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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Nieuw-Ginneken, sprokkelmaand 1995

Beste Heemvrienden,

Rulm tweehonderd leden hebben weer geweldig genoten van de
lledJes die ten gehore gebracht werden door Klank en Vreugd
bestaande uit Roeland Stoop, Herman Polman, Jan Jorissen,
Ton Wljngaards en Atie Vermeulen.
U1t v«-llle borst hebben We weer eens mee kunnen zlngen. Vooral
de selectie oorlogsliedjes was subliem. Vreemd genoeg konden
de meesten alle teksten na 50 jaar nog vlekkeloos meezingen.

tleb lled over de arme Johanna, die er alles voor over had om

boch maar lid van Paulus te krlnnen worden, zaL bijzonder goed
tn elkaar en was erg actueel. De aanwezigen werden door canons
en verkennersliedjes weer teruggevoerd naar hun jeugd. Kortom
heb was een avond om nooit meer te vergeten.

Ala u deze brief leest 1s ook het Schatten bij Paulus weer
achter de rug. Op dit moment kan ik u nog niet melden of er
Uuk blJzondere vondsten op tafel gekomen zijn, maar daar ver-
Eellen we u 1n de volgende brieven meer over.

OUlt de opentng van de tentoonstelllng Monumenten in SLeen en

Aàr,dcwerk ts lntussen verrlcht. Deze tentoonstelling over meer
dfn blreettonderd verschlllende puddlngvormen en een fotoLentoon-
ËE!111nÈq uver onze Nieuw-Glnnekense gemeentelijke en rljksmonu-
ËEntÉn kurlb u n«rg bezichtlgen tot en met juni.
*n É: mtenden .1u11 en augustus is ons museum gesJ-oten.

9E naendeg ll maart om 20.15 uur za:- notarls O.Dierckxsens
BIE freeEEh€UVel e€,rr lezlng komen geven over Genealogie. Want

Í*e +E Ef 1n dÉze l,l,lrl nlet rneL ziin st.am'ooom bezig?

10,

Dhr.Dierckxsens komt ons vertellen over de geschiedenis van
het notarlaat en de notarlële archleven, dle onmisbaar zrin
bij het stamboomonderzoek.
Het ontstaan van het notariaat ligt a1 voor onze jaartelling
in het oude Egypte. Keizer Karel V en Napoleon hebben het no-
tariaat gevormd zoals het nu is. Notarissen hebben veel- archie-
ven achtergelaten dle interessante bronnen bevatten zoals
koopakten, huwelijkstoestemmingen en testamenten, maar ook ge-
tuigenverklaringen en wedclenschappen. Een interessante avond,
o<.lk voor mensen die niet met hun stamboom bezig zijn.

0p maandag 3 april bestaat Paulus precies 20 jaar. 0p deze
avond willen we aandacht besteden aan het onderwerp van
onze allereerste uitgave n.1. onze rijksmonumenten.
Guus Rombouts en Jan Jonk komen ons op deze avond aan de hand
van prachtige diars waL meer vertellen over ons cul-turele
erfgoed, waarmee onze gemeente zo rijkelijk bedeeld 1s.
Jan Jonk en Guus Rombouts hebben 1n het monumentenjaar 1975
al onze monumenten vastgelegd. Zij hebben zlch bereld ver-
klaard op de twintlgste verjaardag van Paulus te komen vertel-
len over onze landgoederen, kerken, molens, kapellen en boer-
derijen.
U bent op deze verjaardag van harte uitgenodigd.

Tenslotte komt dr. Frans G<-:vers ons op 24 aprll ln de [''azan-
terie wat meer vertellen over de pllot,enliJncn ln <lc 2e !'I.0.,
die ook in ons gebied hebben besl.a;rn. l)hr. (iovr:r';t llr tlr: schrlJ-
ver van het boek Pyama-House, lrr:1, vr:r'lrir;rl vtrtt llnmnrtttlngsleden
van boven ons Iand neergestont,e gr:nlllcnrrln l,orutt.t:llr:n en hun
lotgevallen «lp weg na;rt' «1e vrl.ltrtr lrl. I'yÍunrr-lklttnn I rr tlttk het
verhaal van de pllcltr-.rrlrcl;v1'1'.s. l)ll. ln önÍt nplnottt-. utL de oor-
1og waar nog niet zo veel ()vet' lreketrrl l,r. l)lrt'. (itlvars heeft,
zr.ch hlerln verdiept en 't,ttl ri,lll rle irarrrl vrln knnrt;r'trt en dlars
zijn bevindingen kclmen verl;o I lett.

Mr:1. vrl nurle I t,lke gt'rtet,.
Nanrr:rrn lrpl, lrenl,ttttt' vàn cle heemkunde-
kr lrrg l'arr lun vnn lrnenrlonck.
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AGENDA 1995.

Januari

februari

104

1 Museum gesloten.
B Museum open.

16 Liedjesavond Paulus door groep ItKIank en Vreugdff
29 §chatten bij Paulus in Pekhoeve 14.00 - 16'00 u'

Museum open.
Opening tentoonstelling ttMonumenten in Steen en

Aardewerk" om 1 4.00 uu!".
Brieven van Paulus 103.

ffi
T

15

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

*

**

5
13

Museum open.
Lezrng Mr.0.Dierckxsens - De geschiedenis van
het notariaat en de notariëIe archleven.
Fazanterle 20.15 uur.

1B Genealogische dag Brabants
bosch*
Archeologlsche dag Bnabants

Heem te rs-Hertogen-

Heem te Boxtellt26

2 Museum open.
3 Paulus van Daesdonck bestaat 20 iaar.

Lezing met lichtbeelden over de Rijksmonumenten
in onze gemeente. Fazanterle 20.15 uur.

15 Brieven van Paulus 104.
24 Lezing Dr. Govers over: trPllotenlijnenrr.

Fazanterie 20.15 uur.

1 Museum open.

4 Museum open.
11 Bavel Anno 1920.

2 Museum gesloten.
15 Brleven van Paulus 105.

9-12 Brabants-Heemkamp te Valkenswaard*
6 Museum gesloten.

31 Einde 20e verenlgingsJaa!'.

1 Begln 21e verenigingsjaar.

Activiteiten van Brabants Heem, ook voor U'

Informatie Brabants Heem 08866 - 1982 '

Het museum rs geoPend-
7e zondag van de maand 14.00 77 '00 uur
elke woensdag van 14.00 16.00 uur'

tlet een
de klok
uurwetk
v.7.n.r.
meester

charmant tikje stelt butgemeester
uit Ulvenhout in wetking, die oP

start.
Jan van der Westerlaken, Pastor

Anne Bax , Wim Langen, Dick l[eeten

Anne Bax-Broeckaert
zijn beurt het grote

Gerard Baeten, burge-
en Hans de Brouwer.

/"i" Joo Tros€ní

Oude glorie herleeft

Paulus van Daesdonck
bij de tijd gezet
door E1lie ZwLlnenburg.

De 8e januari 1995 zal ln rle annalen van de Heemkundekring als
een historische dag te brlek $esLelcl worden. 0p die dag kwam het
museum namelijk letterlijk cn ftguurltJk in r1e tran van de tijd.
0m precies te ztjn, dat gebeurcle aan l'ret begtn van de middag,
toen de burgemeester, mevrouw A.[Jnx-l]r'tltl«:kaert, een tikie gaf
tegen de slinger van de moederklok, waardc.r«-lr het gereviseerde
en gangbaar gemaakte oude klokke-uurwerk van de paterskerk ult
Meersel-Dreef , dat enkele jaren geleden aan de Heemkuttdekrlng
werd gesch<.rnken, 1n werking werd gest,e1d. En waardoor ook op
een echte torenklokwijzerplaaL de wijzers aan de gang werden
gezet, en dus de tiid echt zichtbaar werd.
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Nadat Jan van der tíesterlaken in zt jn openingswoord nlet alleeà
de gu11e gevers, maar ook de noeste werkers had bedankt, vroeg
hfj de burgemeester om de klok in werklng te stellen. Terwijl
zíj dat deed , zag je itde noeste werkersrt 1n spanning naar klok
en uurwerk kijken en even later tevreden naar elkaar.

Mevrouw Bax feliciteerde tot slot de Heemkundekring met haar
nieuwe kostbare bezit. Zij merkte opr dat de vereniging
eveneens een kr:stbaar beziL is, maar dan voor geheel Nieuw-
Glnneken. Veel mensen ztjn 1id en dat betekent, dat zaj zich
ook echt betrokken voelen bij wat de Heemkundekring doet en
biedt. Dankzij die vereniglng wordt een groot stuk culluur en
hlstorle bewaard en op de rrPaulus-avondentt uitgedragen, wat
door de mensen al-s heel waardevol wordt beschouwd en waar zij,
zoals mevrour^r Bax hier en daar al- had gehoord, ook echt van
genieten. En or:k dat all-es vond de burgervrou!íe een felici-
tatie waard.

Heiligen in de Weerliv()olll)o I I lnp', ?'( .

I'elrrua ri - Sprokkelmaan«t --_1lU1yj1i'-,.1§Als Sint-Modest (24/2) gct:Í't, ,'utrreuh, en l.ln
Dan mag je verwachten
nog veerL:-g zulke nacht.crr

Maart LenLemaand Zair irrr;r;rrrrl

'tr'r'"1; 
t '/ t)Keren de zwaluwen were

- Klokkenmaker Hans Kugstetmans (r) verteTt bestuutslid win

LangenhoedehamertjesvanhetsTagwerkdoor|,IimgeTast
moeten worden.

foto Kees Lei-iten

EEN MOOT GESCHENK
Het uurwerk, dat rond 1700 1n Mechel-en ls gemaakt en vanaf
die tijd tot 3 jaar terug, de klokken in Meersel-Dreef heeft
laten beieren, moest nodig aangepast worden, temeer omdat nu

de klokken vervangen ztin door cimbalen'
Het is daarom nlet verwonderlijk dat dàt klokkenmaker Hans

KuijsLermans heel wat moelte, tijd en vernuft heeft' gekost,
a1s ook om het hele gevaarte 1n het museum een plaats te geven.

Maar Samen met Hans de Brouwer, Adam Verk<-l«-l'iJen en Wlm Langen,

zt.in 3 rechterhanden, is die grote klus geklaard.

De vier cimbalen zrin gemaakt bij de Konlnkli.ike Eijsbouts
te Asben en laten elk kwartier klanken hc.rrert. Dle k"Lanken

zijn per clmbaal verschillend zodaL, net a1s vroeger, aan

de tonen te horen is, welk kwarbler wordt aitngegeven.

Het uurwerk wordt aangestuurd door eett mt.»tlricr'k"Lclk. Die
heeft de Heemkundekring in bruiklt-'cn gekpcp;r:rl van het
Kerkbestuur van Ulvenhout.

D1e klok stond namelijk in de sACplrrl,le ílrl was aI jaren
buiten gebruik. Pastor G. Baet,en ,,'t'1,1' l rl(| dat' h1i die klcrk

nog nooit had zren 1open, behalvc wírlln('i('il, Rlldlenaars af en

toe eerrs Legen de sllnger sl()oll('rl. Ook rtlc uit Mechelen af-
komst.ige klok werd onder' ltanilrtrt 1l{''ntrÍÍl(tl'l on gerevi-seerd en

vervult nu een be1angrijke Í'ttrtkt i(\ in htli, museum.
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TRADITIONELE llEq{!§AVoND BrJ PAULUSdoor Anneke Oomes-v d Berg

Traditles horen brj paurus en een van de goede tradities isde jaarlijkse liedjesavond in zaar Bruininks in Bave1.Hoewel de samensterling van de optredende groep regelmatlgwijzigt, zijn twee personen e1k jaar trouw aanwezlg:Jan Jorissen en Roel-and stoop. Dit maal werden ,. ierg.zeld,door Ati vermeulen, Herman polman en Ton wljngaarts . ze tradenop onder de naam Klank en Vreugd. (Well.lcht hebt u aI vakervan deze groep gehoord. ze treden regelmatig op 1n Bavel encontrelen. )

Canonzingen met a1le aanhre zigen.
Meestal worden er rledJes é4ezongen rond een bepaaj.d t,hemamaar dit keer krepqen we van alles wat voorgcij(:h,t,el«i. Er werdbegonnen met een aant.al ("an()nÍ.,r. zr>al.s altl.Jrl wÍrn het de be_doellng dat het publ ick 'r,lr lr v;tn ,r,l.in trcll.t, klrr l, z,<tts Iatenhoren, daarom werd er l{()z()t,H(l V()()r, lll,r.111 ;;., rrrr,l, beksten. Vooreen aantal liedjes was tjrrl, rrtr.l, ilrlrllp, wrrrrl. rJte had men zowel mee kunnen zingen, rn;lílr r,;, i,,lrl,r.n utlJ( rnlrr«ler bekende tekstentussen.
Meegezongen werd er ook bi.i (lr, ool,lr)H-i1J)pt,_pourri. En hoewelde meesten deze liedjes irr H(,(.n ,lru,rn mcer hadden gehoclrd, konmen zonde. aarzeringen me('r,rrrp1r.r. urrt, rs artljo weàr leuk omLe zten hoe een golf van irr.r,kr,rrrrlttp; rloor het publiek gaat.Maar uiteraard kende men rr Íot. ;rilccrr crr,. otrrrogsliedjei, ,ok desmartlappen was men nog ni<:1. v(')r,H:ct,clrr. rrwitt,e Rozenn werdvan het begin t,ot het ejrtrJ rn()ot,;o:1onl,:cn.
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* Atoil-Zi,vaatf,;ln / n''r//<,y'.'tedc t-' 
J Heper cn aarce ( ?-stenrni*l

It Zonnct{,c schllnt zo hecrliík schoon ( q-stcuole)
tt ZonactJc cchiJnt zo hecrllJk schoon
Mqgqftlc zlngt op beldrrcn-toonIt lítadJc-culst zo zacht; Je bct zlngt nct ons ascfn dc yeldca dartelt het Jó1ls. rroe
Lustlg &llal(t utJa llcd: Éie ilngt uci otJ lcc ?

f,on acc -naar bultcn (2-stconlEl

En horcn vlJ
DudelJ o-hoo
DudcIJ o-hoo

dlc luzlkant; Daa ts aoucr rcor tnlcllakt ziJn 1Icd DudetJo-hoo kllak..

S11eo, sehergn en resscn ( 2-stenÍ!1e)

Sllep, schercn sn Eesson Singtla, clngcla boo (2x)
Jàn s1e Je vroun dat doe lk niet,da'" àoc lk nÍrt
Jan sla Je vrourl dai doe lk nlet voor Jou

Crote klokken ze{íen t1k -iak (3-steourlc)

Grote klokken zeggen tlk tak tlk tak
K1elne klokken zegz2rl tLk/tak tik/tak t1k,/t,al< tlk/.,ok
En dle klelne zakhorlogas tikke iakke tikke rakke tlkkc takkc

Drle canz t ln I t Haverstro ( 4-s'.e nrnls )

Drla ganzt ln tt haversrro zlt,ten daar en gnaf,rran zo
Komt de boer naar bulten zoekt hun donne snuiten
IllJ roept: Ha1lo I Hallo I Hallo I
Drte hele dlkke vette ganzen 1n het haversiro t

Drn u11 zat ln dg oluen (4-stoouls'l

Dtn ull zat la de oloen blJ ,t vallcn van de nacht
!O achter glndse heuveLs dÀar roept de kockock zrchtr
Koekoek I l[oekoek I Daar roept àe koekoek zacÀ i ZKoekoek t Koekoek t Daar roelt de koekoet z"àf,i
Eeoei cn aarde (? -stenulg)

Heqel cn aarde zul"len vergaan
VrollJke uuslcl, vrollJke ouslcl
VrollJke qusicl bllJvon bestaan t

HeocL cn aardc.zullcn vergaan
VrollJke turlcl, vrollJke uuslcl
VrollJke ouslcl. bllJven bqstaan I

0ntvaak I ( 2-steEnls)

Onty"fk I Outuaakl De rosp van de bean
Ecn stralcudc zon in goudcn baan

Eon nec aaer buL - tca ellcoaal dan zoekcn ulJ
-+[ou Ece Baar bultcn allenril

dc vlclcvaal
den .It land
zlJn lled

Ë--
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Maar klank en vreugd zang niet alleen oude liedjes, zij zongen
ook nieuwere. Zo werd ook het l1edje van Jvan llcvlen, ttDe

I'Iilde boerendochtertt verLolkt d«lor Jan Jori..sscÍl , zij het met
een iets verbavelde tekst!

Een lied speciaal voor Paulus.

Speciaal voor de Heemkundekring had men o()l( n()H een tekst
geschreven op het bekende lied ttJohannatt (rnt:t, cle vreemde klem-
tónen). Het arme melsje was volledig verkikkcrd op Jan van
der Westerlaken en wilde uiLeraard ZoVC(:) I trtoy;elljk in zljn
buurt ztJn. Zij had echter geen geld ()tn «lt: cclnbributie te
betalen. Ten elnde raad is za j in llrt:tlrt ftítíln tlppelen maar
helaas leverde ook dat geen happ.y rtrtrl ()ï).

111

Gelukklg wlst de voorzitter aan het elnde van de avond te mel-
den dat het bestuur heeft besloten dat iemand die er zoveel
voor over heeft om lid te mogen worden voor niks mag t,oetreden.
zulke iiefdadigheid is natuurlijk een kolfje naar de hand van
de hc-lpmannen van de verkennerij die deze avond langskwamen.
Bijna niet van echt te onderscheiden door hun JeIl r s en lieci-jes maar hopman Jorissen was niet geheel bij de les en daaruit
trekken we de conclusie dat het lang geleden was dat hij b1j
de verkenners aanwezig was!

A1 met al hebben de vrienden van klank en vreugd er wederom
een ware shor^/ van gemaakt deze avond. Het publlek dat in grote
getalen was toegestroomd heeft weer genoten. En voor hen die
er dit keer niet bij konden zijn, hopelijk krijgt u volgend
jaa.r een nieuwe kans!

DIALECTOLOGIE. /o h l4u l,a*tyen

Reeds vele jaren versprc Irlt, lrr.l, I'.,I.Mt:cr'i,crxr- inl;t,l t uut te
Amsterdam vragenli jsten voor lrct, orrrtr,rT,rrt:k vÍln heL dÍ.alect.
Benf u goed thuis in hct, <llír l,'r l. vrrrr rr) llcJraalde plaats,
vraag dan zot n lijst I ns (p;r'ir l,l rr ) niut.
Het is interessant.
En m«.rcht u het dlalect, mirrrlcr gocrl tlr:heersen, ga dan eens
meL iemand prat,en.
(adres: P.J.Meertens-inst,i l.urrt,, [,osfbus 19BBB, 1000 GI/rI

Amsterdam )
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fnleidlng.
Aan de Dorpstraat in ulvenhout riggen tegenover de Laurentius-kerk twee caféts, die beide een eèuwenoude geschiedenis achterzích hebben. rn het voorgaande artiker (n.vlp. ;;:-rbo, sept.1994) heb ik de historie van het voormalige café De Jong be_sprqken' nu een chinees speciallteitenresiaurant op de hoekvan het Dorpsplein.
De vóórgeschiedenis van café De Harmonle, recht tegenover dekerk, gaat echter minstens evenver terug en is voor de ontwik-keling van urvenhout zeker zo ber-angri;L geweest.
Beide herbergen werden aan het begin vàn oe vorige eeuhr ge_vestigd in reeds lange tiid bestaànde boerenhuizen. De tweecaférs danken hun onÉstaai mede aan de groei van de r.k. pa-rochie, die aan het einde van de 1g eeuw een nieuwe kerkbouwde <-lp het terrein van Grimhuijsen aan de overzljde van deDorpstraat.

Grimhuij sen.
I'íie in de hist,orie van urvenhout duikt, komt vroeg of laatterecht bij het in de Middeleeuwen g""ii"rrte huis Grimhuijsen.Na mlnstens 6 eeuwen werd dit aan rràt oegin van de twintigsteeeur^r ges100pt voor de bouw van de nieuwe Laurentiuskerk. rnfeite dankt het dorp zijn onstaan aan Grimhuijsen. Dat betreftvooral- de bebouwing aan weerszijderr van de Dorpstraat tussenhet Dorpsplein en het begin van de Annevillelaàn. Het grond-gebied van Grimhuljsen strekte zich globaal gezlen uit vanafhet Markdal in het westen tot aan het ulvenhoutsebos in hetoosten. Grlmhuljsen was een leen van de Heer van Breda, diestad en Land van Breda zerf weer in r_een hield van de Hertogvan Brabant. Daarnaast hadden de reenmannen van Grimhuijsenook alrodiale (vrlJe) g«rederen 1n uLvenhout. Na de dertlendeeeuví werden er door de Heer practlsch geen nleuwe leengoederenmeer uitgegeven. Het vergunncn ven gnond geschleclde v«lonal lnerfcijns' een jaarliJkse last, crlc Éctaatà ,u.si-nó"ààn 

""nde Heer van Breda. De reeds ultgegovcn lacnS0ederen blevenechter n.g tot in de Bataafse TUà gchancthaifd.
Het reen Grimhuljsen omvatte van,udà zcg bunder (ongevee 

" T rBhectare) aan de westzijde van rre hurrrlttc D«rrpst,ra"a; drie_vierde bunder .p de Bieber*, zz lopensàar 4"il;;;;;':le, r,e._tare) aan de oostzijde van cre gt,reat en nog zes bunder heide(7 rB hectare), vermoecierÍJk J.n de buunt van de lngang van hetbr.rs aan de huidlge Annevillelaan ( 1 ) . De allodiale g«-lederen,
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hlaarvan de herkomst nÍet bekend is, lagen globaal gezlen tus-
sen de Dorpstraat en het bos, ten noorden van de huidlge
Annevillelaan (zte het kaartje, afb.l).

Het goed Grimhuijsen valt uiteen.
Aan het einde'van de vijftiende eeuw hras Jan van der Leck
eigenaar van het goed Grimhuljsen. Na zljn dood omstreeks 1517,
werden de bezittingen door de erfgenamen gedeeld. In 1536 ont-
ving zijn neef Francoj-s van der Kieboom "die men noemt Grijn-
huijse" dit goed in leen. Grimhuljsen bestond toen uit het
huis met zes bunder, het perceel op de Bieberg en zes bunder
heide. 0p 2 mei 1536 legde hij de eed van trouw aan de Heer
af en werd de z.g. heergewade betaald aan de griffier van het
Leenhof (2).
Het leen was dus kleiner geworden. Een gedeelte hras namelijk
reeds op 11 februarj- 1518 in leen gegeven aan Cornelis Gljs-
bregs tilillem Capkens. Het betrof drle percelen: een akker van
tien lopensaat, nog een akker met een huj.s daaropreveneens 10
lopensaat groot, efl nog eens een perceel van twee lopensaat.
Deze percelen lagen aan de oostzijde van de straat, zoals
valt af te leiden uit het Leenboek (3):
"zijnde deze 3 parcelen van 7een, beTopende 22 Lpz. Tands
nu gelege in een stuk, met de huijsinge daarop staande, oost
nevens mijn Ge.He. niwenbosch aTdaer, zuijd peter cornelis
Roeffs, west s'Ilerestrate, noord nijn Ge.He erve, tot sijn
hoeve aldaer gelege gehorende".

Het leen was jaarlijks belast met 3 lopen rogge (ca 65 liter)
aan de Priem-altaar in Breda (het altaar, r^raar de eerste mls
werd opgedragen), 3 veertelen rogge (ca 260 liter) aan
de pastoor van Ginneken en 2 veertelen rogge (ca 174 liter)
erfpacht aan de Armen van Ginneken.
Het rrniwenboschrr was een pas-ingeplant (? ) deel van het U1ven-
houtsebos, ttsf herestratett de huidige DorpstraaL, de tthoeve van
mijn Genadige Heerft (van Breda) was een perceel dat toen tot de
huidige Prinsenhoeve beho«rrde.
Ultgaande van acht lopensaet per bunder was dlt leen 2175
bunder, ongeveer 3,6 hectare grclot (4).
Na de dood van Francois van der Kleb«l«rm glngen zlJn weduwe en
de oveiige erfgenamen er 1n 1580 toe «rver ook een aantal a1lo-
diale bezittingen te verkopenr gelegen tugten de huidlge Blader-
straat en Annevil-lelaan (5). Zie de sltuabtetekenlng.

De verdere ontwikkeling van de oosbziJde van de Dorp-
s traat.
Erg belangrijk voor de geschiedenis van de bebouwing aan de oosL-
zljde van de Dclrpstraat 1s uiteraard de vraag, hrabr het leen
precies 1ag en waar het vermelde huis gestaan heeft. Globaal
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gesproken lagen de percelen recht tegenover Grimhuijsen, tussen
de huidige Poststraat tot net ten zuiden van de BladerstraaL,
in oostelijke richtlng doorlopend tot het bos. Dat vart af te
leiden uit de omschrijvingen van de percelen in cte schepen-
brieven van de achftiende eeuw, waarbij uiteraard steeds uil-
drukkelljk wordt vermeLd dat de betrokken percelen ttleenroerigt,
waren. De ligging van dit deel van het leen wordt in bijgaande
situatietekening bij benadering aangegeven (zie afb.1). ':'

Helaas is het oudste gedeelte van de administratle van het
Leenhof van Breda verloren gegaan. Dat betreft arlereerst de
oudste leenboeken van Ginneken. rn 1732 werd het leenboek
d«-lor de toenmalige griffier van het Leenhof van Breda opnieuw
opgezet, met vermelding van de oudste gegevens uit het vorige
boek, teruggaand tot het begin van de zestiende eeuhr. Ook de
acten van leenverhef, opgemaakt wanneer een nieuwe 1eenman de
eed kwam afleggen en de heergewade kwam betalen, zijn srechts
bewaard gebleven vanaf 1638 (6).
Hierdoor zijn er van het weI en wee van het leen aan de oost-
zijde van de straat tussen 1518 en 1638 weinig gegevens be-
kend (7).
vóór 1 700 achtten de plaatserijke schepenbanken zich niet
competent om verkoopacten van leengoederen op te maken. Voor
elgendomsoverdrachten zljn we dan ook geheel op de acten van
Ieenverhef aangewezen.

Tussen 1638 en 1688 was Adriaan Jan Lenaerts (Monden) met de
clrie perceren beleend. Het is mogel1jk, dat hij ook het huis
bewoonde, dat al 1n de zestiende eeuw op dlt deel_ van het
leen moet hebben gestaan " tegen over Grinhui jsen,, . samen met
een aantal landerijen buiten het l-een was zijn stede vijf
bunder groot (8). zijn broer Geerden Jan Lenaerts (Monden)
was eigenaar van een boerderij van zes bunder, waarvan het
huls aan de huidige Dorpstraat stond ter hoogte van de Grim-
huijsenstraat (9). Later werd deze allodiale hofstede, die
ar in zestlende eeuw wordt vermeld , " Roir Geertsstede,, ge-
noemd.
De dochter MaelJken Adrlaen Lenaerts was getrouwd met de
urvenhoutse boer Jan GlJbcn, urlens goederen vcl«-lral op Geers-
broek lagen. Na het overllJdcn van Adrlaan Jan Lenaerts kwa-
men zljn bezlttingen aan ztJn kindencn en klndsktnderen.
Namens hen ontving Jan Janstcn OtJbcn op 10 rcptember 1669
het leen, waarin hij zerf mcL cUn brocrg cn zusters voor de
helft gerechtigd was, lerwlJl dc rndcre hclft toekwam aan
de kinderen van zijn m«:edcrs bnocn Lconart Adrlaen Janssone
Lenaerts. De acte van leenvsrhcf gccft een duidelijke om-
schrljving van de llgglng van hct lccn:
"een stede, huijsilg€, hovingc cn etfenjsse met hunne toebe-
hoorten, gestaan en gelegen tot ulvenhout onder Ginneken,
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groot te samen int geheeT 2 buijnders en 331 roeden, als nu
geTegen in een parceel ende te voren in drie patcelen, oost
sijne hoocheijts erve genaemt de donck, suijt Jan Leenaerts,
west Adriaen Jan Leenaerts ende Jan Gijsbrecht stickers erff-
gename erve en noort aent Ulvenschots Bosch,' (10i.
Het perceel De Donck lag ter hoogte van het !'llrherminaplein.
Jan Gijsbrecht stickers was in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw eigenaar van het perceel weiland, waarop het huis
Truijdenhof had gestaan, ter plaatse van het huidige Dorps-
prein en het voormalige café De Jong, terwijl Jan (Geerit)
Leenaerts eigenaar was van ttDe Roii Geertssteder.
Ïn 1675 nam Jan Jan Gijben mede namens zijn broers en zusters
de aandelen van de familie nàiaerts over.. Aan het einde van de
zeventiende eeuw waren zijn zes kinderen ieder voor een zesde
part in het leen gerechtigd ( 1 1 ) .

ïntussen is de vraag, waar dat huis nu precles gestaan heeft,
nog steeds niet beantwoord. Het wordt al bij het eerste verhef
in 1518 genoemd. rntussen zijn we meer dan .l50 jaar verder,
maar we zijn nog niet verder gekomen dan de conclusie, dat
er aan de oostzijde van de huidige Dorpstraat, ongeveer tegen-
over de kerk, ?1 omstreeks 1500 een huis stond. Het is niet
onmogerijk, dal deze boerenwc.rning ongeveer op de plaats van of
direct achter het huldige café heeft gestaan. Daarvoor pleit
de vermelding, dat het huis van Adriaen Jan Lenaerts ',tegen
over Grinhuijsen" stond. uit de geschreven bronnen is echter
geen absolute zekerheid te krljgen over de plaats van deze
woning. r

De oostzijde van de Dorpstraat omstreeks 1230.
Door verkoop en erfderingen viel het ,vo1, leen steeds verder
ulteen en ontstonden er steeds meer ttsmall-e?f lenen. van de
2 3/4 bunder was door verkoop door verschill-ende rechthebben-
den 1 1/3 bunder in handen gekomen van Johan }ílrs, die eige-
naar was van de boerderij ter hoogte van het Dorpsplein,
waarover ik in aflevering nr. 100 heb geschreven (12). Door
verwerving hras iets minder dan een halve bunder, gelegen ten
noorden van de Bladerstraat, in handen van Cornelis Wouter van
HoolJdonck, terwijl 1 /6 parl. dus bljna een halve bunder
cigcndom was van de kinderen van Peter Jan Gijben, die een(ellodlale) boerderij had ter hoogte van het garagebedrijf
tln hat bcgln van de Annevillelaan ( 13 ) . Ook dlt kunt u terug-
vlndfn OP btJgaande situatletekening.
Ult vlnfchlllrnde parten van de familie Gijben r^raren perceeltjes
dle tualln hrt huldlge Dorpsplein en de Braderstraal langs de
D«,lnprtn[Ë 1r3rnf v€rkocht en door de nleuwe eigenaren bebouwd
mct hutEtn (14).
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Eerste bebouwing op de plaats van het café.rn 1711 erfde Cornelia Adriaan Symons Janssen, weduwe van peter
corneris Jacobs, van haar moeder Jenneken Jan Gijben, een zesdedeel van het 1een, gelegen aan de straat, ongeveer op de plaats
waar'nu Café De Harmonie staat. In 1T1g llet zij haar goederen
door sc-hepenen van Ginneken openbaar verkopen. Éra" perceel aande straat bestond toen uit:
"een camer, stai, schuur, totffkooij, hoff en boomgaert, drreien erf , groot een har-ff bunder", t,erwijl daarachter nog eenhalve bunder zaailand lag. Het eerste f,erceel werd voor 310 glds
eigendom van Dirick Peeter Tacx (15). Oe rcamern zou een restantvan de oorspronkelijke hoeve kunnen zijn, maar het is evengoedmogelijk, dat dit huls gebouwd werd doór het echtpaar Jacobs-
Symons.
Dirick Peter Tacx breidde zijn bezlt in 1T26 verder ult door hetachterliggende zesde part 1n het leen aan te kopen, eigendom vande erfgenamen van Mattijs Janssen van Holjdclnck, díe het haddengeerfd van Maeijken Jan Gijben (16). Het betrof hler afreen ÀÀ-
bebouwd land, vandaan de lage prijs van 1g3 glds.In 1 738 werden de bezlttingen van Dirck Tacx door de enfgenamengedeeld, waarbij het huis met 130 roeden grond voor zoz g].d
eigendom werd van Hendrlk Anthonij van Bergen. rn 1744 uà"_
kr-lchten dlens erfgenamen het, samen met een perceel zaailand
De Donck (150 roeden) en een weirand genaamd Het !íeijken, groot
B0 roedenr voor 500 gld aan !'lll-Iem Moónen, brouwer en nerbergierin De Roskam t,e Ulvenhoul. Behalve De Donck (bij het huidigeWllhelminaplein) waren de percelen afkomstig ui-i verschlllendeparten van het leen (17).

Willem Mo<-rnen stierf in 1T6, zijn vrouw Adriaantje van Miert1n 1761 - voordat Moonen de dochter van de eigenaar van De Ros-
kam had getrouwd, was deze in eerste echt geÀuwo met JacobGeerit van Rooij. Bij de deling van de nalatenschap van hetechtpaar Moonen in 1761 kreeg de dochLer uit het eerstehuwelijk, catrlna van R«-loij, huisvrouw van Arlriaan Martensult Rlel, het huis legenc.rver Grimhuijsen, mec nog twee aan-liggende perceeltJes, he! reeds genoèmde zaailand De Dclnk eneen perceel aan de westzlJde van de straat, genaamd De Boon_akker. De omschriJvlng ln de acte doe! verm«leden, daf hethuls herbouwd 1s en welllcht mecr aan de gtraat wag komen teliggen:
" een huijsinge àestaande ln twea woonlngon net de torfkooijdaar tijnde aan staande aan den stconweg net nog een apartwooningkske daar agter in den drlol te ilvenhout, iten hofen erve, groot 130 roeden". vlak cn achten lag nog een per_ceeltjel "een erve waarop voot dese een gedee-zte van eenhuijsinge of keuken gestaan heef ë, groot g0 roeden,,. Dltlaatste was afkomstlg van een der gerechtigden in het 1een,



118

Christiaan de Roij, die het had geerfd van zr jn grootmoeder
van moederszijde, Lijsbeth Jan Gijben (18). Opnieuw rijst
hier de vraag of deze rrkeukenrr, samen met de eerder genoemde
rf kamerrr tot de stede, behoorde die reeds in 1518 wordt ver-
me1d.
In 1786 vond er opnieuw een deling plaats, waarbij dit pand
betrokken hras. Dé klnderen van Adriaan Martens en Catrina
van Rooij deelden de bezittingen van hun overleden ouders,
waarbij de dochter Wilhelmina het bovenbeschreven complex
kreeg toebedeeld. Opgemerkt moet worden, dat intussen achter
de dubbele woning in de dries twee rrwoningkskesrr stonden!
Ook de twee aanliggende perceeltjes, van B0 en 70 roeden,
werden toegewezen aan lrlilhelmina Martens (19 ) .

Winkei en herberg.
Omstreeks 1800 begint de geschiedenis van het pand Dorpstraat
55 steeds duidelijkere vormen aan te nemen. Willemljna Martens
trouwde in 1782 met de kostganger van haar moeder: Laurijs
van der Aa. Zij was toen winkelierst er, dus het is niet on-
waarschijnlijk, dat ook haar moeder, de weduwe Adriaan Martens
aI handel en nering dreef. Na haar huwelijk woonde moeder
Martens in de ene en haar ci<.rchter met haar gezin in de tweede
woning van het blok. Laurijs van der Aa stierf in 1793, waarna
zljn weduwe in 1797 hertrouwde met Joseph Madlener, geboren
ln 1766 in Altstatten (ook wel geschreven als Halstette),
Kanton Rheintal in Zwiuserland. Van haar eerste man had Wil-
helmina Martens 4 klnderen, uit haar tweede huwelijk werden
nog twee zonen geboren. !,laarschijnlijk is Joseph Madlener
ln 1809 begonnen met een herberg, terwijl hij ook de winkel
van zijn vrouh, voortzette. De oudste patentregisters, begonnen
ln 1806, vermelden dat 'vÍiliemijng Martens, behalve winkelien-
sber en broodslljtster, ook "bier- en geneververkoopster" was.
In 1809 staat het patent echter op naam van haar man. Hlj had
vergunning a1s winkelier, herbergier, slachter en voor de
verkoop van sterke drank (20). Hij was behalve herbergier dus
ook slijter. Na de Franse Tijd werd 1n 1815 de Patentwet van
knacht. Joseph Madlener staat dan te boek als:"herbergier, win-
kelier in tabak en snuijf, koffie, thee en kruidenierswaren".
(21 ).
Na de dood van Wllhelmina Martens in 1834 was J<lseph Madlener
olgcnaar van de onroerende goederen. Het huis was echter al
voor haar doodr op 7 october 1833 verkocht aan Marlnus van
Hooldonkr dle het café en de winkel gedurende enkele jaren
vcrhuurdc ààh Matheus Verdaasdonk.
Daarna vcnkcrcht hU de zaak aan de huurder, waarmee een niguw
h«rofdstuk beglnt 1n de geschiedenis van Dorpstraat 55.
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Het pand werd blj de verkoop in 1B3T omschreven als:
"eene huijzinge en schuur, benevens tuin, eÍve en bouwLand,groot 89 roeden en r-o er-ren, sect:.e D 716 bouwr-and, D 7r7weiTand, D 719 huis en schuur, D 720 weirand.,,. rnbegrepen
Yaren een eik, zes wilgen en nog vier eikebomen voor het huis(22) .

De f amilie Verdaasdonk, 1837 -191t+ .
Matheus verdaasdonk (1805-1853) was de zoon van cornel-lus
Matheus Verdaasdonk (1TT1-1940), die rond 1gO4 een huisje
bouwde naast dat van zijn broer Abraham (1766-1g21) aan dewestzijde van de Dorpstraat, net ten zuiden van de huidlge
Mgr.van Dijkstraat (23) .
zowel vader als zoon i^raren kleermaker van beroep. Matheus
trouwde in 1831 met Johanna schoenmakers (tgot -iell). rn
1839 telde het gezin, dat toen aI enkere jaren de herberg van
Madlener dreef, drie kinderen, terwijr er ook nog 2 kostgangers,
een knecht en een meid bij hen inwoonden. Totaal werden er inhet gezin acht kinderen geboren. Na de dood van Matheus zeli"ezijn weduwe samen met de kinderen de zaak voort. Behalve a1s
?ri:ter, tapper en biljarthouder, had zij ook patent als winke-lier, kleermaker en pettenmaker. Bij deling van haar nalaten-
schap in 1871 kwam het café aan de zoon cornelis (1g33-1g9g)
en zijn zuster Marla; later was dlens zuster Johanna Cornelia
(1844-1907 ) mede-eigenaar. Deze laatste trouwde in 1gg3 met
Hendrik Gerard Rentiens uit Chaam (1953-1g23). Ook deze was
kleermaker var) beroep en woonde naast het huidige café. Na hetoverlijden van cornel-is, die geen nakomelingen had, was het
echtpaar Rentiens eigenaar van het café en van de panden aan
de DorpstraaL.

A1 spoedig kwam er echber weer een nieuwe verdaasdonk a1s op-vcllger in het café in de persoon van een neef.Ook deze heette
Matheus (connelis) en was een zoon van petrus verdaasdonk(1846-1907), d1e weer een broer was van de vorige eigenaar vanhet café, ConnelÍs Verdaasdonk. Matheus Cornells Veràaasdonk
was in 1875 geboren te Antwenpen, waar zlJn vader het beroep
van koperslager ultclefende. Na terugkeer van kostschool was
Matheus in huis biJ de twee tanles, die naagt het café woonden.fn 1903 trouwde hij te Glnnckcn mcÈ dc ln lggo te Antwerpen ge-
boren rsabella Regina VenhclJcn (1880-1964). Tussen 1904 en TglO
werden er in Ulvenhout drlc zontn cn drle dochters geboren (zie
de fotors, afb.2 en 3). 0p ró dcccmbcn 1904 werd hij bij onder-
handse acte voor een bedrag van I i,5oor- eigenaar van Éet café
met 1 5 are grond (24) . Rentleng behield het nevenliggende huis
meL de resterende 6Z are.



A(\b.Z: 0e gamilíe Vendaa,sd.ontz-Vznheiien mzt een a[dzling mílitaittzn achten

hun caíd., omatneeh,t t910. V.!.n.t: M.R.Cuíipeaa-Venheiien, Theo Vendaaadonh en

ziln vtow Regina Vznheíizn, met de hindenzn Betie, Fnana en Gennit'

Cotl. J .V endaaddonh, T etzaingen

Theo Verdaasdonk heeft het oude.café herbouwd. Hoe dat er voor-
dien heeft uitgezien, is helaas niel bekend. Het nieuwe pand

kreeg een Franse kap en een veranda met een schuin-aflopend dak,
zoals de anslcht in afb. 3 ons laat z1-en. Daarmee vertoonde het
sterke overeenkomst met het in 1 900 herbouwde café op de hoek

van het huldige Dorpsplein. Dat laatste is later echter geheel
verbouwd, terwijl het café van Verdaasdonk, met uitz,clndering
van de veranda, de oorspronkelijke vorm heeft behouden.
Verdaasdonk v,ras een der initiatiefnemers van de Ulvenh«-rufse

hirrm«xie ttConstantiart, die op 1 september 1906 werrl opgericht.
lrr cle vergadering van 26 iuli 1907 besloot dit gezel.schap het
r;rÍ'ri Van Verdaasdonk a1s vast repetitielokaal te klezen, het-

Hí:(r1 l,ol, r1e dag van heden zo gebleven is. In 1go'l liet Ver-
rlirir;rrlottk tll.J zijn zaak een harmoniezaal bouwen' Voor repeti-
l,l1rr r11 ( ()n(:crten van Constantia. De eerste steen, dle te-
tlcítr^rool,rllg tlner ln Volle glorie in de gang naar de zaal te
bcworr«lnt'r.tt vnlt,, werd op 23 november 1907 gelegdr waarna
iecler'(:on wnt'tl gnl,rnkteerd op "wotstebrood en de nodige door-
!,;{)()(,1i11,1t,n" 1 ttlrtttn lrel nCltUlenbOek Van de hafmOnle. De zaal
wencl ()Í) vt,l,lrlrrg *'(l rlt'rt:ember 1907 met een groot Concert plech-
t,lH ln gcltt'ttlk Hr'llolllell.

ïJtt'tEtnTl*,*'t!,,,'b\lït::&ir+x4,k*ln

A[b.3: Cadó Vendaa.tdonh, ctm,stteo-h,s 19t0. Linh,s ondeÀ de vztctnda Thqo

Vz;tdaaadonh met zijn vrtaw,u en ,schoonzu,stztt en de lzindzrcn Fnana, Geuít
en Bztjz. lCoÍ.X.. J.Vetdaaadttnh)

Met de bouw van de muziekzaaL volgde Verdaasdonk het voorbeeld
van zijn neef uit Ginneken na, dle eveneens Matheus (Adrianus)
heette en een zoon was van Johannes Verdaasdonk (i839-1BTT),
een broer van ztjn vader Petrus en van ztJn oom Cornelis.
Johannes, ook alweer kleermaker van beroep, had in Ginneken
Hotel vrederust gesticht, terwljl ziTn zoon Matheus Adrianus
(1873-1947 ) ait rond 1900 uitbouwde tot een muzikaal centrum
voor het dorp Ginneken.

Zowel Ulvenhout als Ginneken hadden dus leder een eigen Matheus
Verdaasdonk, belde kleermaker, beide horeca-ondernemer en a1le-
bei muzikaal. In lJ.lvenhortt stlchtte Theo een concertzaal- achter
zijn café voor de paÍ-r-opHertchte Harmonle constantla, terwljl
zijn neef Thé in Ginnekon prectes hetzelfcle deed voor de door
hem daar opgerichte konr:n. [)le Otnnekense neer was vanaf de op-
richting dirigent ( rrdiror; t,r)unrr ) vnn rlr-. t.ll. venhclut,se harmonie,
hetgeen hij tot 1938 geblevt-rn ls. De (Jlvenhoutse Verdaasdonk
speelde niet in trconstanLlnrr, mÍlÍrr was wel actief lid van het
d<.rcrr z:-jn neef 1n 1898 opgcrlr:ht,e Glnnekensch Mannenkoor.
rn 1 913 vond voor notarls lkrrle de openbare verkoping plaats
van "het café net aanhc>ri<1lrcden te Ulvenhout, sectje D J906,
àurs, schuur en tuin, qz'ocsL 14 are 90 centiare,, (25). Behalve
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een café en een harmoniezaal was er beneden een winkelruimte,
terwijr er boven kamers waren voor penslongasten. De hoogste
bieder bleek de ulvenhoutse boswachter c.J.Bakker te zijn, die
het bod van Í 5.200r- had ultgebracht in opdracht van Hendrik
van Riel, herbergier op de Bieberg.
Matheus Cornelis'Verdaasdonk overleed in 1g1gr oà een ziek-
bed van tien maanden. op B november van dat jaar werd hij te
Ulvenhout begraven.

De familie Van Rlel ( t 9t 3-1 960 )

Hendrik van Riel (1851-1938) werd te Ulvenhout geboren als
zoon van Johannes van Riel (1810-1853) en pieternella van
Hooljdonk. Zijn vader was landbouwer van beroep, geboren in
de gemeente Teteringen en met diens vader w1llem van Riel in
1830 uit Teteringen naar de Prinsenhoeve in Ulvenhout gekomen.
Zijn vader herLrouwde hier namelijk met Barbara Brlrlemans,
ongehuwde zuster van de pachter van deze eeuwenoude domein-
hoeve, die door wil-lem werd opgevolgd. Een broer van Hendrik,
evenals zLjn vader Jan (1840-1916) genaamd, volgde zíjn ooms
Antonius (1813-1883) en Matheus van Rier (1812-1885) na 1Bg0
op als boer op de Prinsenhoeve. Hoewel ook Hendrik enige tijd
op deze boerderij heeft gewoond, koos hij een andere weg: hij
werd herbergier. rn 1BB5 vestigde hij z:ch in café De Bieberg,
waar hij de vergunning overnam van de 1n dat jaar overleden
weduwe J.Jordaens (26). Het pand werd echter pas in 1912 zijn
eigendom, toen hlj het kopen kon van de famille Ballintijn(27). Kort daarna kocht hij echter het café van verdaasdonk
en deed hlj café De Bleberg uver'aan sjef Antonlssen. ook aan
de overzijde van de Ulvenhoutselaan hras Van Rlel eigenaar van
enkele kleine wonlngen, die rond 1gT0 werden afgebroken. Over
de tijd dat van Riel op de Biebdrg herbergier was, doen in
uLvenhout nog steeds verhalen de ronde, waaraan van Riel
zelfs een bijnaam had overgehouden, waarmee hij verder door
het Ulvenhoutse leven moest gaan.
rn 1913 kwam Hendrlk van Riel naar zijn nieuwe café aan de
Dorpstraat. Hij was getrouwd met Anna cornelia Karremans
(1860-1947). Het gezin had drie zonen. De oudste zoon, Johannes
,lacobus (1887- 1947), was naast herbergier ook bakker van
haroep. Zijn bedrijf was aan de achterzijde van het café on-
ricrgt-.bracht. fn het noordelijkde deel van het pand was vanouds
()on wlrrke.I gevestigd. Hotel-Café-Restaurant Van Rlel werd na
rlt,. rloorl van Hendrik in 1938 voortgezet door de zoon, samen met
zl.lrr moÍ:rlnr, die de teugels 1n het café straf in handen hie1d.
Itr «le volknmrlrrd glng men in die tijd dan ook naar frKee van
llltrlrr. lllt,nrl l,lk bLeven het café en de winker tljdens deze
pcrlo«ltr lrrat,l,lnr:h onveranderd, zoals een foto uit 1956 ons
I airt, '/,1etn ( n Í'll . /r ) .

Aób'4: Ca(é van Rie't in 1956. Rechtawoad.t ltet Keahplein opnieuw àangelegcl,
oqa'alLvoo4 enhele bomen tuaazn het tz.(.oo,sten en d,e- he,\h wettd.en gercoid.
voo4aan het H.Hantbeztd, dat voondien in d,e- tuin bij de. huidige ingang
van de P.vznmuntataaat ,stond. lcott. p.v.2aead,ontz)

Omstreeks 1960 verkocht de famille van Rlel het café aan debrouwerii, dle echter het pand weer overdroeg aan de nieuweherbergier, M.c.van vlimmeren. rn 1964 werd p.c. van Etteneigenaar, ongeveer tien jaar rater opgevorgd door zijn zoonKees. rn deze periode werd het vroegere wlnkelgedeelle bijheb café getrokken en kwam er een grotere veranda met plat
clak, waarop de naam van het café rDe Harmonierr werd aange-
bracht.
rn 1986 werd het eigendom van Jor:p Hurkx, die nog steeds dezaak beheert.

Besluit.
De geschledenis van de be bouwing aan de oostzljde van deDorpstraat is nogal ingernrikkeld. De grond behor:rde vanouds
t<-tt, het.leen Gri-mhuijsen waarvan het in het begin van dezest,iende ceuw wr-.rd àf1,;tlsplitst,. Er stond toen al een boer_derij, OngeVeCt' 1,r)1,;r,1r(\V(ir.' rjcl l-rrri rJige [,aur.ent irrSkerk. OmStreekS
1700 werd cie g,r'r-rrrrl vlrr rrr,iir, trot:t.rlr:r'i.,i l'.lt.cr:rlr.; verrjer verkaveld.fn die tijd is er wirírr,;:, lrl.lrr li.ik ccrr rrlcr.rw huls gebt-luwd, opde plaats waar nu Cal'rl llr, lÍlt,nrorr lc rrl,rrlrt,.
Rond 1800 moel hlerin (ron ltt:t,lr,,r,pr; :t l,Irr 6ntstaan. Het oudepand werd in het, begirr v,rrr rlr,,,ot,o(:uw herbouwd door M.c.verdaasdonk. Het café wàí:r r,rrirrr '[',.Jlrar eigendom van de familie
Verdaasdonk, gevolgd d<JOr crtrr 1,crlo«1€ van 45 jaar waarin defamille Van Riel er de scelprl.r'r' zwaalde. De harmonie Constantiaheeft er al- bljna 90 jaar tr;r;u, t,huÍslr.>kaa1. rn deze bijna
t,wee eeuwen oude herberg h.r,Í'1. zrch dan ook een belangrijkdeel van het ulvenhoutse ci,r.psleven afgespeeld.

L
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT.
door Guus Rombouts

De veer, die dit papier soo vlugg, heeft overtogen
vloogh eertijds over Land en water door de Locht,
^S-zaet beide vluchten ga, 'k wist geerne wat u docht
ot zij nu beter vlieght of eertijr)s heeft gevroghen?

C. Huggens

Hr:e anders is het anno 1994 te schrijven dan voorheen! Zerfs
mechanische en elektrische typemachines hebben a1 afgedaan
en nu komen tekslen middels een tekstverwerkingsprogramma in
de computer t,ot stand. zo ook deze. tí1e kan er nóg Jchrijven
met een kroontjespen?
Dit artikel wi1 wat meer lnformatie geven over de brandstof
van het schrijven, n.1.:

] NKT

Kent u de grote Gimbornfles en het glazen potje in de bank
nog? 0f de vierkante fres Klutman: Galnoten school schrijf-inkt met een van rechtsdraaiende schroefdraad voorziene af-
sluitdop en een met linksdraaiende schroefdraad uitgevoerde vul-
dop! Een voorziening die veel inktmorserij heeft voórkomen.
De klassleke schrljfinkt schijnt in de twaalfde eeuw te zijngeÍntroduceerd en bot ca i 900 is er aan het recept nauwelljkslets veranderd, z<.lars uit vergelijking van receptenboeken
blijkr.
rnkten bestonden uit een waterig aftreksel- van galnoten, hraar-
aan een ijzerzout en Arabische gom waren toegevoegd. Het ijzer_
zouL was meestar vltriocrl van Mars: een ijzersulfàat, ook we1
groene couperose genoemd. De gom diende om de gevormde ijzer_
galzure'zcluten (de elgenllJke kleurbestanddelen) in suspensie
te houden en dlende tevens om uitlopen van de lnkt <.»p mlnder
goede paplersoclrten te voonkomen.
Vaak werd de gom vervangen dour (goedkopere) kandlJsulker,
maar dergelijke inkt droogde bragor on beschlmmerde sneller.
De galnoten werden o«rk wer afgctrrokkon in wlilL,e wijn of
aziTn in plaats van water, waerdoíJr dc zwartlng van de inkt
dieper werd. Over het algemeen wel de kleurvastheid van ga1-
noteninkt niet zo best en venblcckte. ze snel. Rond 1g00
klaagde men erover dab de manuscrlpten uit de twaalfde eeuw
en later vrijwel clnleesbaar waren, terwijl er uit vpoeger
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tijden inktschrift was bewaard gebleven dat Ín veel betere
staat verkeerde. De oudste voorbeelden dateren van z5oo voor
Christus: de Egyptlsche papyrl.
Het is daarom dat men veronderstelt dat de galnotenlnkt uit
de twaalfde eeuw "stamt en dat oudere inkten uit andere mate-
rlalen bestonden en anders werden bereid.
Gelukkig kon men verbleekt galnclten-inktschrift eenvoudig
restaureren door de tekst eerst af te sponzen met sterk ver-
dund zout-of oxaalzuur en vervolgens met een aftreksel_ van
galnoten 1n wltte wljn, waardoor het geschrevene hreer keurlg
zwarL op wit stond. (zie hier de sreutel tot het ontcijfereÀ
van de loveletters van weleer! )

Galnolen-inkt kon ook blijvend gewlst worden met gasvormig
chloor of met een oplossing van een hypochl<-rriet (bleekwater),
wat radeerwater genoemd werd en t,ot voor korf als Radera
te koop was.

Galnoten moesten worden geïmporteerd, vnl. vanuit de Levant
en waren daardoor vrij kostbaar. ze werden daarom vaak ver-
vangen door andere beitsende p]-antedelen die lcloizuur bevat-
ten, zoals eikeschors, ververswour^r, blauwhout of campèche.
Zonder ijzersulfaat lukte het met heel veel geduld ook, ge-
tulge het volgende recept uit 1735: Trek ongeveer z kc oude
spljkers gedurende 12 maanden af in z15 riter verschaald
sterk bier (bovengistend, want pilsener bestond toen nog niet).
Verwarm 0r25 liter brandewijn en roer er T5 gran fljngestampte
kasjoe (terra japonica) in. Meng dit door het bier en er ont-
staat een prlma zwarLe inkt.
Rond 1850 ontdekte men een nieuw type schrijflnkt: derrencre nouvelletr of kopleerlnkt. rn plaats van ijzersulfaat
nam men een chroomzout (meestal kallumbichromaat), terwijl
de garnoten werden vervangen door blauwhout. De snel aan de
lucht bedervende inkt werd met een mespuntje kwikoxyde langsr
houdbaar gemaakt.
Het grootste voordeel van de nieuwe lnkt was dat van een
pagina van dit inktschrift wel vier afdrukken (kopleën) te-
gellJk gemaakt konden worden op dun zijdepapier. De inkt
breef namelijk lang nat, zodaï het afdrukken 1n feite een aF_
vloeÍen van de nog vochtlge inkt was. veel tijdrovend af-
rtr:hrlJfwerk (met de hand overschrljven) werd hiermee beperkg.

Mr'l rle opkomst van de anll-ine-kleurstoffen (Oe ttTeerfarbentr),
,'ltrl,,t'ÉltrH de kopieerlnkt een snelle ontwlkkellng. Men ver-
Ilr.l vnr'|. lrnl, koplërern de dlrekte afvloei.met,h«:de, <_lmdat daar_
vr ri ,ri rtFril r lult , vt'l ,l t,ransparant papier. nodi g was, i-rmdat, een
l;,1rlr: ltr Ëfrl,gellrr.r.l«l veel. Le mt_reirljk 1as. rn plaats daarvgp
[.wrrtrr lrrl lrr,, l,;1l,rlf'nt.r.tt, (.(.n 'i rrciirekt,e meLho<le.
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Uit museum.
( foto K.Leijten)

Men maakte een gladde, vlakke laag stijfsel (voornamerijk ultwater, dextrine, suiker, glycerine en gelatine) in een houtén
raam om een met kopieerinkt geschreven origineel rraf te zui_gen" in spiegelbeeld. vervolgens legde men een bl_anco vel_papier op het opgezogen inktbeerd, wreef en ...vo11à: eencorrecte afdrr-rk. De oplage kon t,ot honderd stee<ls slechter
wordende exemplaren bedragen! Kopieerinkten waren er in ver-schillende kl-euren, zoals methylvloret, resorcinolblauw,
anilinegroen en cosinerood. Naast de kleurstof bevatten delnkten wat glycerine (om ze vochtig te houden) en azijn (om

3:**:;ï"':.fl:ilrff*?:i'f;ïl;"" de an,ine-kleursrorren huninvloed. Omstreeks 1850 had z:.ch een vraag naar meer blauwerelnkt ontwikkeld. Toevoeging van indigo hlelp een beetje,
maar het synthetische phenolblaur^r was veer eflfectiever engoedkoper. Na 1885 komt tndlg«r dan or_rk niet meer voor.
v<;or eenvoudig schri.f fwerk, cJat nlet clurrrzaam hc.refde te zrjn,verliet men de garnoLenlnkl, hclemnal. florr sapJe van methyl-
violet, azijnzuur, sulkcr' ()n lroel voel waten leverde de be-
roemde " r/eilchenblau"-1nkl,, vnnk «;umpleet met een geurtje!
voor officleel werk kon men zlclr «lergeJ.lJke frivoliteiten
niet veroorloven en daarvrr,r bleef dan ook de galnoten-inkt
voorgeschreven. l,le1 wer<ierr rlo p;alnoten nu veel effectiever
afgetrokken door ze eerst, le laten fermenteren en dan met
st<-:om te extraheren. rjzcrlrulfaab werd vervangen door ijzer_chloride, terwijl een beet..)c carb<.rrzuur (en later salicyl_
zuur clÍ' benzor) de houdbaarheld verbeterde.
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0m bezinken in de fles te voorkomen voegde men verder een
tikje zouLzuur toe. En hier zal- de geoefende pennelikker zich
de smaak van de schoolinkt herinneren! Na het schrijven met
deze lnkt moest een stal-en kroontjespen we1 netjes worden
afgeveegd om roesten te voorkomen. Dit gebeurde aan de alom-
bekende inktlap, die menige moeder elk nieuw schooljaar van
wat resten stof en een oude knoop in el-kaar naalde.
Aan vulpeninkt werd speciaal een oppervlakte-aktieve stof
toegevoegd, die voorkwam dat de pen verstclpte.
De huidige generatle basisschoolleerlingen zal zich van
bovenstaande all-een een beeld kunnen vormen door eens trproef
te gaan schrijven bij het heemkunds-nuseumrr, hoewel het
merendeel z:-ch dageli.jks van een vulpen met inktpatronen, een
voorgevormde grip en een anti-wegrolknop bedient.
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-Literatuur Drs. L.P. Edel, Nengen
chemische recepten voor iedereen,
1941.

en roeren; 2004 populaire
3e druk, Kluwer, Deventer

na Driekoningen

hreer een nieuwe

- Dit artikel- werd
Paulus 100" Door

eerder gepubliceer in "De Brieven van
tout ls toen een deel

van het artikeT weggevaTTenr waarvoor onze verontschuTdi-
gingen aan de schrijver.

Redaktie.

KOPPERMAANDAGPRENT 199 (1s; .

Tnaditiegetrouw verscheen op de maandag
(9 januari 1995) Oe Koppermaandagprentn.
De drukkers tonen hun kunnen met, telkens
plaat.
Een staaltje vakmanschap. Deze plaat, prent, poster of hoe
tl hem noemen wilt (6 e x 44) is zee? kleurrijk en verblndt
lrcL Jaar 1945 (bevrijding Nederl-and) met 1995 (0i.gita1e
Merila).

Met, rlank aan drukkerij Frijters, die ons weer
p laat, hezorgde.

tt hle Ër lrt,evan clerder over Koppermaandag 1n Bvp
','t,, ll, 'lfr, \1 t 51 , 58, 63, 73, 78, 83, BB, 94 en 98.
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Irlaczek en Eisenhower
Op de achtergrond de

in de Dorpstraat van Jlvenhout.
Prinsenhoef.

foto Archief Paul-us van Daesdonck
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Eevrijder van Bavel werd 102 jaar oud.
door

0p 1O2-jarige leeftijd overleed op zondag 11 december 1994in Edinburgh (schotland) stanislaw MaczeÈ, de bevrljder vanBavel en vele andere dorpen en st,eden in Frankrijk, België
en Nederl_and. Hij werd op 31 maart lgg7 Le Szczeizec bij
Lemberg geboren.
Nlaczek zag hoe zijn geboortedorp een speelbal werd in cen-traal Europa. Bij zijn geboorte hoorde het tot het Habs-
burgse Rijk, daarna werd het polen en thans is het Oekraïne.

Na zijn gymnasium en dienstplichl studeerde hij pools en wls-
kunde.
fn de eerste wereldoorlog, hij was toen 22, diende Maczekals Oostenrijks staatsburger bij de Tirorer Bergjagers. Hijvocht er in de Dolomieten tegen de ftalianen.

ïn het interbe]lum diende hij in het poolse 1eger, dat ook
toen al streed voor zijn onafhankelijkheld.
In september 1939 toen de Duitsers polen binnenvielen, hrashij commandant van de Tiende cavaleriebrigade, een gemotori_
seerde Pool-se eenheid.
Een ongelijke strijd volgde. Maczek trok zichgarije, waar hij vl_uchtte naar Frankrljk, viaïn 1940 vluchtte hij na met de Fransen tegen
vochten te hebben naar Engeland.
Op 25 februari 1942 kreeg hij opdracht de 1e poolse pantser_
divisie te formeren, die als embleem de adelaarsveren van de
Ulanen zou voeren.
In 19t+t+ l-andde zi-jn divisie
vrijdlngstocht door Europa.
0p 16 september bevrijdden
Vlaanderen.
Begln oktober Baarle-Nassau, daarna Alphen, Gi1ze, RlJen,
Molenschot, Dorst en Bavel, voor ze clc.rclrst«rotten naar Bneda.
0p 5 mei 1945 beëindlgden de poren hun veldtocht ln de Duitse
marinehaven Wilhelmshaven.
0p 23 december is Maczek tussein zlJn gesneuvelde medestrijders
begraven op De Poolse Erebegnaaf'praats aan de Ettensebaan in
Breda.
Maczek was ereburger van Nleuw-0lnneken.

terug op Hon-
Noord-Afrika.

de Nazits ge-

in Normandlë en begon zijn be-

de Polen Gent en delen van Zeeuws-

afrwtensïrt- osïtorssl

StsnrsletD íÍlt iTeh O 3b.,

geboren op 3l rnspÍt r§gz rn 9.Tcqr1ecffittiu}

bss op 28 ohtobsr lgq{ comm&n0ant ber eergte
pootre ponts'erbrur$e , sslhe eenhnt Ue 4Buitge

bryettÍng uÍt íAsuel Uerbrref.

lBy beqtut uon be rsab udn il íepttmber q6u

fet creburgrscbep Uerleenb, Dsartr, be borrhbo&r

hnD uon be gcmrsntc te hennon lsurn0e uoor be

bctoonDc 0opperhoO u{m De bruis'Íe rn hur cmïr

m.mbant.
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Op lO2-jarige leeftijd is afgelopen weekeinclc
overleden generaal

STANISLAIry MACZBK
Generaal Maczek stond vijftig jaar geleden
aan het hoofd van de 1e Poolse Pantserdivisie,
die onze gemeenten bevrijdde van de Duitse
bezetter. Wij zullen generaal Maczek - en met
hem aIIe overleden soldaten van de 1e Poolse
Pantserdivisie - met groot respect en diepe
dankbaarheid blijven gedenken.

Burgemeester en wethouders
van Baarle-Nassau,' 
Burgemeester en wethouders
van Alphen en Biel,
Burgemeester en wethouders
van Gilze en Riien,
Burgemeestcr en wethoudcrs
van Nieuw-Gitrtreken,
Burgemeester en wethouders
van Prinscnbeek,' Burgcmeester en wethouders
van Teteringen,
Burgemeester en wethouders
van Oosterhout,
Burgemeester en wethouders
van Made en Drimmelen,
Burgemeester etr wethouders
van Terheiiden,
Burgemeester en wethouders
van Geertruidenberg,
Burgemeester en wethouders
van Hooge en Lage Zwaluwc,
Burgctneester en rvetltouders
von Kluntlert.

^Stanzsl aw Maczek op zijn honderdste verjaardag.
foto Archief van Paufus van DaesConck
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Bax herdenkt Mac zels,in raad
Ulvenhout - Aan het begin van de gisteravond gehouden
gehouden vergaclel'ing van tle Gemecnteraacl van'Nieuw-Cin-
neken sprak burgemeestcr A,T,J,Bitx-lJrottt:kacru ttun itt »rrr-
ntoïiam uit voor cle zondag ove rltttltttt (icnttraal Mitczcl<.

,,In oktober 1944 bevrijdde hij rnct tlc lc l'oolst'I'unl.sertlivlsic on«lcr
andere het kerkdorp Bavel. Op 2l suptotttlltt' ll)ll.l wcrrl aott hcnr hct
ere-burgerschap van de gentt'ctttu Nicttw-(llnnckt'tt tocgel<cnd",
sprak burgemeestcr Betx. ,,Natrt'ns tlc t'tttt«l cn hct cllllcgc spreek ik
vànavond onze dt'ocfenis uit bij zijn ovct'liitlart en wens ik zÍjn
familie en de oud-leden van dc l'ools(' l)ttntst'rdivisie, die in onzc
gcmeente en in Breda woonachtill ztjtt, vlt'l stcrkte toe,"

I{en t'tutlEc, lr(tst.zeqel met generaal Maczek. c/e 51, ,,,
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JAN BROSENS VOLGT JAC BAX OP.

Precles een maand geleden stond de verhuiswagen op Den Deel
om Jac Bax te. verhuizen naar zijn nieuwe huls 1n Wychen.
Vele jaren heeft Jac fotots gemaakt in onze gemeente. Vele
fotof s van Jac sierden de uitgaven van itBrieven van Pau1ust,,
ook deze ultgave.
De laatste bwee jaar was hij elke dinsdagmorgen in ons mu-
seum aanwezlg om met FriLs Denee de grote fotocoll_ectie van
Paulus te sorteren en inventariseren.
Wij wensen Jac en Trees Bax nog vele gelukkige en gezonde
jaren toe in hun nieuwwe woonstede.
Jac bedankt voor a1le gttede zorgen voor Paulus.
Jan Brosens uit Galder volgde Jac Bax op als de overal aan-
wezige fotograaf 1n Nleuw-Glnneken.
Jan Brosens is enthousiast over ons museum en stel-de 1n ja-
nuari van alle fotors die hij 1n 1994 1n Nieuw-Ginneken
maakte een exemplaar beschikbaar voor het foto-archlef van
Paulus. Een aantal fotors staan 1n dlt nummer afgedrukt.
Jan, Paulus stelt deze geste zeer op prijs. Bedankt!

Lt,tl;.ll lrtl"c'» voor pauLus?
It,tt ttt : t jtt ,, l)Oka,,.
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. §rgNrEK UrT HET :LAND VAN PAULUS

PAULUS (11)

foto's Jac
jten.
en Jan Brosens.

JANUARI
ffie111gNieuwjaarsconcertdoorharmonieSt.Ceci1iauit

Bavel in zaa]- Bruininks.
4 - lrlethouder Jan van der westerraken reikt de eerste duobakuit aan de bewoners van de bejaardenwoningen aan de Mou-terijstraat.
6- Koninklijke onderschelding voor Leentje Leyten. op haar

verjaardag werd haar door burgemeester p. v.d. velden de
eremedallle in zilver verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau opgespeld.

10. Jan v Eyck houdt lezlng voor paulus

de carnaval genomen.
evenement met veel

van Daesdonck over
geneeskunst in vroeger tijden.

15. Milieudag. De redaktie van
de Milieuprijs.

8. ïn Jeugdland werd een voorproefje op
Het Prinsenburenbal hras een geslaagd
plezier en een goed glas bier.

,F
l.{
i

KRONÏEK UIT HET LAND VAN
samengesteld door Ad

S1

l,e-

foto Jan Brosens
de Jongeren-Milieukrant wint
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25. Gemeenteraad
1en voor het
A 27.

1Js

besluit zelf een
gebied tussen de

bestemmingsplan vast te stel_gemeentegrens Breda en Oe
26.
27.

30.

í::,.,1:,1", l:::"nleerr zi jn r,lijsr 6,,.y:;"ï:ï_:.:3:::'ft:ti#:::^ ïii:;r!i, u* Bavel winr r,íeer

]ï"*::"r3;::"§u""-;Ë.;;;"I"0Ïl ;ffí,Ï:"Ï'i" pekhoeve
;;:"';:u:, ï:::',.y-o*j I;;"' ;;=;J=;J:'ds;:J
een groot succes.

FEBRUAR]---
1 ' GedepuLeerde staten ,.1 Noord_Brabant komen met haar voor_stel over de gemeenteii.lt<e rr""irJ"ï1ng. verslagenheid en. ;Ïffff:X ::i,à;"::ïl:;:.'; Ni;;;:ci,',",.à,.';::i Nieuw-1' De Rosmolàn""r'ooi'";;;l-na 

ongeveer 1.0_0g.oo0 kg oud-pa-
;::;"ff.hebben 

ope"hààro r,""""Àr.lià, welke in lsTT werd2' Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezlngen 
discus-

,.1 iffi,"ï; ff,'*;3;flj*;:"ijpï;' ;;:u" s"oiu-;Ei"ne"re1-
13' carnavar- in d" ;;;;i" *"r""nte met prachtige optochten.14. Dagverzorging tr'-ririr""r" ;;; ilà"rlr, vijr jaar.18. 

i:.::i:::lo" van r,ri"t"r"ooy spreekr 1n de pekhoeve over22 f#íliíïí:jj*ï" ;'J:o:iff.::"':,*i*:;::iifh;"-

Eïe gemeenteraadsverklezingen. 
Grote r

6 ff;:'ffiffi,;:;ïrcj;t :jr,r:FíÍiË ir'ii:;:.ffi§",lenfestival. _ rrr Dcrver_ naar eerste jeugdkapel_

::"i:i:"nrelijke herindeting blijfr de gemoederen be_

MAART

lir r'í'í'lr lÈlrr
trlrr,l,lr flqyslIrr :llij';l::;-:J::Ë3:""ns van <,e vereniglng

de tentoonstellingPaul us <lpent rrBlik op Blikrt fol" <./S!/eu.
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7. Boze boeren en tuinders demonstreerden bij de Leeuwerlk
1n Galder. Daar kwam gedeputeerde Lambert verheijen uit-
Ieg geven over de gevolgen van de Ecologische Hoofdstruk-
tuur EHS en de groene Hoofdstruktuur in het stroomgebied
van de Mark.

19. Mark treedt na hevige regenbuien buiten oevers.

?3. Boomfeestdag in Nieuw-Ginneken. Klnderen van de basis-
scholen planten samen met burgemeester P.v.d. Velden een
perceel tussen het ltDonkere bostt en de ttEikenmiktt aan.

?6, Gezamelijke actiegroepen van het stadsgewest Breda schrrij-
ven een brief aan minister van Thijn en staatssecretaris
mevr. De Graaff-Nauta. Ze wljzen op de desinteresse die
Lento«-lngesteld wordt voor de menlng van de burgers.

,lPRIL
Ti?ae Bax neemt afscheid als fotograaf van rrHet weekblad

Van Nteuw-Ginnekenr?. Zeven jaar was hij daarln actief!
Be gemoenteraad besluit het museum Paulus van Daesdonck
1n AfFpachb te geven aan de Heemkundekring.
dfn YËn Hooydonk verkoopt het 1ot waarop ruim f 100.000,-
trl vlllan,
,fàIr VrretlffiEÍ1Fr kr',1,'tgt, de eremedaille 1n zilver, verbonden
aetl f,e urrl€ van Or.nn.Je Nassau , 40 jaar was hlj in over-
IrcirlerlicÍrei,
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7. De P.T.T. maakt de nieuwe telefoonnummers bekend zoals
die gelden vanaf oktober 1995. Bavel 0161+43; Ulvenhout
en Galder 076 + 5.

8. De gemeenteraad neemt afscheld van de leden Mevr.Bogmans
en de heren Paulussen, Van Gestel en Bastiaansen.

12. De nieuwe raad treedt in functie.
16. De Fanfare voor Eer en Deugd bestaat 90 iaar. Dit wordt

herdacht met een feestelijk concert in de Leeuwerik te
GaIder.

17. De socio-woningen aan de Korenbloem te Bavel bereiken
het hoogste punt. 4 toekomstige bewoners ontvouwen de
vlag.

18. De commissie Van Splunder luistert met grote belangstel-
ling naar de standpunten van o.a. het gemeentebestuur van
Nieuw-Ginneken inzake de herindelingsplannen.

19. Een gouden paar in de BladerstraaL en een gouden paar in
De Donk. Het zrin Rinus en Ne11y Hurcks-van der Velden
en Frans en Lisa de Groot-Machu1.

24. Een grootse braderie in Ulvenhout. De Mlddenstandsvereni-
ging kwam met een respectabel programma. Na een hevige
regen- en hagelbul moet de braderie worden afgebroken.

27. Ook een gouden paar in Bavel. Het ztjn Willem en Marie
Nelemans-Gosens ult de Mariastraat!

27. De gemeenteraad kiest twee wethouders, Jack van Gil-s en
Jan Rops.

30. Zoals gebruikeliik
0.a. P.Boomaars en
vangen.

viert dr-. gehele gemeente Koninginnedag.
J.Gits rnclchten een onderscheidlng ont-



MEI
-t. .lan Pijpers ontvangt de Gouden speld van de west-Brabantse

en Zeeuwse muziekbond. Hij is 25 jaar secretaris bij har-
monie Constantia.

9. Basisschool in Gal-der bestaat 110 jaar. De Mattheusschool
viert dlt met diverse festiviteiten. Het werd een fantas-

tisch feest.
15. Bavels spektakel was weer een sportief feest.

lq. De Heemkundekring Paulus van Daesdonck organlseert samen
mGt Annex -50 een tentoonstelling met de gerestaureerde
paardetram. De tentoonstelling vindt plaats in Autocenter
Vrlens. Onder de prachtige t,onen van drie harmonieën rijCt
tle graat.«lelram van Ulvenhout naar het Ginneken.

-"1 , ;''1 leerllngen van de Mattheusschool uit Ga]der bezoeken
Itr lrpt, katler vÀJ1 het 11O-jarlg bestaan van hun school het
Ittmrr I agerk rr,;r Vé I I nes
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JUNI-toe Bavel-se avondvierdaagse viert haar eerste lustrum,
helaas werkte het weer dit jaar niet altijd mee.

9. De leden van het Europese Parlement worden gekozen.
11. Bavel Anno 1920, zoars eIk jaar een daverend succes.

Zelfs het weer was perfekt.
13. staatssecretaris Mevr. De Graaff-Nauta is ook van mening

dat het herindelingsplan van G.s. Nleuw-Ginneken onvol-
doende recht doet.

JULI

'l
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1. Mevrouw Wlegersma ontvangt de eremedaille in goud
aan de orde van 0ranje Nassau ter gelegenheid van
scheld van De Donk te Ulvenhout.

verbonden
haar af-

6. Het bestuur van de Pekhoeve slult
Horeca van Ulvenhout aangaande de

een oveneenkomst met de
drankverkoop.

\
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20. Jan en Cr:r Slagmolen ult Ulvenhout vieren hun gouden huwe-
lijksfeest.

20. Mlchel Cornelissen winL de Ronde van Ulvenhout.
22. Vandalen hebben het verzetsmonument bfj het gemeentehuis

vernield. De vogel van Paul Gregorie is zoek.

23. Een anoniem telefoontje leidt tot het terugvinden van de
vogel van het verzetsmonument.

29-31. Kermis te Galder.
31. Ons 1id pater Pascal Jozef Theuns viert zijn veertigjarlg

priesterjubileum met een plechtige euchari-stieviering 1n
de kerk van Meerseldreef'gevolgd d<-lr:r een drukbezochte
receptie.

AU GUSTUS

3-6. Een tlental leden van
het Brabants-Heemkamp

11. Burgemeester peter van
van 6 jaar benoemd te
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Paulus van Daesdonck
te Wintelre.
der Velden voor een

Nieuw-Ginneken per 15

neemt deel aan

tweede periode
augustus.

rl HÉillrtÉ1, ltr tul lrl)t!

Ell Wr rt'rll ltlE l rln
'lweeschaarrr sluit definlt,ief de
llr ltl l rlaschool samengevoegd tot

pr-torten
rrDe Spindelrt

12. Burgemeester van der velden per 1 oktober benoemd toc
burgemeester van Rosmalen.

13. Van der Vel-den opent de tentoonstelllng van Diana Schraven-
Oomen in het gemeentehuls.

24. Jac Diepenbroek, ,)an FrlJbers, stan Gclosen, Jan van den
Hoeven, sjef van [,oenlr,r.rt,, chrtst schalk, christ vissers
en Piet Zagers 

'nLvangen 
ln zakopane een onderscheiding

van 12* jaar trouwe <1renrt, 1n de vrljwlllige brandweer van
Nieuw-Ginneken. wlm Rt.rpn onbvangt de onderscheldlng te
Ulvenhout.

26. Gouden brulloft Gerard en currte Goclsen-vclesenek te
Ulvenhout.

26-30. Zomerfeesten en Kermis Le Ulvenhout.
28. De Galders-Meerseldreefse flanfare ,v«-lor Eer en Deugd,,viert zijn 90-jarig jubireum met, een terrasconcerl bijcafé Oud-Strijbeek.
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28. tfvriendenclub veteraanmotoren Galderrf organiseert een
Markdal-toer tocht.

29 - Nijpers: ïn de bossen van ulvenhout en in de Gal_derse
Meren kan ik niet bouwen.

30. van der velden: Nijpers heeft blijkbaar genoeg aan Bavel.

SE PTEMBE R

2. Provinciale Staten besluiten dat Bavel naar Breda gaat
en de rest van onze gemeente naar de Groene Gemeente.
Nijpels is woedend en haalt fel uit.

4. Burgemeester P. van der Velden opent de tentoonstelllng
rrNieuw-Ginneken in de Tweede V'lereld«;r-lrlogrr 1n Pau]ustMu-
seum.
De burgemeester clpent diezelfde middag de tentoonstelling
van Rob Musters in het gemeentehuls.
De Raad spreekt uit dat ook Bavel naar de Groene Gemeente
moet.

7.rfMarie-63tr, de 14 jarige Koe I'an Christ Backx in Strijbeek
wordt gehuldigd vanwege het feit, dat ze in haar leven
100.000 kg melk heeft geleverd.

1 0. Open Monumentendag.
Paulr.rs van Daesdonck organiseert een fietstocht langs de
rtut'log$monumenten 1n Nieuw-Glnneken naar de Vloeiwelde
I tr ll I .lntre rgen .

lí). ,latr Vet'molen en cclr Rclepen vieren op De Donk hun diaman-
l etr lrt,rr t luf l..
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10 en 11. Een succesvolle vlooienmarkt Le Ulvenhout.
14. De dames Gommers, van Dun en Rclovers worden in de bloe-

metjes gezeL rranwege hun 20-jarlge dlenstbaarheid aan de
nlerstlcht,ing. ze ontvangen de vergulde speld van.genoem-
de «.lrganlsatie.

15. Ad Janssen presenteert trUlvenhout in Oude Ansichtentt een
boekje met vele foto's en rn wandellng langs die prenten.

18. De spastiefletstocht, ook dit jaar getroffen door slecht
weer.

18. Meersel-Dreef, Galder en strljbeek houden hreer hun actiettRijk mij de handrr.
19. Paulus van Daesdonck houdt in zaal Bruini-nks te Bavel z:-jn

1 9e jaarvergadering, na de pauze opgelulsterd door Muze-
mart. Gerard Mous wordt benoemd tot erelid en Deel i00
van de Brieven van Paulus wordt gepresenteerd.

23. Basisschocll ff l)c ÍiJr I rrrlo I rr l,c Itrrvr: L t-rf'f lcleel geopend. Het
is een samengaan víln (lr,vuot'rnrrlige Brigidaschocll- en de
Tweeschaar.

23.Ons 11d Koos van tiettt lilrrg licrtoernd tot, OÍ'fic;ier in de orcle
van Oranje Nassau.

23-25. Kermis te Bavel.
30. 0p een drukbezclchte rcr:r:pt.it: n(:(rÍÍtl. l'ct,cr van der Velden

afscheid als burgemeesl.r:r, v;ut N lr,rrw-('il nneken.

4.

6.
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OKïOBER

1. Ons lid coen de Lange benoemd tot ridder in de orde van
Oranje Nassau bij zLJn afscheid als conrector van het
Baronie van Breda College (BBC)

2. Het gemend koor geeft een concert in de Laurentiuskerk
te Ulvenhout.

5. Opnieuw wordt een Ytoorzttting gehouden over de geluidswal
langs de A 58.

5. voor de zoveelste keer 1s het verkeer gestremd op het ver-
keersplein St. Annabos. Dit keer is een scharende ltaliaan-
se vrachtwagen de oorzaak.

B. De vrijwillige Brandweer Nieuw-Glnneken behaalt twee eer-
v<-:11e prljzen op een wedstrljd Lussen een aantal korpsen.

B. Brabants Heem organiseerde een studiedag over het onder-
werp ttBesLemmlngsplannen en de heemkundigenfr in de Tazan-
terie.

9. In Galder worden trDe Leeuweriktt en peuterzaal frKiekeboett
heropend.

20. In Bavel worden de bezwaarschriften tegen de bouwlocatie
Bavel-Dorst massaal getekend.

't,

lrc' llrrlprlicnst Nleuw-Ginneken viert het 121 jarig jub11eum.
'lruluH llr.r'rntrs vt;.Igt Pi-et Rijnaerts op qls voorzltter.
ll'rrlr vnn (il lrl rrit, Ravef vertrekf met zi jn chessna voor
Í,r,tr vlrrr lrl viln lr,.lJÍrO km naar Bali.
lll,'l tfrltr,lr!t'rl;ut l,'ít() lrr,:.,,rlckr:rS Op de MenWedSLrijden Lt
1t;l ll,',r.1 .
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25-29. Herdenkingsweek tt50-jaar Bevrijd".
25. Paulus exposeert fotots ult, de Tweede hlereldoorlog op

het gemeentehuls. Van de succesuitgave 'fTussen l,íitte Wolk
en Annevillerr verschijnt de 4e druk.

26. Marinierskapel luistert herdenkÍng op.
264a. Tentoonstelllng tfBaver 1n de Tweede wereldoorlog,

in het Kruisgebouw te Bavel.
29. rn het voormallge seminari-e rJpelaar te Baver een aca-

demlsche zittlng met al-s onderwerp "zijn wij Anno 1994
echt bevrijd !tt

NOVEMBER

1. Bij het dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten
te Bavel wordt het hoogste punt berelkt.

3. vere Bavelaars melden zictl ziek door angst voor de ge-
meentelijke herlndeling.

3. Anne Bax-Broeckaert, per 'l december benoemd tot waarne-
mend burgemeester van Nleuw-Ginneken.
De Bavel-se buurtschap Tervoort protesteert tegen de mo-gelijke bouw van 5000 huizen.
rn aanwezigheld van Loco-Burgemeester Jac van Gils
opent Koningin Beatrix in het vor:rmalige semi-narie
rJpelaar te Bavel de Kunstacademie, een onderdeel van
Hogeschool tÍest-Brabant.

6. Peter de Grote en Jaq Trap nemen afscheid van het Baviao-
nenland en worden opgevolgd door prins Bavlaon rrr.

rn de voormalige Tweeschaar r.t' lJ;rv. l w.r'rlL door foco-
burgemeester iac van G1ls en ()u(l-l)ur.lr;orneester peter van
der Velden het, ItArbe j dscentrurn [];rve l il ge ooenci.

4.

4-

11
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12. Bema IX herkozen tot prins van het, Bosuilendorp.
12-20. Bonte Avonden te Bavel, een succes.
14. Onze eigen paardeiram heropent de Wilhelminabrug in

Breda.
14. Eric Dolné houdt voor de leden van Paulus een lezing

over ttMonumenten en Monumentenzorgrr.
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24. Marie Christianen drle dagen na haar BOe verjaardag plotse-
ling overleden.

25. Inwoner Peter van der Velden toont op alle televisienetten
ztjn vaardigheid als trompetspeler. Rosmalen protesteert
tegen de geplande herindeling bij Den Bosch. Helaas tever-
geefs. Een slecht voorteken voor Nleuw-Glnneken?

26. De herindeli-ng rond Breda is een jaar uitgesteld. Vel-e in-
woners ztjn blij. De ambtenaren beleven helaas nog een jaar
langer onzekerheid.

tt;Ë,, Ve 5iea7
FOTO COR VIVEENo A. lltrtli rrrrttrtlttillc itt:ilut,r.

27. Dré Blnk wordt Kclninkl i.jk ()rr(lor,.icheiden rnoL de eremedaille
in zilver verbonden aílr) rlc orrlt: vÍln Or';rn.jc Nassau ter ge-
legenheid van het 75-jarl1,; lrrr:l,rtirÍt vírn rlc llt-rut en Bouwbond
FNV te Ulvenhout.

30. Mevrouw Lem te Bavel gehulrl i1.,,rl voot' haar 20-jarig jttbileum
als dirlgente van het zan1,;koor L,r)ve-rnsvreugd.

19.
21 .

In Bavel wordt de 'Iourmalyn heropend.
Loco-burgemeester Jac van Gils geeft het startsein voor

.irr

Ë)

r§i§iii*

c
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DECEMBER

Nleuw-Ginneken maakte kennis met hun nieuwe burgemeester,
Mevrouw Anne Bax-Broeckaert
rrDorp Bavelrr vraagt het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken
een referendum te houden over de gemeentelljke herindeling.
Generaal stanlslaw Maczek bevrijder van Bavel en ereburger
van Nieuw-Ginneken op de leeftijd van 102 jaar te Eden-
burgh overleden.

15.Ons lid lrlil Mathljssen benoemd tot ridder 1n de orde van
Oranje Nassau blj zljn afscheid als conrector van de s.g.
Graaf Engelbrecht.

17.

18.

Wethouder Jan Rops opent de tentoonstelling van 40
naars op het gemeentehuis.
Harmonle Caecilla te Bavel geeft een Kerstconcert

Kunste-

in de

23.
26.

kerk.
Generaal Maczek te Breda begraven.
Een spiegelgladde dag.
Het verkeersplein Galder is maar weer eens gestremd.
Cees Goossens en Jo de Bont te Bavel vieren hun gouden
bru1loft.

27. Opnieuw een overval op het postkantoor te Bave1.
31. weer trokken vele kinderen door onze gemeente om ttNieuwe-

jaorke zoetefr te zlngen. Een oud gebruik dat b}Íjrt reven.

herÍnnerd door Mw.Van den Dungen-van Dyck.

WaE schn{ft daar dle vllegmachine
l.Iart Jc wat dat zeggen w1l
f E rUn vuf woorden
S11 an Hrnko, fmi Ata en Persil
trulgvneuw EottÉ toch, dat dit vljftal
ttleE alleen ele lucht ingaat
Iraf, Ë1J ul, gÉmek en voordeel
,let hEE oek ln uvl keuken staat.

Kollektie PaulusfMuseum 96

In de afgelopen periode ontvingen we vele zaken
lrle kunnen de giften onderbrengen in de volgende

Archief
Kranten overlijden Maczek, 6 jaargangen l'Ieekblad Nieuw-Ginneken.

Bibliotheek
CAen[6o&--25 jaar Laurentlus Woningbouw, 3 Tijdschriften tr'to II,
Frans boekje over gevechten der Polen.

Curiosa
mFpenningen, houten schaatsen, biechtstoerbel.

Devotionalia
FfbeeiA;nijwatersvat, sperletje Kanunnlk van schalkfonds.

Electra
Mampen.

Keuken
,; Vleesmolen, snijbonenmolen, pudcllngv«rrm

Koninklijk Huis
Penning geboorte Beatrix 31-1-1938

Land-en Tulnbouw/veeteel- t
7ar

Verenlgingsleven
Dlpf oma voor Boerinnenbt-rnd Bavel ( 8-9- 1 934 )

27.
voor ons museum.
deelkollekties:

MUSEUM
DAE-SDONCK

OUD RECLAME-VERSJE.



Volkskunst
dffirauurd schilderij Madonna van czestochova

Wereldoorl_og fI
ffiaaL|4aczek1nbr<-lns,Britse1egerheIm,Neder1andse
helm, verduisteringslamp, ourtse handg;ànaut, do<_rs t<ri3gsgevangen_post, gecensureerde 

"n,ruiupp"

115

WÍnkel van Sinkel
Enkele b11kjes, koekblik, tabaksdoos, vct<lrraadblik

l{quts o UD BRUIN.

NTEUWS UIT HET MUSEUM 1 Odoor Kees Lei jten

De schenkers waren:
ffiJ.Bax,J.deCcrnsLanLRebecque,J.vanDorst,J' Duinstee, J'van Etten, .l-c""rrrun"l i.^ Hoogesrag, w Langen,A' Luljten, M. Meeuwisseí, A. sommen en c van rr/1""Jib""gh. als_mede de paters van de H.H.Harten te Bavel.

Ii",iï;9irr"t "f, in de Tweede lriererggorroe.0p waardi ind oktober ,,50 JaarBevri jdingtt
Paulus was daarbij aanwezlg met een tentoonstelling in het ge_meentehuis, de bibliotheek en vanzelfsfrer<eno ons museum.0p 15 januari werd de tentoonstelring in het museum afgesloten.vele interessante zaken konden ," ..à onze corlectie toevoegeno.a. ook door de medewerklng van Jan de constant-Rebecque diemet meerdere lnteressante zaken de collectie uitbreidde.
Monumenten in Aardewerk en Steen.

,toonstelllng over puddingvormen, die totte bezichtlgen is.
De meer dan 200 puddingvormen uit de correctie van MevrouwMargreet Brok-Rombaut uu.*en ee, freurige en interessante ten_toonstelling dle uw bezoek zeker waard is.Langs de wanden grote kr-eurenfotors van arle rijksmonumentenin onze gemeente gemaakt door ons bestuurslid Ad Luljten.

Het eeuwenoudè-Gffiwerk,
kreeg van de pater Capucijnen

uit Den
15 juni

Haag
in ons

de ten-
museum

dat Paulus enkele jaren geleden
uit Meersel_dreef is door Hans

ïï:i:::li1" deskundig geresraureerd en doer z,n werk weer

l:, -'?::::':::t::l:n,1; Y?".rr h;a ;;;";;",;;; Ëffi;";;"I':",
komt van Ed Michlels be Mechelen.

Asten la-
vier cimbalen gegclben cro,r de KrntnktlJke Eysbouts teten het slagwerk vier keer, Í)cr uur horen.Deze cimbalen hebben de tonen (;0, C1 , F1 en G1 .\/r, l t (rII \rl.

Fotocol_lectie wordt, gelrrven l;ariseerd.
r ,Jac Bax en FritsDenee in het museum om de grot.c Í'ot.ocoi re;r;t,ie van paur_us teordenen en inventariseren. Jac [];rx verhtrrscle onlangs naar wychen.Frlts Denee zet het werk vt-rort, samL:n meb Hans de Brouwer.Elke dinsdagmorgen.

llqt de lreemkundekring paurus van Daesdonck wljd en zijd be_Itenrl trs wer*. we ar tung. Dat de rring in de wander.gangen
'f l'Hrlltrelf gr:noomcr werd 

"i"n""rr= , maar dat er ook ,, oud_BruinllH€r' Éerrratrttr r,o, rtaar stonden we van te kijkerr.



0p en om de grens.
Traditiegetrouw openen we in september een nieuwe
ling. In de planning ligt nu een tentoonstelling
en de geschledenis daarvan.
Formul-leren, voorwerpen, fotof s, schilderijen en
herinnert aan de ti-jd dat er nog een grens was.
Wij plannen en verzamel-en. Helpt U ons?

PAULUS ZOEKT 1

Winkels
VoorE3n tentoonstelling over winkels
1960, fotors van oude nog bestaande of
wlnkels.

Computer
Voor de lnventarisatie van ons museum
computer (IBM-compatibel) met scherm.

tentoonstel-
over de grens

aIles wat

Ln onze dorpen van vóór
inmiddels verdwenen

een nog goed werkende

156

Krantenknlpsels 1 994.
Begin januari ontvingen we de krantenknipsels van 1994 over
onze gemeente, uitgeknipt, gesorLeerd en ingeplakt in een dikke
multo van ons lid Harrie Berendschol.
Een pracht historisch overzicht groeit.

157

BEVRIJDINGSREUNIE OP CAUWELAAR.
d.oor Jan van der Westerlaken.

Tijdens de herdenkingsweek van onze bevrijding eind c-rktober
hebben ongeveer vijftig oud-strljders van het Linccrlnshire
Regiment een bezoek gebracht aan de gemeente Nleuw-Ginneken.
0p de donderdag heb ik deze bevrijders mogen begeleiden op
hun tocht langs een deel van hun bevrljdingsrottte.
Via de weg naar Ulicoten zijn we Chaam binnc-'n gererlen en via
de Chaamseweg naderden we Ulvenhout. 7,t> 1-',i nP; «l;it. ook op
zaterdag 2B okt,ol'rer 19tt4. EersL werri (llt;i;ttrt trcvt'l.jti ()n rond
vier uur in dc m i rlrlrrg wcrrl (lnlrwc I lrrr lrt,t'r' I k l, . l)c (lltnadese
t,anks en de Enllolr:c lrrÍ';rtrt,r.r'lr. lrlr'lrlcrr lt;rll, ()n r-'r' werd beslo-
ten om hler de nit(:l)1. rtoor l,r, lrrr.nplr'tr (,n tlrt voll4ertde dag Ulven-
hout te bevrijden.

Twee van de clud-strijdcrlr kotrrlr'rr illclr (jnttwclaar na rs1.j;rat'nog
herinneren a1s de plaats t,íiritr''.',(' ll()t{ (!(1ll p;trt,i.jt..jrl vo«:t.llrtl
hadden gespeeld. Prompt komt, ,",in virn rt(. l,itrplt,lrcrr rnt't. ccrl kin-
derbal aanzeLLen en werd elklr;rr' ('ví'n rlt' lr;r I l,or'1,1t:spr:«'t ld.
Mevr. Oosterbosch en haar dor:lrl,r'r' lrlrnÍrlry kwirrrrr'rr (:cns pools-
hcrogte nemen, waar a1 die drukt,r' ()Í) (l;tttwr: l;tilr' '/,1) p L«-ltseling
vandaan kwam. A1 snel werd er corrl.;rr:1, lïcrn;rakb en herinneringen
uitgewisseld.

KENT U DTT? (2)

In ons archief bevinden zich enkele voorwerpen, die bij elkaar
horen en waarvan we de betekenis niet kennen.
l[t:t, Iinker voorwerp, tn soort lange paddestoel 11jkt op tn
tn( )I,iteÍtl.eube1 .
llr'i ltnaf t iets electrisch over ztch.
!6/r.r-t ll Wnt, het is?
ll I t !.rn I l«, t, I ,lcl rlateert het?
l)tr lwrrr t,rrt )1l.srp voor\^Ierpen horen erbij.
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BESTE MEVR. ROOVERS EN

U herinnert zich
veteranen van r t
Ulvenhout.

MOEDER,

nog wel uw korte ontmoeting met dein october een bezoer. uràli:ten aan

misschien
L'R', die

iL';: :,jïï.i;iï::: s?: :I-y.TiI roro zou opsruren van rwee;3i"3;-ï';ïlll'?iï:"sii^ F:i.iïi'iï:3"íï'o3l;'iï'ol::,:ï:

b_eurtenis en à"É ;;;; àuol=." 
oesceed aan deze feestelijke ge_

lrle zijn o" ,un""n van ,rr,,^*lli-allen.bijzonder gewaa"àue"o.

ïdil:-", 
ziin. rk houp-à"i=;;'iï."35n"iij $ï:"$:"irï§r;r_

i:i i::iï";;::"f":::ï:^I:: :,: bezoek aan Holland en hebbenil";";ï:" ï"iïË:0,:::r::":l:i":";=ff ";";:ï, iïlisi:":i"l:
i"3':Jis'",1'jj; ;:ffi ;:";:i:" ;iï::i.::ï'j$:ï::ï:iïj u"

ï,1ï:l_r: :n: onrvangen n"no"n.rk hoop dat u ueII '
kan met i"rr"r,rl-1,:::"-gezondheid dit briefje kuntkan mer jammer senoes "r";-"'ï;#r:iljl"lïii:r[H: i:r::.r]l

l:Jà J', s ",i:':; ;*1. : 
ir *::' 

": i;'. ï * ; :: : ";. s:ï: ï; ;:
in uw taal.

Bedankt voor a11es,

Met vrlendelijke

T. Larkin.

groeten,

Mevr' oosterbr:sch woonde 50 jaar geleden op precies dezer.fdei:Ï::";'rI"f;j.Íi:n o;-À"í"ijoine"Ài"-à" o.e van gisreren voor

;:;1,ï";:::r;:,,:: i,*^"dr:essen- ulrgewisseld en roro, s
3ffi ï:-:ï:::;'.3Í"'S:"::" "Ë,". Xi;ff Hï:il" i:"l"jF :',3:il:::''dig nagestaard door oiroiJ"-=" tangzaam ce

Dan rr:ti Àh ^r--!^^r . en haar moedgr.
weemoe-

iil"ï:i: :; 5:';:"r"À Iïio=Ï"Ï!i;"Ï'::;"urref mer foro u1rEngeland 1n de bus.

ff:; :ffiffi:rreacrie van één van onze bevrtJders wÍl Ík u

UITSPRAAK q5

---j:
Alles 1s cultuur
soms verschilt het.



A 
^,À l\1 y+

o ? vaíwx
[)eze '1etters" waren eigentijk
r; t,stileerde afbeeldingàn uàn
,rllt,daagse voorwerpen of
,ltr.tt.Il.
1o ryv,ls de schematische
l',k',nin(l van de kop van een
rrrr,l (,rllt) de basis voor onze

lroofdietter A
rr«lr; de kop en

r,í,I k()e te

MUSEUM

DE-EËEmkundekring heeft een eigen,y:grn is geopend de 1e zondag van
middag van 14.00 - 16.00 uur."Voorgaarne in het museum op werkdagen

-

1975 Monumentenboekje
1977 Molen ÍrDe Korenbloemrl
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmol-en "De Hooptl
1 979 Drle eeuhren kerk ià Ulvenhout
1 980 Van Ginneken tot Nieuw_Cinnef.en
1981 Driekwarteeuw Constantia
1 982 David Tomkins
1983 100 jaar school_ Galder
1983 Veldnamen i -25 (1983_t9BB)
1 984 Carnaval in Oud en Nieuw_Ginneken
1985 Blbllografie f
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville(.le dr. )1986 Wandelen in Strljbeek
1 987 Kerken in Bavel
1987 tJandelen in Ulvenhout (Ca1lot.)
1990 Het Mastbos en het werk vrrrr lrorrt.vr.:rlr.r.

van Schermbeek
1994 De Ginnekensche ,l'ramwr.g 

M;t;rl.rrr lr;r1r1rl.l1994 Tussen Wltte Wolk r,rr Airrr,.vtllr.(4r. rlr,. )1994 Bibliografie r I

In de t,ijd dat we leerden lezen, kregen we alsmet a1le letters van het alfabet in à"n langeA 1s een aapje enz.

A IS EEN CP ZTJN KOP.door Kees Lei jten

BRIEVEN VAN PAULUS

-

ls het informat,ieblad voor de leden van de heemkundekring ,,paulus van Daesdonckr teNleuw-Ginneken' Het staat i'nt".natio1""r g""ugi"t"J".o onder rssN-or66-043g. Hetverschijnt vljf maal per jaar en-geert naàst íeer informati.e voor de reden ook velekleine bijzonderheden en 
""irrànt3 detair-s ui.t-àe lescrrieoenis van de vroegere Heer-

àiii§:: 
Ginneken en Bavel, à"i"*""nte Ginnek"n 

"í 
Bavel en de gemeenre Nieuw-

:C.J.M.'Leijten en J.C. van der l{esterlaken:Craenlaer '18, 4851 TK Ulvenhout, 
-OZO_Ot 

2T 42:Ir. B. Dusseldorp
:C.J.M. Leijten

i:::li^ïii.ï5I]xf,'ffi:ï:!!;::ï1;*-,,3,ïià"]:í:";:"*;Ï],l:,*L""van Koophandel te Breda onder nurr". V 2g256g.
:Abdij van Thornstraat lg, 4g54 KG Bave1 , 01613_34 gg:52.'l 8. 33. 639 t.n.v. paulus van Daesdonck:37. 13. 311 t.n.v. paulus vàn oaesOonct

kind een boekje
rijm.

kregen ze

-<ft*---

Redaktie
Redaktie-adres
Omslagtekening
Lay-out

jlokretarlaat
llankrekenlng
Ctrorekenlng

L€denadmi ni et--+i ^
rautus van Daesdonck,

BESTUUR

fï. v.d. Westertaken
C.J.M. Leijten
J.A. v Dorst
lí. A. Langen
H.J.M. Meeren
A.P.J.M. Luijten
J.A.M. Grauurmans
A.M.M. Verkooijen
PUBLICATIES

rn museum scryption in Tilburg is thans een t,entoonstellingover de geschiedenis van het alfabet te z:ren.zo 1s de letter A ontstaan uit een gestyreerde Koelekop. Deletter P was eens rn mond.
Via de crude Grieken, die de letters st,r.oomlljnden1n de Romeinse tijd hun huldige vorm.

Museum scrgption TiJburg, 7 februari - rB juni i9g5.
Postbus B!, 4850 AB Ulvenhout.

heemkundig museum op het adres pennendijk 1. Helde maand van 14.00 _ 17.00 ,u" 
"n efke-woensàÀg_groepen op verzoek. Schenkingen voor Oe kolleklievan 8.30 - 16.30 uur.

?.:_,:1,,r:,"steiting A rs Een Koese (dat staat op
zqn l-<9p)' neemt u mee op de reis die de lettersïan
ons aUabet hebben afgeiegd, voordat zij hun huidife
vorm hebben gevonden.

voorzitter 1gg3vice-voorzitter jggl
secretaris 1gg4
2e secretaris lggzpennlngmeester lggz
2e penningmeester 1gg3
technisch koördinator lggz
medew. Gatder/Strijbeek 1993

t

*

f,

{.M.8.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
H.J. Dlrven, K.A.H.W.Leenders e.a.Dr.J.L.M.de Lepper
H.J. Dlrven, J.C. v.d.l,Jesterlaken
J.C. en R. v.d. Westerlaken
Drs. H.J.C. Verhoeven (B.v.p. 39)
t.M.M. Verkooi.j r:n e.a. f B.v. p. I,l, lIr. Cirr. []u i kr;
lJriovr.rr v;rn prtrr lrrs (\6)
Mrrriiit.t.r. l,|(,lrHel.r en K. I.elJten (8.v.p.55)
.1.M.l,:.M.,lorrlrer,.r (trlt;verkàcht)
,l . M. l,: . M. .lclrlrer,s en I)rs . H. Verhoevenl)r'. (:. jl.M. Il;rrlr.makcr .i.S.CC
Ir.. W.,Í. ltorrc14y11111;, M. p.C. Scheepers

4 ..1. lip lr.r.l rrgl
l'. v. rl Vr.It r:.;r.
,,.M. l,:. M.,tr.:rlrr.r'...r
l.: . l,t. I .l l.r.rr ( lt. y . 1,. I 0.1 )

o0rsprong.
Zo begon de A dus als
koeiekop. De p startLe zijn
leven als mond, de R ais hoofd.
En de F, de U, de V, de W, en de
Y hebben, als naaste famitie
van elkaar, helemaal een
weemde start gehad, als...
tentharing !

LIDMAATSCHAP
Eïerenlglngsjaar van rtt-. trcr:nrkrrrrrlt.kr, I ngNaast diverse heemactivitelt,e,rr r lerz.lpp,1.11,kring het tijdschrlft "Brleven'vàn paulu.:,,
voor het gehele gezin en bedraagt voor het

Joolrl. vlrr I rrt.pl.r.rrlrct, l.cll. 31 augustus.
l.rtrt.oolr:rt.r.l I lrtgctr trrt «txcttrsles geeft de
tul [. llet. I I«lmaaLschap van de fring geJ.dtverenlglngsJaar l99q_1995 Í 25,_ per jaar.

- 
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