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Nieuw-Ginneken, 15 wintermaand 1987 

NIEUWE-JAORKE ZOETE 

Jaarlijks trekken in ons heem vele kinderen 
op oudejaarsdag langs de deuren om ons hun aloude nieuwjaars
wens toe te zingen: Nieuwjaorke zoete of nieuwe jaorke ouwe. 
Een stuiver of een mandarijn is meestal hun loon . 
Behalve bij de "gierigaards", die krijgen dan ook een andere 
wens op de koop toe. 
Het was allemaal te horen op de radio, toen vele Ulvenhouters 
op 13 november spontaan het nieuwejaarsliedje aanhieven in 
Jeugd land. 
De voorzitter vertelt er over. 
In deze Brieven duikt archivaris Jan Broeders in ons gemeente 
archief, vertelt Jan Bastiaansen over de geschiedenis van de 
telefoon in ons heem, gaat Christ Buiks verder met zijn fami
lienamen en kunt U meer over archeologische vondsten lezen 
bij Ton Reijers. 
Verder nog vele lange en korte artikelen en verslagen . 
Een boeiend geheel kwam weer bijeen. 
Paulus van Daesdonck wenst U bij het lezen van deze "Brieven" 
echt Zalige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar of, om 
met het oude liedje te spreken een 

NIEUWEJAORKE ZOETE. 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw-Ginneken, Wintermaand 19~7 

Beste Heemvrienden, 

In november hebben we een erg interessante avond gehad 
over het buiten Valkrust. 
Karel Leenders ontpopte zich als een geboren verteller, 
die een goed onderbouwd verhaal hield over het ontstaan 
en het verloop van de geschiedenis van Wijngaarden, waar 
later de heer Valk wat rust probeerde te vinden. 
Iedereen deelde de bezorgheid van Karel Leenders omtrent 
de toekomst van dit al eeuwenoude landgoed langs de 
boorden van de Mark. We proberen om Karel Leenders vol
gend jaar weer een lezinq voor Paulus te laten verzorqen, 
omdat de aanwezigen erg enthousiast reageerden op de pre
sentatie van dit onderwerp door dhr. Leenders. 

Paulus heeft inmiddels ook een landelijke bekendheid ge
kregen door het K.R.O. radioprogramma "Tussen twaalf en 
twee". 

In het kader van de "Ulvenhout 700" feesten werd dit 
programma vanuit Jeugdland in Ulvenhout uitgezonden. 
In een vraaggesprek van '1'ed de Braak met .Jan Grauw
mans en Jan van der Westerlaken kwamen de activiteiten 
van Paulus ter sprake. '1'oen het gesprek over oude ge
woonten en gebruiken ging en het nieuwjaar zingen ge
noemd werd begon de zaal spontaan "Nieuwe jaorke ouwe" 
te zingen. Ook op dit gebied blijft onze heemkundekring 
aan de weg timmeren. 

De "Ulvenhout 700"-festiviteiten ziin voorbij. De tentöon
stelling over Ulvenhout in het museum is opgeruimd en 
een nieuwe tentoonstellin9 wordt ingericht. ln de loop 
van de tijd hebben we veel binnengekregen van het Wit
Gele Kruis in Bavel. Wij vonden dat de moeite waard 
om daar eens een hele tentoonstelling aan te wijden. 
Veel van wat nu niet meer gebruikt wordt zult u hier 
terugvinden. Bovendien zal dokter Van Loenhout uit 
~igen verzameling een gedeelte van de tentoonstelling 
invullen. Het belooft een erg interessant geheel te 
gaan worden onder de titel:"Gezondheidszorg in vroeger 
jaren". 
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De opening zal plaats vinden op zondag 3 januari 1988 
om 14.00 uur door dokter van Loenhout. 
De tentoonstelling blijft daarna nog een half jaar te 
bezichtigen . 

De tuin rondom het museum is ook zijn rusttijd ingegaan. 
Vele mensen hebben afgelopen jaar hun bewondering geuit, 
zoals Adriaan v. Beek en Niek Mertens de tuin verzorgd 
hebben. Het zal U ook opgevallen zijn, dat met de oude 
IJsselsteentie~ die door de Rosmolenschool geschonken 
zijn bij de opening van het museum, nu intussen een 
put gemetseld is. Deze put is vakkundig opgebouwd door 
Piet Snepvangers uit Strijbeek. Een staaltje van oud 
vakmanschap en een aanwinst voor de tuin van Paulus! 
Nu nog een putmik en de zaak is weer compleet. 

Een nieuwe activiteit van Paulus zal de busexcursie gaan 
worden. Afhankelijk van de belangstelling van de leden 
zijn wij van plan om daar een traditie van te maken. 
Op zondag 29 mei gaan we een busreis organiseren naar het 
Belgische Bokrijk. Bij velen van U ongetwijfeld bekend 
als één groot heemkundig openlucht museum. 
Over kosten en programma wordt U nog nader geïnformeerd. 

Op maandag 11 januari zullen voor ons Jan Jorissen, Jan 
Soeterboek en Roeland Stoop optreden. 
Alle drie enthousiaste leden van Paulus, die bij U zeker 
bekend zijn. 
Roeland Stoop heeft bij Paulus een optreden verzorgd als 
lid van de groep "Het Dorpsvolk". Ook Jan Soeterboek heeft 
oo Meersel - Dreef eens een avond verzorgd met Pater 
Wilfried en is bekend als de tekenaar van de Brieven 
van Paulus. 
Jan Jorissen tenslotte heeft zijn bekendheid te danken 
aan zijn veelvuldig optreden bij de bekende Bonte 
Avonden in Bavel. 
Onder de titel: "Beelden uit mijn kinderjaren" verzorgen 
zij voor ons een avond met liedjes en conference. 
Zij hebben een schat aan ~eugdliedjes en schoolliedjes 
maar ook liedjes uit de 2 w.o. uit de mobilisatie en 
over de bevrijding . Veel liedjes kent U nog of zult U 
herkennen. Veel zult U mee kunnen neuriën en ook mee
zingen behoort tot de mogelijkheden. 
U zult zich weer de oude klas herinneren, waar U deze 
liedjes gezongen hebt uit "Kun je nog zingen, zing dan 
mee". 
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Het wordt een avond om nooit meer te vergeten bij Oré 
Bruininks in Bavel. Aanvang 20.15 u. 
Ik hoop U op deze avond met zoet gevooisde stem te 
mogen begroeten. 

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

BOERDERIJ OP DE GXJDBERG 

J.C. van der Westerlaken 
voorzitter 

Van ons lid drs. Harry Verhoeven kregen we een tekening 
ter inzage van een boerderijtje op de Goudberg getekend 
door N. Kroon. 

Wie weet welk huis dit is, wie is N. Kroon en uit welke 
tijd dateert de boerderij en de tekening? 
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EEN KERS'TWENS 

Van Maurits Bilcke, de in Spanje wonende Hoogstraatse Kun
stenaar, van wie we in deel 65 een schitterend gedicht pu
bliceerden over zijn geboortestreek ontvingen we een kerst
wens, die hij met Kerstmis 1986 tekende en voor ons onder
tekende. 
De redaktie van "Brieven van Paulus" wenst alle lezers een 
zalig Kerstfeest toe en een gezegend 1988. 
Aan Maurits Bilcke dank voor deze mooie Kerstkaart. 
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AGENDA 1987/1988 (47) 

dec. 6 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
Sluiting tentoonstelling Ulvenhout 700 jaar. 

-------- -------- ---------------------------------------------

jan. 

febr. 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

aug. 

15 Brieven van Paulus 67 

3 Museum open 14 .00 uur - 17.00 uur 
14.00 uur Opening van de tentoonstelling 
"Gezondheidszorg in vroeger jaren" door 
dokter A. G.A.J. van Loenhout 

11 Een avond met Jan Jorissen, Jan Soeterboek, 
Roeland Stoop e.a. in zaal Bruininks te 
Bavel. Aanvang 20.15 uur. 

7 Museum open 14 . 00 uur-17.00 uur 
15 Brieven van Paulus 68 

6 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
14 Lezing door drs. W. Knippenberg 

3 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
15 Brieven van Paulus 69 

Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
29 Excursie naar Bokrijk 

26 Bavel anno 1920 

15 Brieven van Paulus 70 

3-6 Heemkamp "Budel en Cranendonck grenze(n) loos 
31 Einde 13e verenigingsjaar 

* Wijzigingen voorbehouden 
Datum gewijzigd 

BIJGJlliX>F (53) 

Pluk een takje Maagdepalm tussen 15 augustus en 15 sep
t e mber dan verdrijft het bo z e geesten. 
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JAARVERSLAG VAN HEFMKUNDEKRIN:; PAUWS VAN DAESOONCK TE 
NIEUW-GINNEKEN 1986-1987. 
door J.M.E.M. Jespers 

Zoals reeds aangekondigd in het vorige jaarverslag, werd 
het afgelopen verenigingsjaar geopend met hét hoogtepunt in 
het bestaan van onze Kring, na~elijk de officiële opening 
van ons museum door burgemeester M. van de Ven op 6 septem
ber 1986. Het werd het startsein, niet alleen voor de acht 
honderd nieuwsgierigen, die voor de eerste maal een bezoek 
brachten aan het museum, maar ook voor de vele verenigingen 
uit heel onze gemeente, die belangeloos hun steentje bij
droegen aan een programma dat pas rond middernacht eindigde. 
Nog vóór de opening van het museum werd de heer Jan van 
Dongen vermeld als het eerste erelid van onze Kring voor 
de vele, vele uren die hij met hard werken in ' het museum 
heeft doorgebracht. 
Sedert die eerste openingsdag hebben vele bezoekers uit het 
hele land, waaronder ook veel scholieren en besturen van 
scholen en heemkundekringen, hun naam in het gastenboek ge
schreven. 
De eerste gelegenheid die zich na 6 september voordeed, 
was al twee weken later, op 21 september, toen vele deel
nemers aan de Spasti-Fietsdag in het museum even hun benen 
kwamen strekken . 
Even tevoren, op maandag 15 september, vond de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van onze Kring plaats. 
Op die avond nam de heer Leo Nouwens, na 11 jaar, afscheid 
als bestuurslid van de Kring. Na afloop van de vergadering 
liet mevr . Astrid Hoogerheide voor de eerste maal haar 
films zien die zij in de afgelopen jaren heeft vervaardigd 
over allerlei belangrijke en minder belangrijke heemkun
dige gebeurtenissen in onze gemeente. 
Op 4 en 5 oktober was de Kring aanwezig in Heusdenhout waar 
gelden werden ingezameld voor het interieur van de St. Anna
kapel. 
Het hoofdbestanddeel van de activiteiten werd hier gevormd 
door een uitgebreide foto-expositie over oud en nieuw 
Heusdenhout, waaraan ook onze Kring zijn medewerking had 
verleend. 
De eerste lezing in het afgelopen verenigingsjaar werd ver
zorgd door de heer Frank Schijven, die op maandag 10 novem
ber alles kwam vertellen over de ontwikkeling van kwikzal
ven tot kwakzalven. 
Al bijna traditioneel werd door de groep Oh gij Sterre op 
zondag 28 december een muzikaal bezoek gebracht aan het 
museum. 
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NAAMLIJST 

van grote en kleine helpers die er voor zorgden dat wij op 

6 september 1986 

konden openen het 

Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck. 

Mw. v. Aert 
Frans v. Alphen 
Henk Baartmans 
Kees Baks 
Jan Bastiaansen 
Jac Sax 
Adriaan v. Beek 
Hans v.d. Boom 
Ronald Bossink 
Jan van Boxel 
Wim v.d. Broek 
Wim Colsen 
Jan v. Dongen 
Leo Goorden 
Janus Goosen 
Jan Grauwmans 
Jannie Grauwmans 
Astrid Hoogerheide 
Martin v. Hooydonk 
Ad v. Hulst 
Ria v. Hulst 
Hessel Jespers 
Jac Jespers 
Gerry Jespers 
Jan .Jonk 
Jeanine de Lange 
Hennie Kleyn 
Riet Langen 
Wim Langen 
Kees Leijten 
Liesbeth Leijten 
Nel Leijten 
Saskia Leijten 
Ad Lodewijk 
Lia Lodewijk 
Nel v. Loenhout 
Sjef v . Loenhout 

Ad Luyten 
Christel Luyten 
Hans Luyten 
Jan Luyten 
Patrice Luyten 
Sascha Luyten 
Dick Meeren 
Marlou Meeren 
Patrick M'eeren 
Ad Machielsen 
Corrie Nouwens 
Leo Nouwens 
Maarten Nouwens 
Mark Oomen 
Edwin OOmen 
Jan Rasenberg 
Louis Remeijsen 
Wi~l Savelsbergh 
Christ Schalk 
Janus Snepvanger 
Jan Soeterboek 
Kees v. Tilburg 
Gemma Veldman 
Rans Veldman 
Cis Verdaasdonk 
Kees Verdaasdonk 
Gerrit Vergouwen 
Kees Vergouwen 
Toon Vergouwen 
Aciam Verkooyen 
Toos Verkooyen 
An.toon de Voer 
Johan de Voer 
Adrie v.d. Westerlake11 
Jan v.d. Westerlaken 

B en W 
Nw. Ginneken 

Gemeenteraad 
Nw. Ginneken 

Directeur en 
medewerkers 
Openbare Werken 
Nw. Ginneken 

K.P.J. Bavel 
Blaosaope 
Hof zangers 
Harmonie Caecilie 
Dorps volk 

* 
Fanfare Eer en Deugd 
Volksdansgroep 

Galder/Strijbeek 
Vendeliers Dreef 

* 
Harmonie Constantia 
Mariaschool 
Rosmolenschool 
Tuinbouwver. St.Laurent~u 

* 
Gebr. Bogaerts 
Gebr. de Bruyn 
Nettenbouw 
Verkooyen ~ransport 
Voeger J. Bastiaansen 
Ruud de Koninck 
Aktie Zomerzegels 

* 
Victor v.d. Westerlaken Nieuw Geluid 

Ons Blad 
De Stem 
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In aanwezigheid van de drie Oranjeverenigingen en diverse 
andere genodigden opende burgemeester M. van de Ven op 
zondag 4 januari de expositie Oranje in Goud. 
Dit ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijksfeest van 
Prinses Juliana en Prins Bernhard. 
Deze uitgebreide expositie die bijna een half jaar de stal
ruimte van ons museum sierde, trok zeer vele belangstellenden. 
Op maandag 12 januari konden alle leden genieten van het 
gezellige optreden van Brabants Bont. 

Bijna een maand later, op zaterdag 7 februari, nam de Kring 
deel aan de feestelijkheden die in Tilburg werden gehouden 
rond het 40 jarig bestaan van Brabants Heem. 
In februari trad de Kring toe als lid van de Vereniging van 
Nederlandse Musea en van de Vereniging van Brabantse Musea. 
Ook in die zelfde maand, op 19 februari, verzorgde de Kring 
een kleine expositie met lezing in gemeenschapshuis De Leeuwe
rik te Galder voor de leden van de Verenigingsraad Galder
Strijbeek. 
Op maandag 16 maart zagen we weer het vertrouwde gezicht 
van de heer Knippenberg, die nu eens een lezing hield over 
Kerkpatronen en bedevaarten in West-Brabant. 
Zoals gewoonlijk werd het weer een groot succes. 

De fietstocht, die op Koninginnedag door de drie Oranjever
enigingen werd georganiseerd, liep ondermeer over het land
goed Anneville, waar onze Kring in het landhuis een s~e
ciale foto-expositie had verzorgd over de jaren 1944 en 1945, 
jaren waarin Anneville huisvesting bood aan de leden van het 
Koninklijk Huis. 

Het traditionele uitstapje voerde ons op zondag 17 mei naar 
Alphen, waar ondermeer een bezoek werd gebracht aan het 
heemkundig museum. 
Een week later, op zondag 24 mei, gaf de Kring acte de pré
sence bij de feestelijkheden rond het 100 jarig bestaan van 
de kerk in Bavel. 
Bij die gelegenheid werd het eerste exemplaar van het door 
de heer c. Rademaker geschreven en door onze Kring uitge
geven boekje "kerken in Bavel", aangeboden aan mgr . Ernst, 
bisschop van Breda. 
Eveneens in Bavel, verzorgde onze Kring bij Anno 1920 de 
expositie "100 jaar kerk in Bavel". 
In de laatste week van het afgelopen verenigingsjaar start
ten in Ulvenhout ae feestelijkheden rond "700 jaar Ulvenhout". 
Niet alleen bij de voorbereiding van dit unieke gebeuren 
was onze Kring van de partij, ook de expositie die vanaf 
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- Het bes tuur van Paulus van Daesdonc k , da t op 6 s eptember 
1986 het Museum realiseerde . 
z it tend : v . l . n . r . Adam Ve r k ooyen e n J ac Jesp e r s 
s taande : v . l . n . r . Ad Luy t en, Wim Lange n , J an v an de r 

We sterlaken , Leo No uwêns , Kees Leij ten, 
Jan Gr a uwmans, Ad Lodewijk . 

f oto: Jan Grauwman s . 
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30 augustus in het museum te zien is, moet hier zeker ver
meld worden . 
De volgende dag, op 31 augustus, hielden de heren Bone
kamp en Scheepers in een overvolle en zeer warme Fazanterie 
een lezing over hun studie naar de achtergebleven sporen 
van het beleg rondom Breda in het jaar 1625. 
Gedurende die avond werd ook hun boekje "Tussen Grimhuijsen 
en Wolfslaar" voor de eerste maal gepresenteerd. 
Vele mensen hebben in het afgelopen verenigingsjaar weer 
weer hun beste krachten gegeven aan de Kring in het alge
meen en aan het museum in het bijzonder. 
Wat betreft het laatste zij een speciale vermelding op 
zijn plaats voor de heren Adriaan van Beek en Niek Mer
tens, die in een jaar erin geslaagd zijn om de directe 
omgeving van ons museum van een leeg stuk grond om te vor
men tot een echte boerenhof. 

12e JAARVERGADERil'r.i VAN DE HEEMKUNDEKRIN::: "PAULUS VAN 
DAESOONK" GEHOUDEN IN DE FAZANJ'ER.IE OP MAANDAG 12 OK'TOBER 1987 
d(X)r J.M.E.M. Jespers 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet de 120 leden 
van harte welkom. Vervolgens geeft hij een kort overzicht 
van de vele aktiviteiten die de Kring in de afgelopen 
12~ jaar heeft georganiseerd. Tenslotte vraagt hij aan
dacht voor de giften die sommige leden van de Kring hebben 
meegebracht. 

2 . De notulen van de op 15 september 1986 gehouden jaarver
gadering welke reeds gepubliceerd werden in de "Brieven 
van Paulus" nr. 61, worden ongewijzigd vastgesteld. 

3. Het door de sec retaris voorgelezen verslag betreffende 
het verenigingsjaar 1986-1987 wo rdt voor kennisgeving 
aangenomen. 

4. De penningmeester, de heer Ad Lodewijk, geeft een over
zicht van de financiële middelen van de Kring . Hij spreekt 
zijn zorgen uit over de hoge vaste lasten die de exploita
tie van het museum in het afgelopen verenigingsjaar heeft 
gevergd . Als gevolg hiervan i s he t financ i ële s a ldo sterk 
teruggelopen . De betreffende besc heide n liggen voor alle 
aanwezigen ter inzage. De jaarrekening 1986- 1987 wordt 
door de vergadering goedgekeurd . 

5. De kaskommi s sie, bes t aande uit mevr. Lenie Oomen en de 
heer Kees Janse n, ve r kla art bij monde va n d e heer Jan-
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sen dat de boeken er goed verzorgd uitzagen en steek
proefsgewijs zijn gecontroleerd. Er zijn geen onregel
matigheden geconstateerd. De voorzitter dankt de leden 
van de kaskommissie voor hun werkzaamheden. 

6. De door de penningmeester opgestelde begroting voor 
het verenigingsjaar 1987-1988, welke voor iedereen ter 
inzage is gelegd, wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Tenslotte wordt de penningmeester gedéchargeerd voor het 
gevoerde financiêle beleid, welke blijkt uit de jaar
rekening 1986-1987 en de begroting 1987-1988. 

7. Mevr. Lenie Oomen verklaart zicht bereid nog één jaar 
deel uit te maken van de kaskommissie. De heer Kees 
Jansen treedt af aangezien zijn twee jaren zijn volge
maakt. De voorzitter stelt voor om zich nog even te 
beraden omtrent de opvolging van de heer Kees Jansen. 

8. Aangezien de voorzitter, de heer Jan v.d. Westerlaken, 
volgens rooster aftreedt, doch zich herkiesbaar heeft 
verklaard, wordt het voorzitterschap tijdelijk over
genomen door de heer Kees Leijten, de vice-voorzitter 
van de Kring. Ook de heer Ad Luyten treedt volgens 
rooster af. Hij stelt zich herkiesbaar. Bij de secre
taris zijn geen namen van andere kandidaten binnen ge
komen, waarmee sprake is van een enkelvoudige kandi• 
daatsstelling. Met applaus worden beide bestuursleden 
herkozen. 

De voorzitter vermeldt dat de heer Ad Lodewijk bij ge~ 
brek aan vrije tijd gedwongen ziet zich terug te tr~kken 
als bestuurslid. Het bestuur heeft twee leden, de heer 
Pieter van Hooydonk uit Bavel en de heer Dick Meeren 
uit Ulvenhout bereid gevonden deze plaats op te vullen 
en het aantal bestuursleden op het ongelijke getal negen 
te brengen. 
Met applaus worden beiden tot bestuurslid gekozen. 
De heer Jan v.d. Westerlaken neemt vervolgens weer de 
voorzittershamer over. 
Hij dankt de heer Ad Lodewijk voor het vele werk dat hij 
sedert 27 september 1976 als bestuurslid heeft verricht 
en overhandigt hem een laat-Middeleeuwse kaart van Zuid
west Nederland. Jarenlang was Ad Lodewijk de enige voor
trekker van de Kring in Bavel. 
Als zuinig beheerder van het museum heeft hij zijn taak 
op uitstekende wijze volbracht. Jammer dat hij nu wegens 
werk en gezin het bestuur gaat verlaten. Als dank voor 
haar aandeel wordt zijn vrouw Lia door de voorzitter een 
bloemstuk overhandigd. 
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9. De voorzitter bespreekt het programma voor het vereni
gingsjaar 197-1988. Hij memoreert de vele aktiviteiten 
die inmiddels reeds vanaf 1 september j.l. door de Kring 
zijn ontwikkeld. 
Als nieuw element noemt hij de bustocht in mei 1988 
naar het openluchtmuseum in Bokrijk (België). Wie 't 
eerst komt, wie 't eerst maalt. Nadere publicatie volgt. 

10. De heer Plantinga brengt naar voren dat in de notulen 
niet altijd melding wordt gedaan van het feit dat de 
penningmeester wordt gedéchargeerd voor de rekening en 
de begroting. De heer Scheepers acht één bus naar Bok
rijk onvoldoende. 
Op voorstel van de voorzitter wordt de heer Ad Lodewijk 
aangewezen als 2e lid van de kaskommissie. De heer Ad 
Lodewijk aanvaardt zijn nieuwe funktie en dankt zijn 
collega-bestuursleden voor de prettige samenwerking in 
de afgelopen 11 jaren. 
De beide nieuwe bestuursleden, de heren Dick Meeren en 
Pieter van Hooydonk hopen het in hun gestelde vertrouwen 
te kunnen waarmaken en hun bijdrage te kunnen leveren 
aan het welzijn van de Kring. 

ll. De voorzitter dankt de vele leden voor hun aanwezigheid 
en sluit vervolgens de vergadering. 

Nieuw-Ginneken, 11 november 1987. 

40e HEEMKAMP TE BUDEL 
door Kees T2i~ten 

Onder het motto "Budel en Cranendonck grenze(n)loos" wordt 
e 

van 3-6 augustus 1988 het 40 werkkamp van Brabants Heem 
gehouden. 

De Kring "Budel en Cranendonck" hebben het programma al 
klaar. Het belooft een goed kamp te worden. 
Noteer de data in Uw agenda. 
Het is best een belevenis vier dagen in een mooi Brabants 
dorp door te brengen met voornamelijk fietsen en wandelen. 
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EEN REUAMEPT.M'J' VCX>R ONS MUSEUM 

Op de "Paulus"-avond in Bavel (12-9-'87) toen voorzitter 
Jan van der Westerlaken ons lid Dré Bruininks in het zonnetje 
zette en de heer Van Waesberghe ons vergastte op een erg 
interessante lezing over "Bier" en "Bierbrouwen" kreeg Paulus 
van Henk Baartmans een oude reclameplaat van Bierbrouwerij 
De Twee Hoefijzers uit Breda. 
Benieuwd naar gegevens over deze ons onbekende brouwerij 
klopten we aan bij Pierre Tempelaars conservator van het 
Brouwerijmuseum te Breda en conservator van het streekmuseum 
voor heemkunde Jan uten Houte te Etten-Leur. 
Pierre Tempelaars brouwtechnicus en heemkundige was voor ons 
de deskundige bij uitstek. 
In een tweetal artikelen vertelt hij U over de brouwerij 
"De Twee Hoefijzers" van de heer P. v. Reuth te Breda en 
over "lndustriële Archeologie",een Anglicisme voor Geschied
schrijving over de Industriële ontwikkeling. 

WA'T' IS "INDUSTRIELE ARQiFDI.a;IE"? 
d(X)r Pierre Tempelaars 

Een benaming die men tegenwoordig steeds vaker tegenkomt 
in het maatschappelijk verkeer. Een duidelijk beeld bii 
deze omschrijving is voor de niet-ingewijde lezer soms 
moeilijk te bepalen. 
Het heeft iets met oud en antiek te maken, met bedrijven, 
met opgravingen? 
Het woordenboek Nederlandse Taal heeft als definitie voor 
het woord "archeologie": "Wetenschap der oudheidkunde" en 
verder "uit opgravingen beleende kennis van niet-litteraire 
overblijfselen en kennis van de antieke kunst". 

"Industriële archeologie" is een letterlijke vertaling van 
"Industrial Archeology" ofwel "Yesterday's Industries" en 
omvat: Registratie en behoud van vroeger gebruikte gereed~ 
schappen en systemen in het produktieproces en van het 
gebouwde erfgoed. 
Door de technische ontwikkelingen is er veel en snel ver
anderd. 
Engeland wordt beschouwd als de bakermat van de industriële 
revolutie, die zich over de wereld heeft verbreid tussen de 
jaren 1750 en 1940 al zou je dat nu soms van de Engelse 
industrie niet altijd meer zo zeggen. Die industriële om
wenteling is te verdelen in drie perioden: 

Vóór de eerste helft van de achttiende eeuw werd alles op 
puur ambachteliike manier gemaakt en werd het handwerk -
gedeeltelijk als huisindustrie - gemechaniseerd met in 
hout uitgevoerde hulpwerktuigen. Denk b.v. maar aan water
en windmolens, transportmiddelen, houten gereedschappen. 

De le periode. De eerste omwenteling voltrok zich in de 
periode van 1750 tot 1850 en kenmerkte zich vooral door de 
invoering van de stoomkracht door James Watt (1775), ge
paard aan toepassing van ijzer en staal als constructie
materiaal. Denk aan stoommachines, bruggenbouw, motori
sering van het verkeer. 

De 2e periode ligt tussen 1850 en 1870 en brengt de in
voering van fabrieksmatige produktiemethoden door nieuwe 
machinerieën, mechanisatie in de land- en mijnbouw, gas
winning, spoorwegen en bouwstijlen. 

De 3e periode brengt ons van 1870 tot 1919 en is die waarin 
de electriciteit als licht- en krachtbron toepassing gaat 
vinden. Kennis van chemie en lichtere metalen worden inge
voerd en de vliegkunst komt tot ontwikkeling. Alles als 
voorloper van het huidige industriële gebeuren. 

We zijn nu weer in een nieuwe periode beland, namelijk die 
van de kernenergie en elektronica. Computers vervangen mens 
en machine. Telecommunicatie, informatica, chips en satel
lieten bepalen het beeld van alledag anno 1987. 

Het brouwerijbedrijfsmuseum 

Het vergaren van kennis over dit onderwerp en de belangstel 
ling voor het werk dat de Stichting Behoud van Bedrijf en 
Techniek zich ten doel stelt, heeft mede geleid tot waar
dering voor en behoud van allerlei brouwerij-materialen 
en gereedschappen. Zij zijn er blijvend de getuigen van dan 
ook in de brouwerijwereld de industriële omwentelingen 
hebben plaats gevonden. In ons brouwerijmuseum Breda valt 
daarbij het oog o.a. op Boekwerken en gildenota's uit 1791, 
originele roerstokken en bierboom uit 1795, houten aandrijf
schijven uit 1870, kuiperij-handgereedschappen uit 1887, 
apparaten voor controle en tap uit 1900, aanduiding van de 
eerste stoommachine uit 1916, foto's en drukwerken uit de 
periode 1887 tot 1930. 
Als de kreet "In 't verleden ligt het heden, in het nd 
wat worden zal" waar is, dan hebben we nog heel wat te goed! 



Rec lamebord gesc honken door H. Baar dman s . 

EEN, '!WEE, DRIE HOF.FIJZERS 
door P.A. Terrpelaars 

Het hoefijzer heeft al in vroege tijden in de belangstelling 
gestaan. Sommige mensen schrijven aan het hoefijzer een 
gelukbrengende kracht toe. Het zij zo. 
Een verklarende hypothese zou te zoeken zijn in de vergelij
king met het bekende "spijkeroffer". 
Om gunsten af te smeken werd gebeden, waarbij gesmede 
spijkers ten offer werden gelegd. Spijkers namen de rol van 
van geld over. Vandaar het gezegde "Let op de spijkers". 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat later ook het hoefijzer 
een offergave was en als gelukbrengend element werd gezien. 
Hoefijzers hebben alles met paarden te maken. De bierbrouwers 
lieten hun zwaar beladen brouwerswagen dan ook door sterke 
en soms feestelijke opgetuigde knollen langs de herbergen 
van dorp en stad trekken. 
Het hoefijzer heeft iets aantrekkelijks. Een uithangbord 
met een of meer hoefijzers duidde de hoefsmid aan, toen 
lezen en schrijven nog op een laag pitje stond. 
Mogelijk was dit het geval met een huize "'t Hoefijzer", 
gestaen en geleghen aan de Vismarkt, omtrent "de Krane". 
Maar voo ral de brouwers voelden een sterke verwandschap 
met dit embleem, om hun produkt onder de aandacht te 
brengen . In Breda waren er verscheidene. Door welwillende 
hulp van archivaris Dr . Brekelmans kan hier worden ge
signaleerd: Brouwerij "Het hoefijser" in 1770 gelegen aan 
de Fellenoordstraat. 

Pas in 1905 komt een brouwerij "De Twee Hoefijzers" voor 
in Breda aan de Ginnekenstraat no . 26 gevestigd eigendom 
van P. van Reuth. Na enige tijd heeft hij waarschijnlijk 
de naam veranderd in "Het zwarte kruis" . Het brouwerijtje 
werd in 1915 overgenomen door de grote brouwerij in 
Breda, die "De drie Hoefijze r s" heette . Brouwer Smits van 
Waesberghe bouwde deze nieuwe brouwerij aan de Ceresstraat 
in 1887. Daarvoor was zijn bedrijf gevestigd aan de Bosch
straat 5 en heette aanvankelijk: "De Drij Hoefijssers" . 
Het was Dielis Peeters van den Kieboom, die in 1628 deze 
naam gaf aan een reeds in 1538 bestaand brouwerijtje ge
naamd "Den Boom". 
Dat hoefijzers een geliefkoosde naamgeving vormden moge 
blijken uit het feit, dat vele brouwers destijds daarvoor 
kozen. 
Nog een brouwerij t je kome n we tegen in 1613, gevestigd 
"ergens " aan het Ga sthuyseinde (Boschstraat ! 45) en weer 
een a nde r was te v inde n in het Akkerstraatje in 1682. 
Tot in 196 1 werden hoefi j zers officieel als brouwerij-naam 
gevoerd en na 333 jaar n iet uit het gezicht verdwenen . 



GFAan'E REDACTIE, "'~ ~:<.-''1~ 
Geïnteresseerd in de historie van mijn geboortestreek en in 

" dateringsproblemen in middeleeuwse OO{konden, maak ik graag 
enige aantekeningen bij het artikel "Aktes uit 1274 en 1277", 
in: Brieven van Paulus jrg. 13 (1987), nr. 66, blz. 22-26. 

1. De onderstreepte tekst op blz. 22 geeft volgens het onder
schrift: "Data Ulvenhi, festa secunda post Pascha, anno 
1274". 
Er staat echter in de tekst van de akte: 
"Datum Ulvenh-, feria secunda post Pascha, anno 1274". 
De afkortingsstreep achter Ulvenh is moeilijk op te lossen: 
het kan Ulvenhi, Ulvenholt, Ulvenhout zijn. 
De weekdag is aangegeven met: feria secunda, d.i. letter
lijk: de tweede dag. Hiermee wordt niet bedoeld dinsdag 
na Pasen, maar maandag na Pasen, want in de latijns: 
christelijke kalender is zondag de eerste dag van de week, 
maandag de tweede dag, dinsdag de derde enz. 
In het jaar 1274 viel Pasen op 1 april. De akte is dus van 
2 april, zoals ook op blz. 23 door dr . Brekelmans terecht 
werd berekend. 

2. Op blz. 26 staat een kopie van een akte, waarvan de datum 
in de laatste 2 regels luidt : 
"Actum et datum in Ulvenhout, anno ab Incarnationis Domini 
millesimo ducentesimo septuagesimo VII, sexto Idus Februarii" . 
Vertaald: Gedaan en gegeven in Ulvenhout in het jaar vanaf 
de Vleeswording des Heren 1277, de zesde (dag) voor de Iden 
van februari. ~~ 

Deze dagaanduiding is hier volgens de klassieke Romeinse 
kalender nog lang in de middeleeuwen in gebruik. 
De Iden van februari viel altijd op de 13de. De zesde dag 
ervoor - de Iden zelf mee te tellen - is de 8ste februari. 

De eerste 2 akten zijn in hun oorspronkelijk schrift ge
~chreven; de derde akte van 1277, waarvan zojuist sprake, 
is geschreven in een prachtig handschrift van ongeveer 
1600 en is dus een afschrift van het origineel. 

Gelukkig doen mijn opmerkingen niets af van de strekking 
van het verhaal in de "Brieven van Paulus", en is Ulven-
hout inderdaad nog ouder dan we al dachten! 

H. van Bavel O. Praem 
archivaris 
Abdij van Berne, 
Heeswijk-Dinther. _A_B_D_IJ_~~~~N~B=E~R~N=E~~~_J~~~~~~-

VALKRUST GISTEREN EN VANDAAG! VALKRUST MJRGEN? 
door Armeke CX:Jres-van den Berg 

Als je vanaf de Ginnekenmarkt richting Ulvenhout gaat, zie 
je aan je linkerkant het ziekenhuis Laurentius en aan je 
rechterkant het landgoed Valkrust. Dit klassieke landgoed staat 
er wat zielig bij. Met zijn dichtgespijkerde ramen, zijn be
schadigde muren en de gekapte bomen doet het in niets meer 
denken aan de betere tijden van toen. 
Karel Leenders, een in 's Hertogenbosch geboren, in Breda op
gegroeide en in 's Gravenhage wonende Va l krust- liefhebber, 
gaat het zeer aan het hart dat het landgoed Valkrust z o in 
verval is geraakt. Hij hield daarom op 23 november 1987 
een lezing over dit Valkrust voor "Paulus" . 

Het Laurentius ziekenhuis werd na 1900 gebouwd . Recht tegen
over het landgoed Valkrust. Het landgoed had toen al vele 
eigenaren gehad. Het is niet precies bekend wanneer het land
goed is gebouwd maar de heer Leenders meent dat dit voor 
1350 is geweest . Het landgoed is gelegen op de beekda l he l ling 
me t aan de e ne kant het beekdal van de Mark en aan de andere 
kant een plateau met dekzand, dat gebruikt werd als bouw
land. Op het terrein van Valkrust zijn geen archeologische 
vondsten gedaan. Dat wil echter niet zeggen dat er in vroeger 
tijden niet gewoond is of gewerkt. Er is namelijk nog nooit 
gezocht naar voorwerpen van archeologische waarde. 

De wijngaard 
Rond 1600 werden er heel wat landkaarten gemaakt. Op vrij
wel alle kaarten komt het landgoed voor. Het heet in die 
tijd echter geen Valkrust. De eerste naam die ons bekend 
is, stamt uit 1542. Toen werd het landgoed: "De Wijngaard" 
genoemd. In die ti j d was Willem van Wissel de eigenaar. 
We llicht dat de naam van het landgoed verband houdt met 
het beroep van Van Wissel. Hij was keldermeester van de 
heer van Breda. De kelder was natu~rlijk bij uitstek g e 
schikt voor het opslaan van wijn. Volgens de heer Buiks 
(Veldnamen) komt de naam Wijngaard van een eerdere eige
naar genaamd Van Wijngaarden. 

Het landgoed heeft vele eigenaren gehad . Het is ondermeer 
in het be zit geweest van de onechte kinderen van van Grim
huysen. Daarna kwam het in handen van Wi llem va n Wissel. 
Deze heeft het aan de Bissc hop van Luik, tevens heer van 
Zevenbergen, verkocht. Jan van Grimhuysen trad hierbij op 
als makelaar. Vervolgens is het huis in handen geweest van 
een aantal belangrijke lieden, die het huis waarschi j nli j k 
alleen in de zomer bewoonden. 
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Vanaf 1621 komt er voor ons meer duidelijkheid rond het 
landgoed. Dit doordat er vanaf die tijd, steeds .meer kaarten 
en archieven bewaard zijn gebleven. 
In 1668 sterft de toenmalige eigenaar de heer Eykberg. Zijn 
kinderen verdeelden het landgoed in twee delen. De oprij
laan kan hierbij ongeveer gezien ~orden als grens. 
Het huis komt op de noordelijke helft. Op de zuidelijke helft 
wordt een nieuw huis gebouwd. Dit is nu bekend als portiers
woning. 

In 1683 wordt de Ginnekenweg verhard en deze wordt in 1713 
door getrokken tot Ulvenhout. Door dit verharden van de weg 
wordt het natuurlijk steeds interessanter een blik hierop 
te werpen. Tussen 1714 en 1730 werd daarom een Theehuis ge
bouwd vlakbij de weg. 

Valkrust 
1772 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van het land
goed. Toen kwam het in handen van Cornelis Valk. Hij gaf 
het landgoed de naam Valkrust. Hij maakte ook het begin met 
het veranderen van het land rond het huis. Allereerst heeft 
hij de eerder verkochte grond weer aangekocht en langzaam 
maar zeker omgevormd tot een park. 
Dit door het plaatsen van bomen, het verlengen van de gracht 
en het plaatsen van diverse bruggetjes. Dit kan worden ge
zien als de eerste fase . De tweede fase werd vooral uitge
voerd door het verschuiven van grond en men plantte extra 
bomen langs de gracht. Rond 1900 werd deze gracht gedeel
telijk dicht gegooid waardoor er een laantje ontstond. 

Laurentius 
In 1915 komt aan het functioneren als landgoed een eind 
als het aan het Laurentius-ziekenhuis wordt geschonken. 
De tweede Wereldoorlog heeft een grote rol gespeeld bij 
het in verval raken van het landgoed doordat de bomen ver
ziekt raakten door kogels. De bomen werden zo ziek dat ze 
vijftien jaar geleden gerooid moesten worden. 
Volgens dokter Smithuis , verbonden aan het Laurentius
ziekenhuis, vormden de bomen een gevaar voor iedereen die 
zich op het terrein bevond. Omdat de technische dienst van 
het ziekenhuis rond die tijd nog in het huis gevestigd was, 
vond men het beter de bomen te kappen. 
Inmiddels is ook het theehuis verdwenen en is het voorma
lig onderkomen van de technische dienst dichtgetimmerd. 
Het landgoed wordt niet meer onderhouden door de eigenaren. 
Wellicht speelt de fusie van het Laurentius met het Dia
conessenhuis hierbij een rol . Zonde is het echter wel. 
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Het landgoed Valkrust staat op de monumentenlijst en valt 
daardoor onder de monumentenwet. Deze wet verbiedt de eige
naren het slopen of verwijderen van het monument maar ver
verplicht de eigenaar niet tot onderhoud. In feite is men 
al in de fout gegaan door de bomen langs de dreef te kap
pen zonder voor jonge aanplant te zorgen. Tot op heden 
heeft men dit ongestraft kunnen doen. Ook is de helft 
van het toegangshek inmiddels verdwenen. De heer Smithuis 
gat hier de volgende uitleg aan. In 1964 werd het hek 
onder personeelsleden verkocht en viel het niet onder het 
bestuur. Ongeveer drie maanden heeft iemand die iets te 
diep in het glaasje had gekeken zijn auto tegen de paal 
van het hek geparkeerd. Het hek viel in gruzelementen en 
is opgeruimd. Of het hek ooit nog gerestaureerd gaat 
worden, daarover heeft de heer Smithuis zich niet uitge
laten. 

Uit het betoog van de Heer Leenders blijkt dat het land
goed hem aan het hart gaat en hoe hij hoopt op een ver
betering van het lot. Hij liet ons dia's zien van diverse 
landgoederen rondom Breda die er beter voor staan. 
Laten we hopen dat Valkrust inderdaad niet het "Brandend" 
kind van de rekening wordt als het Laurentius-ziekenhuis 
verdwijnt. 

UIT HF.r GFMEENJ'E-ARCHIEF ( 3) 
door dis. J.M.H. BrOëders 

Tewerkstelling van houtzagers uit Ginneken in de haven van 
Antwerpen 1810-1811. 

INLEIDING 

Om Engeland in ziJn achilleshiel, de buitenlandse handel, te 
treffen vaardigde Napoleon bij het Decreet van Berlijn van 
21 november 1806 en dat van Milaan van 17 december 1807 het 
"continentaal stelsel" uit. Neutrale landen en Frankrijks 
bondgenoten mochten geen handel meer drijven met Enqeland. 
De uitwerking van het plan bleef ver beneden de verwachting
en van Napoleon. Engeland bleek op zee te sterk en kon een 
tegenblokkade opwerpen. Er ontstond een levendige smokkel
handel tussen Engeland en het continent. 
Een van de maatregelen van Napoleom om zijn strategie te 
redden was de inlijving in 1810 van het Koninkrijk Holland, 
waar zijn broer Lodewijk Napoleon niet bepaald zijn ijverig
ste bondgenoot was op dit gebied. 

ANTWERPEN MARINEHAVEN 

Een andere maatregel was de uitbouw van Antwerpen tot een 
oorlogshaven: "een pistool gericht op de borst van Engeland". 
Zoals gewoonlijk schakelde Napoleon ook bij dit grote project 
gedwongen arbeidskrachten in. Op 22 mei 1810 bepaalde hij, 
dathet Departement der Twee Nethen, waartoe het Arrondisement 
Breda behoorde 1000 grondwerkers en 100 stortkarren (aard- of 
"kiep"-karren) moest leveren. Op 13 augustus kreeg het ge
meentebestuur van Ginneken en Bavel bericht, dat het con
tingent uit de gemeente bepaald was op zeven grondwerkers. 
Binnen drie dagen na ontvangst van de brief moesten zij zich 
in Antwerpen melden. 
Op 22 augustus schreef de onder-prefect van het arrondissement, 
dat er twee dagen te voren nog niemand in Antwerpen was ver
schenen. 
Als de gemeente binnen acht dagen geen bericht van aankomst in 
de havenstad kon overleggen zou men zich blootstellen aan mi
litair ingrijpen. 
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In Ginneken ging men er van uit, dat de grondwerkers op 21 
augustus in de avond in Antwerpen waren gearriveerd en op 
29 augustus werd in alle haast een brief naar de Franse 
autoriteiten bij de dokwerken gezonden om een bericht van 
aankomst der arbeiders te verkrijgen. Het geheel zal met 
een sisser afgelopen zijn, want van enig militair optre
den is niets gebleken. 

HOUTZAGERS 

De aanleg van het havendok en van het marine-arsenaal vlotte 
niet naar wens. Er was een groot gebrek aan "scieurs de long" : 
houtzagers, of zo men wil plankenzagers. Op 22 november werden 
vanuit Antwerpen uit het hele departement allen die zich ge
regeld of bij tijd en wijle bezig hielden met het verzagen van 
bomen opgetrommeld om te komen werken. 

De Fransen namen geen halve maatregelen. De vordering van werk
krachten moest openbaar bekendgemaakt worden, maar tevoren 
moesten de betrokken houtzagers persoonlijk gevorderd worden. 

Ze moesten reisorder naar Antwerpen krijgen. Binnen 24 uur 
moest een afschrift van reisorder naar de prefect van het 
departement worden gezonden en aan alle commissarissen van 
politie, de gendarmerie en de veldwachters moesten signale
menten van de zagers worden verschaft. 
Waarom al deze voorzorgsmaatregelen? 
De Fransen hadden al heel wat te stellen gehad met deser
teurs bij de realisering van grote werken, die ze vaak uit 
lieten voeren door krijgsgevangenen. Zo deserteerden er 
Portugezen bij het werk in Antwerpen en bij de kanaalwerken 
in St. Quentin doken op zeker moment zelfs 1500 mannen on
der. 
Het heeft even geduurd voor de zagers aangewezen waren, maar 
op 4 december 1810 kon de maire van Ginneken en Bavel, B. S . J. 
Havermans aan de prefect de afschriften zenden van de mars
bevelen van zes zagers, die dezelfde morgen op :pad waren ge
gaan naar Antwe r pen. 
De "slachtoff'ers" waren Pieter Mensen, 38 jaar oud; Daniel 
Calvis, 18 jaar; Jan Janssen, 45 jaar; Antonie Grauwmans, 
26 jaar; Pieter Bruijgoms, 43 jaar; Hendrik Soffers, 51 jaar. 

DESERTIE UIT ANTWERPEN 

Lang hebben de houtzagers hun diensten niet verleend. Op 8 
januari 1811 kreeg de maire via de onder- prefect te Breda 
bericht van de commissaris van marine in Antwerpen, dat ze 
al voor 19 december lBlO hun hielen hadden gelicht. Waarom? 

1 
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In de brief van de onder-prefect staan enige mogelijke re
denen vermeld. 
Deze redenen zijn blijkbaar door mede-deserteurs naar voren 
gebracht, maar de onder-prefect schrijft, dat het simpelweg 
uitvluchten zijn. Dat had men hem tenminste vanuit Antwerpen 
geschreven . 
Er waren er die beweerd hadden, dat ze niet aangenomen waren; 
anderen, dat men ze niet te werk had gesteld ofwei werk had 
laten verrichten buiten hun eigenlijke beroep. Er waren er, 
die beweerd hadden, dat ze hun gereedschappen op moesten 
gaan halen en ook, dat ze niet uitbetaald waren. 
Alleen op het laatste argument, waar ongetwijfeld een kern 
van waarheid in zat, waar de prefect in zijn brief nader in
gegaan. De salarissen over november waren in de eerste dagen 
van december uitbetaald. De lonen waren volgens hem erg hoog. 
Dat laatste moge dan al waar zijn geweest, in alle vorderingen 
van werkvolk was beloofd, dat de lonen telkens aan het einde 
van de week, op Zaterdag uitbetaald zouden worden . Op dat 
punt zijn de Fransen waarschijnlijk in gebreke gebleven. 

TERUG NAAR HET ARSENAAL 

In de brief van de onder-prefect van 8 januari 1811 stond 
tevens het verzoek (lees:bevel) aan de maire, om de deser
teurs aan te houden en ze door de gendarmerie naar Antwer
pen te laten brengen. 
Ontsteltenis in Ginneken? In ieder geval niet bij Antonie 
Grauwmans, die op 14 januari ten gemeentehuize een over
lijden aan kwam geven. Misschien heeft de maire getalmd 
met de uitvoering van het bevel. Hoe dan ook, op 16 januari 
schreef de onder-prefect, dat de administratie van de marine 
de verzekering had gegeven, dat de zagers voortaan nauw
gezet uitbetaald zouden worden. Er was dus geen reden meer 
om te proberen tijd te rekken. 

Overigens kreeg de maire, evenals zijn collega's toestemming 
om het "bureau de bienfaisance" voorschotten uit te laten be
talen aan de arbeiders, die daar behoefte aan hadden. Even
tueel mocht de gemeentekas aangesproken worden. 
Uit een brief van 5 februari 1811 van de maire, Havermans 
blijkt, dat minstens vijf van de zes houtzagers weer te werk
gesteld waren aan het arsenaal: Janssen, Soffers, "Mens", 
Bruijgoms en "Grouwmans". 
Zij hadden "die in de grootste misère verkeren" en niets 
achter de hand hebben. De maire wil de gezinnen ondersteunen 
met een bedrag van 30 stuivers per week. 
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Twee dagen later al verleent de onder-prefect toestemming 
om voorlopig voor twee weken onderstand te verlenen en op 
14 februari kreeg de maire machtiging om met de steun door 
te gaan tot wederopzeggens toe. 

DE AFLOOP 

Hoe lang de houtzagers in Antwerpen bij het arsenaal werk
zaam zijn geweest, is niet achterhaald. Het archief zwijgt 
verder over deze zaak. 
Zeker is, dat Jan Janssen op 6 april 1811 weer in Ginneken 
was . Op die dag kwam hij de geboorte van een kind aangeven. 
Zeker is ook, dat Antonie Grauwmans op 30 april 1811 terug 
was in de gemeente. We mogen aannemen, dat de tewerkstelling 
toen afgelopen was. Gezien het optreden van de Fransen te
genover gevorderde werkkrachten in het algemeen lijkt het 
uitgesloten, dat beide vaders "geboorteverlof" zouden hebben 
genoten. 
Overigens was Jean pas het tweede kind van Antonie Grauwmans. 
De opmerking van de maire, dat de in zijn brief van 5 fe
bruari 1811 door hem genoemde vijf arbeiders allen een groot 
gezin hadden, mag lichtelijk overdreven heten. Alleen Bruij
goms en Janssen hadden een gezin te onderhouden met vijf of 
meer jonge kinderen. 
Ook met de opgave van de beroepen had maire Havermans het 
niet zo nauw genomen, naar achteraf blijkt. Hij had ze allen 
aangediend als "scieur de long", houtzager of plankenzager. 
De werkelijke beroepen waren (onder enig voorbehoud, in de 
negentiende eeuw oefende men vaak meer dan een beroep uit 
en het is moeilijk vast te stellen, welk beroep het zwaar
ste woog): Pieter Mensen, timmerman; Daniel Calvis, metse
laarsknecht; Jan Janssen, landbouwer en wagenmaker; Antonie 
Grauwmans, dagloner; Pieter Bruijgoms, arbeider; Hendrik 
Soffers, tuinier, arbeider, herbergier. 
Van de ondersteuning uit de armenkas of via de gemeente
ontvanger is ook niets aan het licht gekomen vooralsnog. 
Was de brief van de maire een slimmigheidje om de gemeen
tenaren eerder thuis te krijgen? 

bronnen : 
Gem archief Ginneken en Bavel inv_ nr . 857, Correspondentie 
1810-1813 
Collectie (totocopieën van) doop-, trouw- en begraafboeken 
van vóór 1811 _ 
Burgelijke stand 1811-1840 
Arc hivalia bureaux .~ bienfai s ance_ 
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PALIDLITHISCHE VONDSTEN UIT DE GEMEENI'E NIEUW-GINNEKEN 
door Ton Reijers 

De afgelopen 10 jaar Zl.Jn er in Nederland op vele plaatsen vondsten 
gedaan uit de oudere steentijdperiodes, het Paleolithicum. 
Eenzame pionier in de jaren 60 was Tjerk Vermaning die in het 
noorden op meerdere plaatsen artefacten uit het Jong Acheul wist 
te bergen . Hierna volgde het baanbrekend onderzoek in de stuw
wallen van Midden-Nederland. Grote stimulator van dit onderzoek 
was A. Wouters. Samen met C. Franssen en andere amateur-archeo
logen wist hij op meerdere locaties in de stuwwallen concentra
ties artefacten te bergen uit verschillende perioden uit 
het Pleistoceen. Ook de naam van L. Reubsaet mag in dit summiere 
overzicht niet ontbreken. Werzaam in Zuid-Limburg wist hij al sinds 
eind eind jaren 60 meerdere concentraties te bergen van de zgn. 
Jabeek cultuur. 
Deze component van het CCC (chopper/Chopping Tool complex) 
heeft een ouderdom van ± 400.000 jaar. 

Al deze vondsten zijn in een prachtige reeks artikelen in de 
"Archeologische Berichten" gepubliceerd . 
In tegenstelling tot de Nederlandse beroepsarcheologen hebben 
archeologen uit vele andere landen onze vondsten volkomen ge
accepteerd, waarbij ze zich ook volledig aansloten bij de cul
tuurtoewijzing zoals die in bovengenoemd blad werd gebracht. 
Het achterwege blijven van erkenning van de archeologen alhier 
is te wijten aan het volstrekte ontbreken van enige kennis van 
zaken aangaande het Paleolithicum. 
De laatste tijd is er echter, zeer voorzichtig, een kentering 
waar te nemen. 

In West-Brabant Zl.Jn de voorwaarden voor het aantreffen van der
gelijke oude cultuurresten zeer gunstig. 
Hier dagzomen een drietal rivierterassen met een ouderdom be
ginnende in het midden Pleistoceen tot het oudste pleistoc.een. 
Uit de gemeente Oosterhout zijn nu een tweetal concentraties 
bekend geworden uit de zgn. Heidelbergcultuur (800.000 jaar 
oud). 
In de omgeving van Dorst is een artef actconcentratie bekend 
geworden, die zeer sterk doet denken aan het Afrikaanse 
Oldowan. Ouderdom tussen 800.000 jaar en 1.000.000 jaar. 
Uit de omgeving van Etten is in 1981 een concentratie bekend 
geworden die tevoorschijn kwam bij het afgraven van de daar 
aanwezige Tiglienklei. 
Deze heeft een ouderdom van 1.600.000 jaar. 
Ook uit Midden Limburg zijn dergelijke zeer oude vondsten be
kend geworden, Daarnaast zijn er nog vele tientallen losse 
vondsten bekend geworden uit verschillende Acheul-tradities 
en de Heidelbergcultuur. 

l 
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Nieuw-Ginneken bleef in eerste instantie achter voor wat be
treft dergelijke vondsten. Enerzijds is dit te wijten aan 
het feit dat de hier aanwezige pleistocene lagen overdekt zijn 
met jongere holocene beekafzettingen en stuifzanden, anderzijds 
omdat de boven aangehaalde vindplaatsen weinig tijd overlieten 
voor onderzoek elders. 
Sinds enkele maanden is er een kleine concentratie vondsten be
kend geworden uit de omgeving van Strijbeek. 

Daar het om vondsten gaan die in een secundaire positie werden 
aangetroffen is het nogal speculatief er een precieze datering 
aan toe te kennen. Belangrijk in dit verband is de vondst van 
een schaaf geslagen uit een Levallois afslag. 
De bewerkingstechniek laat toe h~t groepje te dateren in het 
jong of midden Acheul. (100.000 tot 200.000 jaar oud) 
De overige werktuigen komen voor over langere periodes in het 
Paleolithicum. Deze andere werktuigen zijn: 1 rugmes, 1 chopping 
tool, 1 pointed chopper, 2 getande choppers, 1 afslag en één 
stuk wat verbrand is. Deze laatste is een mogelijke aanwijzing 
voor haardvuren. B~langrijk is het voorkomen van resten sediment 
op verschillende stukken. Deze resten kunnen misschien iets meer 
zeggen over de juiste geologische context waarin ze gelegen hebben. 
Alle artefacten zijn geslagen uit vuursteen. 
Met deze nog kleine vondstgroep is er een eerste begin gemaakt met 
het Paleo onderzoek in Nieuw-Ginneken. Mogelijk dat de toekomst 
nog meer zal opleveren. 

PLANT'EN IN OF. WEERSVOORSPET.LI~ ( 12) 

Wintermaand 
Onweer op 'n dorre noorn 
'n stukske voorjaar gaat verloren. 

Louwmaand 
Valt in d'eerste maand geen regen 
Dan brengt dat de vruchten geen zegen 

DE TELEFCDN IN ULVENHOUI' 
door Jan Bastiaansen 

Bij het lezen van de Brieven van Paulus 65 trof mij de copié 
van een gedeelte van een krant van augustus 193~. 
Het betreft een aankondiging van de feestelijkheden ter gelegen
heid van het 650-jarig bestaan van Ulvenhout. 
Meer nog dan deze aankondiging ging mijn belangstelling uit naar 
de advertentie's daaronder. 
In drie van de vier advertentie's staat het telefoonnummer van 
de winkelier of ondernemer vermeld. 
Het viel mij op dat deze alle drie uit een viercijferig abon
neenummer bestonden. 
Wat is daar nu voor bijzonders aan zult U zich afvragen. 
Verderop in het verhaal zal dat blijken, mij viel het ineens op 
vanwege mijn technische achtergrond bij PTT. 

Inductortoestellen 

In de dorpen rondom Breda bestond er voor de oorlog nog geen 
automatisch telefoonverkeer. 
Dat betekende niet dat er niet getelefooneerd kon worden. 
De telefoonabonnee's die er waren hadden de beschikking over 
een inductortoestel. Dat was een telefoontoestel zonder kies
schijf, maar een waar door middel van een slinger een tele
foniste opgeroepen kon worden. Die telefonist(e) zat meestal 
op het postkantoor waar een centraalpost geinstalleerd was. 
De telefoniste was meestal de echtgenote van de postkantoor
houder, post en telefoon gingen in die tijd nog samen. (Kwam 
deze situatie ook voor in Ulvenhout? Wie zoekt dat nog eens uit?) 
Op de centraalpost zaten alle telefoonabonnee's van het dorp 
aangesloten. Wanneer nu een abonnee aan zijn slinger draaide 
werd dat door de telefoniste opgemerkt. Zij nam de telefoon 
aan en vroeg met wie hij of zij een gesprek wilde. 
Ooor middel van een snoer (koord) waaraan aan beide zijden 
een ste1<ker gemonteerd was kon zij de gewenste verbinding tot 
stand brengen. 
Wanneer het gesprek ten einde was draaide één van de abonnee's 
aan zijn slinger, op de centraalpost in het postkantoor rinkelde 
dan een bel en de telefoniste verbrak dan de verbinding. 
Oe belangstelling voor een telefoonaansluiting was nog niet 
groot. Alleen de politie, het gemeentehuis, de burgemeester, 
enkele notabelen, zakenlui en gegoede burgers beschikten over 
een telefoonaansluiting. 
Al die bestaande aansluitingen beschikten over een telefoon
nummer. De nummering daarvan begon met 1,2,3,4 enzovoorts, dat 
was immers het gemakkelijkste. De abonnee met bijvoorbeeld nr. 
18 belde de telefoniste en vroeg een gesprek aan met nr. 23. 
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GINNEKEN. (Rijkstelefoonkantoór.) 
f Prlncenbage en Ulvenhout.) 

Diensturen : \\.' erkdort"n; 8 vm.-6 nm. Zon- en Feetldoa:en: S-.9. 1-t. 
Jrae nprn~re •1•tittkc.d Il ll'eVrtlit!d lft hd Pot\r t:D Tl'lrcra.fkftn}oor. 

B lademrvea, ll., llulu "Dl· 
r. berq", UID11Ahoul. 
• 6 RuAlnper, Ur. .1. C. J'., Raad-
Î buiult. 30. 

CJ ol•n, A, ~- 11~1•1 Dennan
oord, BotcMaan !&. 

E 111, 0, L "" 0.-ronlalaao to. 
l::.IJk. .1, v" Dlot111ienm"•pt1Jn 

W1lhelmioNLr. 41 

11 Httrm• '"· """· A . .J., Sul· 
k.:rfabrtkant.. Bnlptr. 13. 

14 Uuekatn, A. G. , lnpnlew\ 
Ulvenboul.lcllliMD 18. 

1 llortpeohrouwen, .1. A.., Jull· 
anut.r. 48. · 

a Jl.111hna, ll. \\'. C. F ... , Rttm. 
drr HU7 .• , \\"llhf'lmlnHU. 16.. 

11 Mnf"O, S., Soord·Drab8atKb• 
"\lelemf'llf\rlJ, Prtna Hendrlkllr. 
~-

ta Alortrl . A .. 1. v. !\I. v, d., Hulu 
,. loulH", UlveaboulacbclHD 11. 

·11 Ramlun, .J. C., Koopman, 
UlvenhouUchelaan 12. 

• HrlJI, P. C. V. v . ll., Graenh•n· 
dcli.nr en molcnuflir, Molenttr.92. 

RIJkaleleur••lk.aaloor. (1 } 

tl S d10Uea •· Aa~bat, ll., Sul
kcrfabrlk ., Ulvenhoubchelaan 10. 

11 Sprrager, ol. \V,, WerkLulelt. 
ln,eo., BotthlHn 14. 

T eteoraaJkaatoor" (') 

10 V rteHudorp, W ., Koopra10 1 

l:JarooltlHn 71. 
~U t.e vn1en: "RlJkltelecn•r·. 

llt vow ~e num.mcn ven •nnllutllnc ook oadn BJ\EDA. 

Aangezien er in een van de advertentie's, uit de krant van 
augustus 1937, het telefoonnummer 4815 vermeld staat vroeg ik 
mij af of er to~n in Ulvenhout al zoveel telefoonaansluitingen 
waren. 
Bij nader onderzoek bleek het volgende. Aan het eind van de 
dertiger jaren besloot de directie van het telefoondistrict 
Breda om in de dorpen rondom Breda automatische telefooncen
trales te installeren. 
Daar was ook Ulvenhout bij.Aan de Dorpstraat, juist tegen wat 
nu de gemeentegrens met Breda is, werd een telefooncentrale 
gebouwd. 

Eigen netnummer 

Op 16 september 1937 (nu juist 50 jaar geleden) werd de centrale 
van het merk Siemens en Halske in dienst gesteld. 
(Bavel kreeg ook een eigen centrale, van hetzelfde merk, welke 
op 14 december 1937 in gebruik genomen werd). 
De capaciteit van de telefooncentrale was 100 aansluitingen, de 
nummering liep van 200 ... 299, driecijferig dus, en op het moment 
van indienststelling hadden 59 mensen in Ulvenhout telefoon. 
Waarom dan toch dat viercijferig telefoonnummer in die krant van 
augustus 1937? 
Het antwoord is dat de telefoonabonnee's van Ulvenhout reeds lang 
voor 16 september 1937 automatisch konden bellen omdat zij op 
de telefooncentrale van Breda, die aan de Oude Vest stond, aan
gesloten waren. Dit in tegenstelling tot abonnee's uit Bavel, Rijs
bergen, Chaam, Teteringen, Etten enzovoort die het tot eind 1937 
met een inductortoestel moesten doen. 
Aan de Oude Vest in Breda stond sinds 29 oktober 1932 een auto
~atische telefooncentrale van het merk Siemens en Halske. 
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Gl-·DS 
VOOR HET LOCALE RIJKSTELEPOONN•T 

ULVENHOUT·:~:: ......... 
·(Telefooncll•.,.lot •1t•DA) 

Detu- van atelultln• . ven den Gld• ta ApPll teae 

DOORLOOPENDE DAQ- EN NACHTDIENST 

" ""_." •• ".v_ ." v-rw••Pll•• " ••••• ....._. " ... "- .... "-v---._.._ ... 
NAAMLIJST. 

A. 

264 Aa, H. C. v. d" District SecretariJI L .C.O.N., Agent 
Tuinbouwvereen., Dorpsstr. C 170. 

B. 
270 Belutlngen (RQka), Ontvanger v. h. grenskantoor 

Strijbeek (Gem. Ginneken). 
232 Borcb, Jonkvr. B.ue v. d., Huize Valkenburg. 
218 Boterfabriek St. Laurentlua. 

· U 7 Breen, J. v" Dir. N~ A. J. v. Breen'• Handels Hij. 
R'dam, Pastorale. . 

212 Broek, 0. N. v. d., Secr. Tuinb. ver" C 46a. 
251 Broek, Wed. F. J. v. d" Vleeschh" DorpHtr. C 44. 
286 Broek, N. v. d., Café en slagerij, Galder C 88~ . 

D. 
255 Dames Kapsalon, Netty MarteDB, Dorpsstr. 125. 
209 Deen van Berckel, Mevr. H. M" Dorpsstr. l 73e. 
284 Dorat·Verpaalen, A. v., Brood-beachuit-en kleingoed· 

bakkerij en kruideniersw., Dorputr. C 96. 

De capac ite it was 4000 n r s . De nummering van d e aans l u i tingen 
liep v an 2000 .. . 5999 , het netnummer 01 600 . 
Voor 16 s eptember 193 7 zaten dus de a bonnee ' s uit Ulvenhout 
op d e cen t rale Bre d a , vandaar dus de vierc ij f er i g e numme rs in 
de adv e rte n t ie's . 
Vóór 29 o k tober ! 932 kende de telefoonabon nee ' s uit Ulvenhout 
oo k he t sys teem met d e i nd uc t ortoes t ellen en de cent r a alpos t. 
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E. 
. 292 Elshout, Leon, Bouvignelaan 443 D, Ginneken. 

281 Eijnatten, A. C. v., Gedipl. gas- en erkend waterfitter. 
lood- en zinkw" electr. monteur, Dorpsstr. 40. 

F. 
234 Fokkema, J" Café, Wijk C 128. 
262 Frijten, J. F., le Ulvenhoutsche Brood-beschuit en 

kleingoedbakkerij, Dorpsstr. C 51. 

G. 
218 Gemeentepolitie, Politiepost, Ulvenhout. 
283 Gils & Zn., J. v., Aann. v. nieuwbouw en onderhoudw .• 

Steerstr. 154a. 
268 Goosen, Wed. C" Schildersbedrijf, Dorpsstr. 74a. 
291 Goosen, G. J" Lood- en. zinkw., Dorpsstr. 93. 
276 Graumana, P.J., Timmerm. en aann., Galder 429a. 

H. 
277 Hoogh, W. C. de, Dames en Heerenkapper, Dorps

str. C 44a. 
295 Hooydonk, Ä. v" Café, Galders~hew. C 443a, Ginne

ken. 
224 Hooydonk, C. v" Landbouwer, Notsel C 334a. 
272 Booydonk-Clauen, C. v" Autoverh., winkelier, Dorps

str. 157. 
271 Hotel Annevllle, Landgoed, reat" Tea-Garden, A. 

Coumans. . · 
208 Hotel •t Jachthula, C 46 . . 

. J. 
290 Joos, A.. A. de; . Café; veeh. , Dorpsstr. 72. 

IC• 
227 Kort, A. L. P. de, Dierenasyl en handel in kol.waren. 

Dorpsstr. C 126. ·· 
202 Kreet de Rooy, Mevr. J. H. A. v" den Tip, Galder. 
210 Kuyk .&rZn., J.; p:. v., Mr. Bakker, Dorpsstr. 127. 

Uit een telefoongids van januari 1921 blijkt dat er in Ginneken 
19 telefoonaansluitingen waren. 
Toen dus o p 16 september 1937 Ulvenhout een eigen t e l e f o oncen
trale kreeg, kre eg zij daarmee ook een eige n netnummer (01 604) 
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L. 
Landmacht. 

230 Marechaussée-kazerne, Brig. Strijbeek, Ginnekèn. 
294 Schietterrein o. d. Galdersche Heide, (Wachter). 

205 Lomans, A. L. M., Handelsagent, Bouvignelaan 443 F, 
Ginneken. 

M. 
MarechaW1Sée. Zie Landmacht. 

261 Martens, M., Uitspanning en Theetuin, Huisdreef 197. 
255 Martens & Zn., Fa. Jac., Timmerman-metselaar-aan

nemers, Dorpsstr. 125. 
286 Melis de Bruin, P., Vert. Peynenburg's koek en suiker

werkfabrieken Geldrop, Dorpsstr. 38 C. 
287 Muijsenberg, J. v. d., Smederij, IJzerwaren en huish. 

art., Dorpsstr. 123a. 

o. 
256 Opstal, A.P. v" Café, Galder C 1"'43. 

P. 
266 Pauluasen, J. P. M., Ontginner, C 46a. 
267 Penalon Janaen, 't Lindenhuis, Dorpsstr. 74 .. 

Post-, Telegraaf. en Telefoondlenat. 
220 Post-, Telegraaf- en Telefoonstation Ulvenhout. 
221 Telefoonstation Galder. 

. 231 Prlsse, Bar" Huize Lugtenburg. . 
· 215 Prlsse, Mr. W. L. F. Bar., Huize Hondsdonk, C 290, 

Ulvenhout. 

R. 
289 Riel, J. J. v., Hotel, Café-Rest., Dorpsstr. 76. 
228 Rooij & Zn., J. v., Brood-beschuit-en kleingoedbakkerij 

en kruideniersw., Dorpsstr. C 120. 
235 Rops, J" Secr. Boerenbond Ulvenhout, Notsel C 329a. 

en kregen de 59 bestaande abonnee's, die tot dan een viercij
ferig nummer hadden, een nieuw driecijferig nummer. Het aan
tal aansluitingen groeide niet hard. In het jaar na de in
diensts telling kwamen er 4 bij. 
In 1939 waren er 68 en op 31 december 1940 was het aantal zelfs 
gezakt naar 66 aansluitingen. In de oorlogsj a r e n groe ide het 
aantal nog enigzins tot er in 1943 nog maar 73 aansluitingen 
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s. 
Schoenmaken, Gebr., Vee- en paardenh., Pennen
dijk 179. 
She~oltmeijer, Ir. K. A" Werkt:.iigk.ing., Het Bosch-

WB. 

Blehen, Ir. Alph., Architect B.N.A., Dorpsstr. 163. · 
Smeekena & Zn" P" Timmerman en Aann., Dorpa
str. 42. 
Sportpark Ginneken, . Galderscheweg. 
Staatabosehbeheer, Boschwachterij, Ulvenhoutsche
bosch. 
Staataboaéhbeheer, Voorwerkerswoning, Strijbeek C 
368a. 

T. 
Talboom, J" Café Galderschew. 4:44, Gitttteken. 
Thijuen, J. F" Insp. der Genera! Accident, Klein 
Anneville. · 
Tydeman, Mevr. J. M" HtÎize de Blauwekamer, Gia
Mkett. 

. v. 
Vaeantleklnderfee.t Afd. R'dam. 
Velden, C. J. v.d., Vrachtrijder, Strijbeekacheweg 346. 
Velden, J. J. v. d., Vrachtrijder, zand- en grinthandel, 
Galder C 429b. 
~oeten, C..H" Wegenbouwer, steenk.bandel en kruide
menw., Do~tr. ·c 102. 

w~ 
HO . We.terlaken, Vletor .... d., llolenaar, graan-, meel- en 

kunstmeatb., C 176. 
274: WWemae, J" Tecbn. bandelabur., Dorputr. C 94. 
t68 Wouw, A.P. v. tl, Hoofd der School, Dori-tr. C lH. 

·z. 
• 213 Zulvelfabr. St. Laurentlu. 

waren. In oktober 1944, vlak voor de bevrijding, werd door de 
terugtrekkende Duitsers op diverse plaatsen, waaronder Breda 
en Rijsbergen de telefooncentrale opgeblazen. 
Kort na de oorlog werd er met man en macht gewerkt om in die 
plaatsen de telefoonvoorziening weer te herstellen. 
Er was echter een chronisch gebrek aan apparatuur. 
Daarom werd uit de nog intakt zijnde telefooncentrales een ge
deelte van de apparatuur gehaald. Dat gebeurde ook in Ulvenhout. 



Van de 100 aanwezige nummers werden er 50 afgehaald om elders 
ingezet te kunnen worden. 
Aangezien er toen al 73 aangeslotenen waren moesten 23 mensen 
hun telefoonaansluiting inleveren. 
Welke criteria daarbij aangehouden werden is mij onbekend. wel
licht kunnen oudere mensen (abonnee's) daar nog iets van ver
tellen. In 1947 was de capaciteit weer terug op 100 nummers. 
De capaciteit van de telefooncentrale, waarop ook de abonnee's 
van Galder en Strijbeek aangesloten waren, groeide achtereen
volgens naar 150 in 1950, 500 in 1960 en 800 in 1967. 
Op 31 mei 1969 werd het netnummer 01604 gewijzigd in 01614. 
Met deze netnummerwijziging kregen ook andere dorpen te maken 
zoals Bavel, Dorst, Gilze en Rijen. De reden daarvoor was een 
wijziging in de tariefstructuur. Daarvoor was het noodzake
dat men onderscheid moest kunnen maken tussen centrales die 
ten westen en centrales die ten oosten van Breda lagen. 
In datzelfde jaar 1969 werd de capaciteit opgevoerd met 200 
tot 1000 nummers. 

Dat bracht ook met zich mee dat de nummering viercijferig moest 
worden. Op 7 n<Member 1969 werd dat ingevoerd, de abonnee's kre
gen voor hun bestaande nummer een 2. 
Door de steeds grotere vraag naar telefoonaansluitingen, we kwa
men in de welvaartsjaren. werd de capaciteit van de centrale 
steeds opgevoerd, zodat eind 1974 de capaciteit 1600 nummers was. 

Overname 

Inmiddels was sinds 20 november 1970 in de nabijgelegen Bredase 
wijk Ypelaar een moderne telefooncentrale in gebruik van het 
fabrikaat BTM type 7EN. 
Ruimtegebrek in de telefooncentrale Ulvenhout noopte de directie 
van het telefoondistrict Breda om de Ulvenhoutse nummers over te 
nemen in de wijkcentrale Ypelaar. 

In het eerste kwartaal van 1975 werd daarvoor een eerste aanzet 
gedaan door 210 abonnee's van de wijk Markdal over te nemen. 
De abonneenummering in Breda en daarmee ook in Ypelaar was 
5 cijferig. De nummers in Ypelaar begonnen allen met een 5. 
Breda was toen vanuit elders bereikbaar onder het netnummer 
01600. 
Om technische redenen werd dat netnummer op 9 oktober 1975 
gewijzigd in een kort netnummer 076. 
Dat betekende tevens dat de abonneenummering in Breda 6 cij
ferig werd. 
Alle nummers in Ypelaar kregen er toen een 6 voor. 
Op 23 april 1976 werden de overige 1400 nummers van Ulvenhout 
overgenomen in de centrale Ypelaar. 

05 

OVERZICHT VAN HET AAm'AL AANSLUI'T'It-.GEN OP 'T 
TELEFOONNRT' ULVENHOITT 1937-1976 

1930 1940 1950 1960 1970 

cap. aansl cap. aansl cap. aansl cap. aansl. cap. aansl. 

0 100 66 150 100 500 360 1000 955 

100 71 150 117 500 422 1200 1128 

2 100 71 150 131 600 465 1200 1167 

3 100 73 200 133 600 509 1600 1290 

4 100 ? 200 147 600 544 1600 1345 

5 100 ? 200 180 700 577 1400 1253 

6 50 49 200 195 700 612 

7 100 59 100 79 300 233 800 699 

8 100 63 100 97 300 275 800 763 

9 100 68 100 98 500 299 1000 875 

Voor hun viercijferige nummer kregen zij er allemaal het cijfer 
61 voor. 
Op dat moment waren er op de centrale Ypelaar abonnee's aange-
sloten wiens nummer begon met 65 ....•... en met 61 ....... . 
Eerstgenoemde waren bewoners van Ypelaar en laatstgenoemden 
woonden in Ulvenhout. Galder of Strijbeek. 
Met de latere uitgifte van abonneenummers op de centrale Ypelaar 
is met dit onderscheid geen rekening meer gehouden zodat er nu 
in Ulvenhout ook abonneenummers 65 ........ en omgekeerd in 
Ypelaar abonneenummers 61 .. . ..... voorkomen . 

De apparatuur die in de teletooncentrale Ulvenhout vrijkwam 
was nog in goede staat en werd in diverse telefooncentrales 
van hetzelfde merk in het gehele telefoondistrict Breda weer 
gebruikt. 
In het gebouwtje in het bos aan de Dorpstraat staat thans 
een kabelverdeler van waaruit de diverse wijken in Ulvenhout , 
Galder en Strijbeek van telefoonaders voorzien worden . 
Het aantal telefoonabonnee's bedraagt thans (juli 1987) in 
Ulvenhout 1862, Galder 288 en in Strijbeek 84. 
Totaal dus 2234 abonnee's, 50 jaar geleden nog ma a r 59! ! ! 
Een zeer gro te toe name waaruit blijkt dat de telefoon in 
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deze moderne wereld, in tegenstelling tot vroeger, gemeen
goed geworden is. 
De telefoon kun je evenals de krant niet missen, geen dag. 

Bron: Archie ven van 
- Te lefoondistrict Breda 
- Centrale Directie PTT 

Den Haag. 

KUX)STERBEL UIT BAVEL 
door Kees I.ei:iten 

Boven op de zolder van ons museum hangt een fraaie 
bel of zo U wilt een kerkbel. 
Zij diende om de kloosterlingen te Bavel bijeen te roepen 
voo r de ke r kdien3t, voor het gebed, voor het werk of voor 
het maa l. 

Nu hangt de bel als een stil getuignis van een rijk ver
leden uit het ons dierbare heem . 

Jan Soeterboek tekende hem met liefde en vaardigheid. 

Onde r het toeziend oog van Gerri t van Hooydonk b ied t 
Jac Jes pers " z ijn" boek "Tusse n wi t te Wolk e n Anne vill e " 
Prins Bernha rd aan . 

Gemeentehuis Ni e uw- Ginneke n 
sep tember 1987 
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESOONCK (62) 

Activiteiten van Paulus zijn steeds weer goede gelegenhe den 
iets mee te brengen voor de kollectie van ons heemkundig 
museum. 
Honderden kleine en grotere voorwerpen kwamen er tussen 
15 september en 15 november weer bij. 
Ze hebben allen hun waarde. 
In ons museum of onze speciale (niet geëxposeerde) kol
lekties kwam onder andere het volgende binnen. 

Archeologie 
Pijpekoppen en scherven gevonden in de buurt van de Mark. 

Café 
Reclamebord Brouwerij Van Reuth 

Curiosa 
Oude brilledoos met lorjet, geborduurde boekenlegger 

Elektra 
Lamp met ingebouwde schakelaar, knijpkat, ouderwetse elek
trische kookplaat, broodrooster, waterketel, ouderwetse 
ijzeren schemerlamp, ijzeren verwarmingslamp, ouderwetse 
meetkast . 

Foto-archief 
Foto brouwerswagen 

Geneeskunde/Gezondheid 
Oude EHBO-boekjes, porceleinen po, emaille po. 

Keuken 
Petroleumstel, porceleinen serviesgoed, keukenspiegel, doos 
verguldseL schoenborstelkistje, koperpoetskistje, ouderwets 
gasfornuis, houten keukengerei, theeblikjes, besc huitenblik, 
emaille keukengerei. 

Kleding 
"Brandweer"-bretels 

Kon i nklijk Huis 
Gedenkboek Koninklijk Huwelijk 1937, fles wijn 50- j arig 
huwelijk, f eestprogramma 50 jaar Wilhelmina, Juliana 25 jaar 
koningin, gedenkalbum 1948. 

Land-/Tuinbouw/Veeteelt 
Ratteval, pik 
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Meubelmaker 
Grote lijmketel met aftapkraan. 

Oudheidkamer 
Stelleke (Stillekein)-grote ouderwetse zwarte lijst, kamer
tafel. 

Religie 
O. L.V. van Altijddurende Bijstand, schilderij vormsel, schil
derijtjes le H. Communie, schilderijtje Kevelaer, Medailles 
Lourdes, H. Hartbéeld, aantal kruisbeelden, Mariabeeld, ecco 
homo , Dolorosa, religieuze platen. 

Religieuze bibliotheek 
Bidprentjes, platen Pausen, foto's Bisschoppen, Santjes, ge
bedjes, gebedenkaart, boekjes heiligenlevens. 

School 
diverse leesboekjes, voorlichtingsboekjes, letterdozen, letter
plankjes, allerlei schoolmateriaal, schoolshirts, houten verf
doos, houten passerdoos 

Speelgoed 
Houten wasvrouw, houten ruiter, haktol, blikken speelgoed. 

Timmerman 
Allerlei gereedschap 

Verenigingsleven 
foto's RKJB Bavel, Bavel VVV 1, Bavel VVV 2, puntenbord 
Schutterij. 

wereldoorlog II 
Gedenkboek erebegraafplaats Bloemendaal, oproep mobilisatie, 
overlevingspakket', receptenboekjes, pakjes surrogaat, stam
kaart, recepten, pokkenbriefje, sigaretten blikje, knijpkat, 
persoonsbewijzen. 

Winkel van Sinkel 
Pakje Egyptische sigaretten, pakjes shampoo, sigarenkisten, 
sigarenblikken. 

De schenkers waren: 
Mw., dhr., fam. M. Aarts, H. Baartmans, J. Bastiaansen, 
J. Bezems, L. Denis, C. Dirven, Jurgen v. Eyl, J . Heestermans, 
w. Langen, B. Martens, J. v. Schendel, J. Soeterboek, J. Teir
linck, J. Veldman, J. Verdaasdonk, F. Verhulst, J. Vissers, 
L. Vogelenzang, Team Mariaschool e.v.a. 
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Schoolmeesters, de heemkunde/es 
en 700 Jaar Ulvenhout 
dcx:>r Gerard van Herpen 

"SCHOOIMEFSTERS" 

Schoolmeesters noemden we de mensen die we nu, eveneens met 
een vleuqje onderwaarderinq, met "onderwijzers of "onder
wijzeressen" aanspreken. Een beter woord hebben we er kenne
lijk niet voor . "Onderwijsgevenden" is inhoudelijk een be
tere aanduiding, maar wie krijgt dat uit zijn strottehoofd? 

Het zijn altijd weer de onderwijsgevenden, denk ik, die op 
het gebied van heemkunde of streekgeschiedenis de kar trek
ken. Dat wat ouderwetse gevoel overviel mij bij het kijken 
naar de tentoonstelling over Ulvenhout 700 in het kostelijke 
museum "Paulus van Daesdonck". Eerlijk gezegd had ik mij van 
die expositie iets meer voorgesteld. De collectie archeolo
gische vondsten vond ik uitermate goed verzorgd en ik vond 
het ook wel bijzonder om de persoonlijke spullen, de pen, 
de wandelstok en de pijp van d'n Dré te kunnen bekijken, 
maar voor het overige vond ik de uitstralling ter gelegen
heid van het 700-jarig bestaan een beetje van afgeleide 
betekenis. 1) 

Werkschrift 

Ze zullen misschien wel boos zijn als ik zo schrijf, maar 
dan plassen ze maar op een blauw steentje. Ik heb zo veel 
waardering voor het werk van "Paulus", dat ik mij die aan
tekening wel kan veroorloven. Het museum is nog maar net 
klaar, maar nu al wreekt zich in dit museum het gebrek aan 
een goede zaal voor wisseltentoonstellingen . 
Over schoolmeesters sprekend, want die aanduiding is mij 
toch het liefst, valt mijn oog op het Heemkundeprojekt dat 
meester André Damen voor de Ulvenhoutse basisscholen heeft 
samen gesteld. "In zeven stappen door Ulvenhout" is een 
fantastisch uitgevoerd werkschrift over de geschiedenis 
van Ulvenhout. In het werkschrift, dat uitbundig is ge
lllustreerd, wordt stap voor stap (in acht stappen dus!) 
door ontstaan , ligging en historie van Ulvenhout gegaan. 
Wat heeft er zich afgespeeld in de vroegste geschiedenis 
en wat is er u·it die periode bewaard gebleven? 
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Ulvenhout is een ilekje in het grote hertogdom Brabant. 
Voor de kinderen wordt in een paar regels duidelijk ge
maakt hoe dat politiek is gegroeid. In het Markdal springt 
de groene kikker en de kievit probeert lawaaierig in
dringers op een dwaalspoor te brengen. 

Ook dat staat er allemaal in vermeld, maar ook dat het 
Markdal de plek was waar oorlogen doorheen getrokken zijn 
en waar vestingen en belegeringswerken zijn gebouwd. 
Ook in vogelvlucht iets over de kerken en over het nabu
rige klooster dat Jan de Wijs in Meerseldreef heeft ge
sticht. Jan de Wijs was erg rijk en bewoonde het slotje 
Grimhuysen, waarvan och arme alleen het poortje nog maar 
over is. Het zit een beetje benauwd ingeklemd tussen pas
torie en kerk. 

Ouder 

Op de tentoonstelling "Ulvenhout 700", ~ordt eveneens in 
zeven mijlslaarzen door de geschiedenis gegaan. 

De oudste actes zijn er in fotocopieën te zien en uit die 
actes blijkt ook dat er al in 1274 sprake is van Ulveni. 
Waarmee maar gezegd wil worden dat "Ulvenhout 700" al he
lemaal een farce is. 
Bij Paulus op bezoek gaan, biedt toch altijd ruimte voor 
verrassingen. 
Wat ligt daar op de grond?, denk ik. Het is een grafsteen
tje uit 1946 en het komt uit de tuin Theo Höngens. 
"Trouwke van Grimhuysen", geb. 1-6-1939 en gest. 16- 4-1946. 
Is het een hondegraf, daar gelegd door een trouw baasje 
voor een trouw hondje? 
In een aparte vitrine is alles over d'n Dré te vinden. Zijn 
boeken, zijn toneelstukken, foto's van d'n Dré en van Trui 
liggen er en ik mag zijn vooroologse vulpen even vasthouden. 
Zijn wandelstok is, bij alle lichtvoetigheid over d'n Blaauwe 
en den Fiep, toch een stok die zware gang door het leven 
verraadt. 

Clubke 

De bestuursleden Wim Langen en Kees Leijten z1Jn op deze 
morgen al een poosje in het museum aanwezig. Hun vrije uren 
gebruiken zij om dingen te doen, waarvan niemand ziet dat 
ze gedaan zijn. 

Een nieuwe lijst halen, een ruitJe herstellen of de stukken 
van een belegeringskaart aan elkaar plakken. 
In een museum is altijd veel werk te doen. Er hangt de sfeer 
van het vaste clubke mensen. &1 binnen dat clubke ziin de 
meesters rijk in getal. 
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Een andere verrassing in het museum zijn heel geve aquarel
len van een Bredanaar Jansen, die alle bruggen over de Mark 
in beeld brengt. In het museum hangen twee vlaggen uit het 
Ulvenhouts verleden, die van de r.k. werkliedenvereniging 
St. Jozef, afdeling Ulvenhout, opgericht in 1919 en een 
vlag uit de jaren vijftig van de R.K. Boerenbond. Alle bur
gemeesters van Ulvenhout zijn, zoals U misschien wel weet, 
eenmaal geportretteerd. Het portret van de huidige burge
meester is een ... fotocopie. Er zijn ook van het 650-jaar 
Ulvenhout-feest schitterende foto's bewaard gebleven en die 
zijn hier te zien, maar de mooiste foto's zijn toch wel 
die van de Dorpstraat rond de jaarwisseling, de interieur
foto's van de r.k. kerk en die van de nog niet verdwenen 
melkfabriek "Hoop op Zegen". (Het gebouw bestaat nog!). 

Kaart 

Natuurlijk ontbreekt het hoofdstuk "Ulvenhout residentie" 
niet, met herinneringen aan de periode (14 maart tot en 
met 21 juni 1945) waarin de koninklijk familie in Ulven
hout verbleef, wachtend op de algehele bevrijding van 
Nederland. Het mooiste archiefstuk is zeker de kaart van 
Jan Rombout Lips van 1623. Het Oud Hof, de oudste bena
ming van het Mastbos, Bouverije, Bieberg, Grimhuysen en 
de Bavelse Lei zijn er op herkenbaar. Ton Reijers verdient 
veel waardering voor zijn goed verzorgde collectie archeo
logische vondsten uit het Markdal en voor de duidelijke 
manier waarop die vondsten in kaart zijn gebracht. 

1) We zijn dat met je eens Gerard, maar er is zo weinig 
over van vóór 1900! 

Paulus wilde het echter toch tonen aan de bevolking, 
voor zover dat kon! 

Redaktie. 



FAMILIENAMEN (4) 
door Ir. Chr. Buiks 

IEPEREN, VAN 
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Afkomstig uit het Belgische Ieper. 

JACOBS 
Patronym bij Jacob. 

JANSEN, JANSSENS, JANSENS 
Al deze namen zijn afgeleid van de vroeger en ook nu nog 
zeer veelvuldig voorkomende mansnaam Jan. 

JES PERS 
Patronym bij Jasper(=Kasper) 

JONG, DE 
In Nederland is dit een zeer veel voorkomende familienaam. 
Als er twee neven waren met dezelfde voor- en achternaam, 
noemde men de ene wel: de jong en de andere de oude. 
Het kwam ook wel voor dat twee broers dezelfde voornaam 
droegen, en dan kon men dit systeem uiteraard nog beter 
gebruiken. 

JONGENELEN 
Vgl. een naam als Ouweneel, Jongejan (1). 
Neel komt zowel mannelijk als vrouwelijk voor. 

JOOS EN 
Patronym bij Joos, Jozef. 

JOOS SE 
Zie Joosen 

JORIS SEN 
Nakomeling van Joris. 

KAAM, VAN 
Afkomstig uit de plaats Chaam. Deze naam wordt ook wel 
geschreven als Caam. 

KARREMANS 
Dit is één van de zeer vele Noordbrabantse familienamen 
met -mans. 
Een karreman is waarschijnlijk een vrachtrijder. 

KESSEL 
Typisch is het ontbreken van Van bij deze naam. 
In Limburg ligt een dorp Kessel, en ook in Noord-Brabant. 
Verder kwam de naam van het gehucht Kerzel, bij Galder, 
vroeger ook in de vorm Kessel voor. Tenslotte kennen 
we onder Princenhage "De Hoeve van Kessel" en de Kessel
beek . 
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KEYZERS 
Deze familienaam is waarschiinlijk afgeleid van een uit
hangbord. Iemand die een huis !llet een bepaald uithang
teken bewoonde, werd vaak naar dat uithangteken genoemd. 
Bij de schutterij kent men ook 'n Keizer, de schutter 
die drie keer na elkaar Koning was. Zie ook Konings. 

KIN 
Gelijk te stellen met de familienaam Kint, Kind? 

KLASHORST, VAN DE 
Klashorst zal een veldnaam zijn. Oost-Nederland? 

KLINKHAMER 
Een klinkhamer is een stuk gereedschap (2). 

KNAAPEN 
Afgeleid van Knaap, jongeling? Of van schildknaap? 

KNIBBELER 
In het middennederland betekent knibbeler "kibber
laar", iemand die kibbelt. 

KOCK 
Behalve het ons welbekende beroep van kok, kon in het 
middelnederlands kok ook staan voor "beul" , terwijl 
er tenslotte eveneens nog een voornaam Kok bekend is. 

KOCKEN 
Zie Koek 

KOERTSHUIS 
Bij Diepenveen ligt de Koerhuisbeek; bevindt zich .in 
die buurt ook .I<oer(ts)huis? 
Koeren is op de uitkijk staan. Koerhuis is dus een 
(versterktlhuis, waarin z·ich een wachtpost bevindt (3). 

KOLDER 
Deze naam is bijzonder zeldzaam in Noord-Brabant: in 
1947 kwam hij alleen voor in Bergen-op-Zoom. 
Waarschijnlijk wel van oorsprong gelijk aan de (4) 
wat meer verspreid voorkomende n<;tam Koller. 
Als deze naam van Nederlands origine is zou men ver
band kunnen zoeken met het Middelnederlandse woord 
Coller "ringkraag" (5). Kolder in· de zin van "dwaas
heid" is geen oud woord in het Nederlands. 

KONINGS 
Waarschijnlijk genoemd naar een uithangteken. Bekend 
waren o.a. als uithangteken: De Koning van Bohemen; 
De Koning van Denemarken; De Koning van Engeland; 
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De Koning van Frankrijk etc. (5). 
Bij de schutterij kent men een Koning, de kampioen
schutter. Dit verschijnsel kan ook het ontstaan van 
de familienaam veroorzaakt hebben. 

KOOLS 
Bekende familienaam in de Baronie, afgeleid van 
Nicolaas. 

KOPPENOL 
Naast Koppenhol komt voor Koppenaal en Koppenal (6}. 
De vorm Koppenol kwam in 1947 alleen in Roosendaal, 
Den Bosch en Eindhoven voor. 
Mag men vergelijken de in de Baronie al eeuwen bekende 
naam Coopal? 
Dat is waarschijnlijk iemand, die van alles koopt. 

KORT 
Vgl. namen als De Lang, De Bree etc. 

KREMERS 
Kramer, Cremer: koopman. Mercator heette ook "Cremers". 
Hij verlatiniseerde zijn naam. 

KRUYFF 
Waarschijnlijk een benoeming naar de haarvorm, nl. krullend. 

KUYK, VAN 
Afkomstig uit de plaats Cuyk. 

LAAR SCHOT 
Een laar is in de Baronie meestal een moerassig stuk 
gemeenschappelijk gebruikte grond. De betekenis van schoot 
(qschot) is niet helemaal duidelijk: mogelijk "afgesloten 
ruimte", doch ook wel "hoger gelegen stuk grond, uitspring
end in moerassig terrein". 
Waar het Laarschot ergens ligt weet ik niet. 

LAGACHE 
Deze naam zou in het dialect van Normandië en Picardië 
staan voor "ekster" (l'agache). Het woord zou ontleend 
zijn aan het Hoogduits Agaze (gegevens van de heren P. 
Lagache en L. Toebak) 

LAMBREGTS 
Patronym van Lambert, Lambreoht 

LAMEYER 
Deze naam kwam in 1947 alleen voor in Vught. Ook z~Jn be
kend de namen Lamey en Lameyn, welke mogelijk dezelfde oor
sprong hebben als Lameyer (7). 
Franse inwijking? 
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LAMMEREN, VAN 
Het voorzetsel van lijkt te wijzen op een herkomstnaam. 
Mogelijk afkomstig uit Lamperen (of Lamper), een buurt bij 
Wanrooy. (mp kan overgaan in mm) 

LANGBEIN 
Vgl. de Nederlandse familienaMen: Langbeen, Spillebeen, 
Krombeen (8) en voor Noord-Brabant bv. Langhenkel (9). 

LANGE 
Naam die ontleend is aan de lichaamsgestalte. 

LANGEN 
Zie Lange. 

LANGENHOFF 
Een hof is een omsloten stuk grond, hier lang van vorm. 
Een dergelijke perceelsnaam komt op veel plaatsen in 
Noord-Brabant voor. 

LECLERCQ 
Vergelijk het Nederlands Klerk, Clercqs etc. 
Een klerk was oorspronkelijk een laqere geestelijke. 

LEERSEM, VAN 
Afkomstig uit Leersum 

LEESMANS 
Deze naam komt speciaal voor te Breda. Ook bekend zi1n de 
namen Leestmans en Van de Leest. Iemand die leesten maakt? 

LEGE IN 
De naam was in 1947 alleen bekend te Bergen-op-Zoom en Breda 
(10). frans? 

LEMPERS 
Naast Lempers vinden we Lempens, Lempersz en .Lemmens als 
tamilienaa"l in Noord-Brabant. Lempers beperkt zich vooral 
tot Breda en Bergen-op-Zoom (11). 
Waarschijnlijk is Lèmpers een patronym bij Lem, dat is Willem, 
evenals Lemmens. 

LEUR, VAN DE 
Leur pij Etten of Leur bij Wychen? 

LEIJTEN 
Matronym bij Aleyt. 

LIPS 
Naast Lips kwam voor Lippens. Lip is een verkorte vorm van 
Liebrecht, Philip of nog een andere voornaam met de stam Lied 
of Lief. 



LOCKEFEER 
Duits? 

LODEWIJK 
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Merkwaardig is het ontbreken van de letter s bij deze naam . 

LOENHOUT, VAN 
Afkomstig uit het Belgische dorp van deze naam. 

LOON, VAN 
Afkomstig uit het graafschap Loon (in Limburg), of Venlo, 
of Loon-op-Zand of nog een ander dorp Loon (bij Waalre en 
bij Deurne) 

LUYCKX 
Patronym bij Lukas. 

LUYTEN 
Matronym bij Luytgart. 

Vez:wijzingen 

l. Winkler , Johan : De Neclerlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis 
en betekenis, Haarlem (1885), p . 171 . 

2 . Idem, p . 364 . 
3 . schöntel cf, Dr . H. : Veldnamen in Nederland, Amsterdam f.1950), p . 156 . 
4 . Nederlands repertorium van Familienamen, onder redaktie van P.J . Heertens 

en H. Buitenhuis , Deel XI, Noord-Brabant, p. 328. 
5 . Hr . J . van Lennep en J. ter Gouw : Uithangtekens in verband met geschiede-

nis en volksleven beschouwd, Deel I, pp. 240,242,243 . 
6 . Heertens-Buitenhuis, p . 333 
7 . Idem, p . 352 
8. Winkler , p . 348 
9 . Heertens-Buitenhuis, p . 354 

10. Idem. p . 361 
ll . Idem, p . 363 

12 . correcties, aanvullingen op de ledenlijst en reacties worden in de laatste 
aflevering opgenomen. 
Indien u wilt reageren op een verklaring, dan ontvangen we die gaarne op 
het redac tie-adres . 

Zie voor volledige titels ook vez:wijzingen bij deel I (BVP 62) 

UI'T'SPRAAK ( 60) 

Die door het geluk wordt gediend 
Heeft menig neef en nog meer vriend 

VAN PAULUS 

a het informatieblad voor de leden van de heemkundekring •Paulus van Daesdonck• 
Nieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. 

9et verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
DOk vele kleine bijzonderheden en sail lante details uit de geschiedenis van de 
v roegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de ge
meente Nieuw-Ginneken. 

C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken 
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076 ·- 61 27 42 
J.A.M. Soeterboek 
C.J . M. Leijten 

De heemkundekring •Paulus van Daesdonck• werd opgericht 3 april 1975 en .koninklijk 
e rkend als vereniging op 25 november 1975. 
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 
v 282568. 

Sekretariaat 
Bankrekening 
Girorekening 

Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076 - 65 38 94 
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
37.-13.311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 

Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

!!JSEUM 
.De heemkundekring heeft een ~igen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1. " t museum is geopend elke 1 zondag van de maand van 14.00 uur-17.00 uur en 

op verzoek . Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen: 

't Hofflandt 36 
Kloosterstraat 46 
Markweg 2 

Wester laken 
Leijten 
Jespers 
Langen 
Meeren 
Luijten 
Grauwmans 
Verkooijen 
Hooydonk 

·Monumentenboekje 
1977 Molen •De Korenbloem• 
1977 130 jaa r Mariaschool 
1978 Kor enmolen "De Hoop• 
1979 Drie eeuwe n kerk i n Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nie uw Ginneken 
1981 Driekwarteeuw Cona tantia 
1982 Dav i d Tomkina 
1983 Ve ldnamen 1 - 20 (1983- 1986) 
1983 100 jaar s chool Galde r 
1984 Carnaval

0

in Oud- en Nw. Ginneken 
1984 Gouden Paulus 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 
986 Wandelen in Strijbeek 
$87 Kerken in Bavel 
987 Wandelen in Ulvenhout (Callot) 

TSCHAP 

Ulvenhout 
Bavel 
Strijbeek 

voorzitter 
vice-voorzitter 
sekretaris 
2e sekretaris 

076 - 61 29 26 
01613 - 14 67 
076- 61 31 55 

(1987) 
(1985) 
(1986) 
(1985) 

~nningmeester (1987) 
2 penningmeester (1987) 
technisch koördinator (1986) 
medew. Galder/Strijbeek(l985) 
medew. Bavel (1987) 

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 
S.J. Dirven, J.C. van der Westerlaken e.a. 
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) 
B·rieven van Paulus (46) 
Redaktie e.v.a. (B.v.P. 50) 
Jac Jespers 
Jac Jespera en Drs. Barry Verhoeven 
Dr. c . s.M. Rademaker ss.cc. 
Ir. W.J. Bonekamp, M.P.C. Scheepers 

t verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
at diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft 

e kring het tijdschrift •Brieven van Paulus• uit. 
Bet lidmaatschap van de Kring geldt voor het qehele qezin en bedraagt voor het 
verenigingsjaar 1987-1988 f 25,-- per jaar. 


