoegd, maar wat was dat 
nou ••• De tabakspruim vloog niet naar buiten •••• nee verdomme", 
Corneel dacht dat zijn hart ophield met kloppen;. 
Het raam was niet open ••• maar dicht •• het glas was zo goed 
schoongemaakt, dat het niet te zien was. 
De tabakspruim kwatste midden op de ruit en vormde een prach
tig plakkaat. 
De kleuren liepen uiteen van lichtbruin tot diepzwart met 
enkele haast doorschijnende gele strepen. 
Die dag is de moderne schilderkunst uitgevonden. 
Corneel had graag in de grond gezonken en probeerde het ook, 
maar om er helemaal in te verdwijnen mislukte toch. 
Zo dik was het tapijt nou ook weer niet. 
Tot stomme verbazing van Corneel had niemand iets gemerkt. 
Aller aandacht was op het juiste moment op jonker Ravestein 
gericht geweest. 
"Soms kunnen generaal toch nog ergens goed voor zijn" dacht 
Corneel; want plotseling zei generaal Bruins: "Er heeft een 
vogel tegen het raam gepoept". 
Langzaam ging aller aandacht naar de fraaie schilderij, welke 
nu door de ondergaande zon schitterend beschenen werd. 
Met enige fantasie kon men zelfs witte schuimkoppen ontwaren. 
Een kunstenaar had maanden nodig gehad om zoiets moois te kun
nen wrochten. 
"Het zal wel van een slobbereend zijn, die staan dikwijls 
aan d'n dunne" grapte jonker Ravestein. 
Ook jonkers kunnen wel eens uit hun rol vallen. 
Baron Ruys de Berenbroeck was het niet met hem eens. 
Als een slobbereend diarree heeft, overheersen de groene kleu
ren in de uitwerpselen", onderwees hij. 
Ik denk eerder dat het van de lepelaar is, omdat ook het vo
lume pleit voor deze stelling. 
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Dokter Loran bood aan om het spul microscopisch te onderzoe
ken. 
De dames vonden het toen toch welletjes. 
Het bedieningspersoneel kreeg opdracht de gordijnen te slui
ten en de kaarsen aan te steken. 
Omdat het nu vrij donker was, kon Corneel alle gangen op zijn 
manier naar binnen werken. 
En hij moest toegeven "Het was donders lekker". 
"Respect voor de hotelkeuken, maar ook voor generaal Bruins, 
want deze had hem ongewild uit een penibele situatie gered". 
Diezelfde avond ontdekte het hotelpersoneel, dat de vogel 
niet buiten maar binnen had gezeten. 
Corneel Bladergroen was toen al lang en breed thuis, genie
tend van een flinke verse tabakspruim. 

De voorname gasten hadden eens moeten weten, wat voor soort 
vogel de ruit zo elegant versierd had. 

VOLKSKUNDENOTITIES (23) 

Dialect (2) 
door Pater Wilfried Mertens o.f .rn. cap. 

In het dagelijkse leven hoorden we vroeger woorden, die veel 
lezers niet meer zullen kennen. In mijn geboorteplaats Galder 
hoorde ik in mijn jeugd het volgende. 

- Vroeger kwamen er geregeld schooiers en leurders aan de deur. 
Soms waren het echte sukkelaars en stakkers. Zij wekten ~ 
passie. Als ze weg waren zei moeder z.g.: "Wa n':(l dalk". 

- In het voorjaar werden de aardappelen gezet. Wanneer ze goed 
boven kwamen werden ze met de "vruut" aangeaard. 
De vruut had de vorm van een kleine ploeg, maar in plaats van 
het ploegijzer was er een gebogen ijzer aan bevestigd, dat de 
grond aan weerskanten 'n weinig "opvroette". 

- "Hedde onze knecht nog nie gezien", klonk het 's morgens. 
Nee, hij komt "bedjeme". {Hij komt zo). 

- Als het motregende zei men: 't smost of 't zevert. 
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (52) 

Voor ons heemkundemuseum, dat nu snel zijn voltooiing nadert, 
kregen we in de afgelopen weken o.a.: 

Ambachten 
Loodgietersgereedschap, twintigtal rode tegels, zaag. 

Archief 
Vele oude brochures, kontrakten enz. (1930-1945) gedeelt~lijk 

in het Duits, kaart Breda, vele oude krantenknipsels en oude 
persfoto's. 

Bibliotheek 
Brigade Breda (1818-1983), topografische kaarten Geertruidenberg 
(1925) en Breda (1950), 4e jaargang Engelbewaarder (1932); twee 
ex. "Zonneland" (1928). 

Curiosa 
oude sleutel, plaat oud Breda, oude meelzeef, archiefkast. 

Foto-archief 
OUde foto's. 

Keederdracht 
Doopkleding, ouderwetse koffer, Brabantse mutsen. 

Koninklijk huis 
Statieportret Koningin Juliana en Prins Bernard, foto Kon. Huis. 

Landbouw 
Koperen rugspuit, treiselmolen, kafmolen, paardentuig, krui
wagen, aanaardploeg. 

oudheidkamer 
Koperen beddekruik, zeepbakje, antimacassar, gebaksbestek, 
lepeltjes, oude koffiemaat, glaswerk, wasstamper. 

Religie 
Portret Leo XIII 

Religieuze bibliotheek 
Bij den Kindervriend (1925 Poppe) 

School 
Veneka schoolpastels, oud mapje, schoolbank, dozen met allerlei 
schoolspullen. 

Speelgoed 
Speelgoedaltaartje (knipplaat) 



Tweede wereldoorlog 
Etui stamkaart, garnizoenskaart Breda, camouflagestiften Ame ri
kaanse piloten, My military missal (van ne ergechoten vlieger). 

Winkel van Sinkel 
Blikken scheerstaaf, a llerlei winkelspullen. 

Schenkers waren : de dames en heren: 
c. Blokdijk, W. Boelaars, Van Bestelen, L. van de Broek, A. 
Clarenbeek , J. Dekkers, A. van Dort, Van Dun, A. van Eyl, 
Geerts, Arnoud van Genuchten, Van Ginneken, M. Hamel, M. Klep, 
A. de Kort, De Kruyff, J. v.d. Laarschot, P. Oomen, P. Schun
selaar, s.s.c.c. 

BIJGELOOF (43) 

Als de rechterhand jeukt, zal men geld ontvangen. 

\ Zaterdag 4 Maa rt 1939 48e J aa rg~ n g 
1 I !J ~ 11 ~ LFJ. f1P:l1tn-

6
-
1
-N-N_E_K_E_N __ K_uu_R_oo-Ro__;____ 

- - - - - -~ "BadWörishofen", 
I~ ! ij ( i i ij !'.P l :«?J J D'.!J Aan de ingang van het Mastbosch. Zonni~eu1::g~1~g8e~ ~~~i uitzicht 

REUNIE GINNEKEN (2) 

Li ft, cent ra le verwannin!(, garage. Zomer- en winterkuren. Therapeu tische 
baden, natuurkundi~e genee~wij ze, rust. en dieetkuren. Behandeling va n 
rheu ma en stofw isse lingsziekten. De ph ysisch-therapeutische inrichti ng 
staa t onder leiding va n den Geneesheer-Directeur Dr. j. C. MOM, 
2e geneesheer W. F. VA N MF.EREN DON K. 
Prospectus op aanvrage aa n cle n Aurn.-D irecte ur, T elefoon Breda 25 12 

Zaterdag 18 juni organiseert de Ginnekense ontspanningsvereniging 
KNAR een reunie voor alle Oud-Ginnekenaren. 
De organisatie verwacht een grote opkomst. Ook onze heemkunde
kring zal aanwezig zijn met een expositie over het oude Ginneken 
en Bavel, alsmede de presentatie van het nieuwe boekje over Veld
namen (15 en 16), dat handelt over Ginneken-Dorp. 

UITSPRAAK (50) 

Zo lang adde nog 'n borreltje lust 
Ben d'r nog nie ge,wiest. 

BRIEVEN VAN PAULUS 

·1• het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
te Nieuw-Ginneken . Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438 . 
Bet verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
ook vele k l eine bijzonderheden en s aillante details uit de geschiedenis van de 
Yroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de ge
meente Nieuw-Ginneken . 

Redaktie 
Redaktie-adres 
Qns l agtekening 
Lay-out 

c.J . M. Leijten e n J. C. van der westerlaken 
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076 - 61 27 42 
J . A. M. Soeterboek 
C. J . M. Lei jten 

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck " werd opgericht 3 apri l 1975 en koninklijk 
erke nd als vereniging op 25 november 1975 . 
De ve r eniging is ingeschreven bi j de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 
v 282568 . 

Sekretariaat 
Bankrekening 
Girorekening 

Ledenadministratie 

Vang 21, 4851 VL Ulve nhout , 076 - 65 38 94 
52 . 18 . 33 . 639 t . n. v . Paulus van Daesdonck 
37.1 3 .311 t . n . v. Paulus van Daesdonck 

Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

ICOLLEKTIE 
De heemkundekring bouwt een eigen kollektie t.b.v . specifieke tentoonstellingen en 
voor de inrichting van een e igen heemkundig museum , Pennendijk 1 , Ulvenhout . 
Schenkingen voor de kollekti e gaarne op de kontaktadressen : 

A. Luijten 
A. Lodewijk 
A. Verkooijen 

BESTUUR 

' t Hofflandt 36 
Vennekes 26 
Markweg 2 

~ van der Wester laken 
C.J . M. Leijten 
J . M. E, M, Jespers 
A.P. J , M. Luijten 
L. C. Nouwens 
A.P.H. Lodewijk 
J . A. M. Gr auwmans 
A. M. M. Verkooijen 
w. Langen 

PUBLIKATIES 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen "De Korenbloem" 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmol en "De Hoop" 
1979 Drie eeuwen kerk in Ul venhout 
1980 Van Ginneken t ot Nieuw Ginneken 
1981 Driekwarteeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 Veldnamen 1 - 14 (1983- 1985) 
1983 100 jaar school Galder 
1984 Carnaval in oud- en Nw . Ginneken 
1984 Gouden Paulus 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 

LIDMAATSCHAP 

Ulvenhout 
Bavel 
Stri jbeek 

076 - 61 29 26 
0161 3 - 17 80 
076 - 61 31 55 

voorzitter 
vice- voorzitter 
sekretaris 
2e sekret aris 
penningmeester 
2e penni n9"1'!ester 
technisch koördina t or 
medew . Galder/Strijbeek 
medew. Bavel 

(1984) 
(1985) 
(1983) 
(1984) 
(1983) 
(1985) 
(1983) 
(1985)' 
(1985) 

J , M. E. M. Jespers (uitverkocht) 
J . C. van der Westerlaken 
c , J . M. Leijten 
H. J. Dirven, K. A. H. W. Leenders e . a . 
Dr. J , L.M . de Lepper 
H,J . Dirven , J . C. van der Westerlaken 
J.C. en R. van der Westerlaken 
Drs . H.J . C. Verhoeven (B . v.P . 39) 
Ir . Chr . Buiks 
A. M.M. Verkooijen e.a. (B,v , P. 44) 
Brieven van Paulus (46) 
Redaktie e . v . a. (B . v.P , 50) 
Jac Jespers 

e . a . 

Het verenigi ngsjaar van de heemkundekring loopt van 1 sept ember tot 31 augustus . 
Naas t di verse heemaktiviteiten , lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft 
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit . 
Het l i dmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gez in e n bedraagt voor het 
ver e ni gingsjaar 1985-1986 f 25 , - - per jaar. 


