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Nieuw-Ginneken, 15 Wintermaand 1996
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Het is zoals met zoveel andere dingen:
Je weet wat je hebt en moet maar zien wat je krijgt.
Het gemoedelijke gemeentehuis met zijn korte lijnen van
vereniging en museum tot de bestuurderen behoort tot het
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we afscheid van onze gemeente Nieuw-

:l

verleden.
Nieuw-Ginneken wordt verdeeld over twee gemeentes.
De dorpen Ulvenhout en Bavel worden zelfs verdeeld over
die zelfde twee gemeentes.
Een dwaze beslissing van Den Haag.
Paulus van Daesdonck blijft echter de heemkundekring voor
de vanaf L januari voormalige gemeente Nieuw-Ginneken.
Ook de kring van de voormalige gemeente Ginneken en Bavel,
zoals we dat aI vele jaren zijn.
De oude gemeente is ons heem.
Op oudejaarsdag, de dag dat onze gemeente 55 jaar bestaat,
openen we een tentoonstelling over die 55 jaar.
55 Jaar gemeente Nieuw-Ginneken, 55 jaar samenleving.

Deze aflevering bevat weer veel informatie.
Ad Jansen heeft weer twee interessante bijdragen.
Burgemeester mevrouw Anne Bax-Broeckaert neemt afscheid
van Paulus en Peer van de Schraanswaai.je mijmert na over
een niet gewild
AFSCHEID.

/
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het bestuur van de heemkundekring en het museum van
Paulus van Daesdonck wil ik U op het einde van dit hectische
jaar het al-lerbeste toewensen zoals de mensen dat vroeger
deden en sommigen dat nu nog doen.

Namens

heemkundekrlng

PAULUS VAN DAESDONCK
Zalig Kerstfeest. Een zalig uit-

Nleuw - Ginneken

einde en een goed begin.
Zalíg Nieuwjaar.

Nieuw-Glnneken, tíintermaand 1996

Jan van der líesterlaken,

voorzitter.

Beste Heemvrienden,
De laatste dagen van de gemeente Nieuw-Ginneken gaan voorblJ.
Voor de laatste maal staat er boven deze uitnodiging trNleuwGinnekenrr. De laatste burgemeester van de gemeente NieuwGinneken Mevr. A.T.J. Bax-Broeckaert zal haar laatste handeling a1s burgemeester van deze gemeente op 31 december ln
het museum van Paulus verrichten.
0m half twee rs middags zal zLj de tentoonstelling openen
over 55 jaar Nieuw-Ginneken. Voor deze middag zijn ook de
oud-burgemeesters Van der Ven en Van der Velden uitgenodlgd.
Voor U de gelegenheid om deze middag met vele bestuurders
en oud-bestuurders terug te blikken op de afgelopen jaren.
0p de tentoonstelling liggen fotors en documenten die U
volop de gelegenheid geven oude herinneringen op te hal-en.
U bent tot drie uur van harte welkom.

Met onze activiteiten gaan we de komende jaren gehroon door.
Zo hebben we voor 6 januari dr. Hans Heestermans uitgenodigd voor ons een lezing Le verzorgen over het West-Brabants dial-ect. Hfj zal ingaan op de verschiLlende woorden
voor een voorhrerp en over de oorsprong daarvan. U kent
_ de heer Heestermans van zijn wekelijks artikel in De Stem:
I,íes

tbrabants Zogezeed.

heeft in Nijmegen gestudeerd bij dr. A.
Wijnen en is redacQeur van het Woordenboek der Nederlandsche
Taal-. Daarnaast is hij al- 20 jaar hoofdredacteur van rrde
dikke van Da1err. Wel een man die weet waar hij over praat.
Een unieke kans om deze man eens in levende lijve te zlen
en te horen.
Hans Heestermans

Door Hans Heestermans

t

IL

Verbalemonde
Veel lezers kenden het woord
'verbalempnde'. maar dan in
lIorhaeen afwij
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,,Ik posteerde mij op een stoel
en begon nijver het stuk speelgoed uit elkaar te halen. Het
was het boeiendste onderdeel
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AGENDA 199 6 /
september

1997

(s2)

Aanvang 22e verenigingsjaar

l"

Museum open

Opening Tentoonstelling "200 jaar Brabant"
Publicatie van Gemaallijst 1795 en
Wandelboekj e Luchtenburg
Lezing Prof. Claes
" 1796: Omwenteling en Verandering"
Museum

bestaat 10 jaar

Monumentendag.Fietstocht met Paulus
30 2Le Jaarvergadering
na pauze lezing met dia's over spreekwoorden
bij Breughel.
L4 Open

oktober

6 Museum open
L5 Brieven van Paulus

111

november 3 museum open
11 tezing Max Langenberg over schilderijen:
"De kunst van het bekijken"
december 1
15
31

Unl

Museum open

j u1i

1

6

I

augustus

Museum
3

31

wi

gesloten

gesloten
Einde 22e verenigingsjaar

Museum

j z igingen voorbehouden

*

Activiteiten van de Stichting Brabante Heemrwaataan ook
U kunt deelnemen
** IIet museurn is geopend:
- elke 7e zondag van de maand 1.4.OOu-77-0Ou
(niet in juJi en augustus)
- elke woensdagmiddag van 74.00 uut tot 76.00 uur
(behalve augustus)
- op verzoek : tel 076- 567.27-42

LET OP !!

IS
6 JANUARI !

DATUM LF,ZING DR HANS HEESTERMANS

DE LÉZING IS

museum open

OP MA.,ANDAG

Brieven van Paulus ttz
Opening tentoonstelling
" Gemeente Nieuw-Ginneken 55 jaar
Opening L3.30'u.Open tot 15.00 uur

1997

j anuari

5
6

februari

2

15

maart

2

10

april

6

15

mei

4

Museum open

Lezing Dr Hans Heestermans over :
" hlest-Brabantse dialecten"

Museum open

BrÍeven van Paulus

1L3

December-Donkere maand- Wintermaand

Museum open

Muziek

bij

Is

Paulus

Museum open

kerstmis vochtig en n-at tZSZiZl

Ton en schuur dan

Musedm open

Brieven van Paulus

HEH{KUNDIG WEERBERICHT
Heiligen in de weersvoorspelling 37
niets bevat

114

Nieuwjaarsnacht rein en klaai (1-1)
Betekent een heel vruchtbaar jaar

GEWI

JZÍGD
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BUpqemeesf,ep

Aan het verzoek van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck
om een kort woord te schrijven bij deze editie van de
"Brieven van Paulus" voldoe ik met veel genoegen.

0p 31 december 1996 zal de geschiedenis van de gemeente
Nieuw-Ginneken niet verder meer geschreven worden.
jaar Nieuw-Ginneken is het ook voor de Heemkundekring
"Paulus van Daesdonck" goed om terug te blikken op die
vijf-en vijftig jaren.

Na 55

terugblik is niet moraliserend bedoeld in de sfeer van
"Kijk eens wat we de afgelopen jaren zoal hebben gedaan".
Neen zíj is bedoeld om door het ophalen van feiten en gebeurtenissen ondersteuning te geven aam het bestaansrecht
Deze

van deze vereniging.

gemeente zijn wij er trots op dat de heemkundekring een
goed onderkomen heeft gekregen.

Als

zal Uw heemkundekring de bewaker zijn bij
het veilig stellen van het culturele erfgoed van vijf-envij ftig jaar Nieuw-Ginneken.

Voor de toekomst

Ik

wens U

daarbij veel succes toe.
De burgemeester van Nieuw-Ginneken

ANNE T . J . BAX-BROECI(ÀERT
BURGEMEESTER 1.-1.2-1,994 TOT EN MET 31-12_L996
EREBURGER VAN DE GEMEENTE NIEUhI-GINNEKEN
Raadsbesluit d. d. 1,4-1,2- 1996

À. T. J.

Bax-Broeckaert

&

öö
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ö
;EMEENTE ALPHEN EN

RIEL

GEMEENTE CHAAM

Aan:

GEMEENTE NIEUW-GINNEKE
Aan de inwoners van de Grote Groene Gemeente.

de inwoners van de gemeenten
ÀIphen en Riel, Chaam en NieuwGinneken

Op Goede Vrijdag hebben Gedeputeerde Staten een vooÍstsl over herindeling in onze
omgeving openbaar gemaakt.

tlu brief

Datum

Kennerk

0nderrerp

2L-LL-L992
Bijlage

Doork

handtekeningenactie

-1-

076-LO77L3

Voor het grondgebied Grote Groene Gemeente is het volgende voorgesteld:

PL.G.G.G.
iesnr.

-

-

Riel wordt aan Goirle toegevoegd;

Alphen, Ulvenhout, Galdàr, Strijbeek, Chaam, Uticoten en'Baarle-Nassau voÍmen
een nieuwe gemeente:
Bavel wordt opgenomen in de gemeente Breda.

Het Platform Grote Groene Gemeente heeft met verbazing kennis genomen van dit
voorstel. Voor veel mensen is onduidelijk wat de achtergronden zijn en wat de waarde is
van dit plan. Vandaar dat het Platform het idee heeft gekregen u te informeren over de
gang van zaken op een:

heer, mevrouw,
Donderdag L2 november jI. heeft onder grote belangstelling het
platforn rrGrote Groene Gemeenterr zich in hotsl trf,sl loyllqrr in Chaam
aan bevolking en pers gepresenteerd.
rn het platform hebben inwoners uit alle dorpen van de gemeenten
Àlphen en Riel, Chaam en Nieuw-Ginneken zitting.
Daarnaast zLln in deze dorpen ter ondersteuning van het platforn
werkgroepen ópgericht. Platiorm en werkgroepen 'zí)n het di-aagvlak
uit de bevolking om het initiatief van de |tGrote Groene Gemeentetl
naar buiten uit te dragen.
Eén van de campagne-onderdelen is bijgaande handtekeningenactle in
alle drie gemeentes.
.
Namens de drie gemeentebesturen ondersteunen wij van harte deze
huis-aan-huis-actie en spreken de hoop uit dat het maximaal aantal
inwoners deze actie positief zal onderschrijven.
Geachte

INFORMATIE.AVOND OP DONDERDAG 22 APRIL IN ZAAL BRUININKS TE BAVEL

AANVANG 2O.OO UUR.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt besproken in een openbare commissievergadering op het Provinciehuis in Den Bosch op vrildagmiddag 23 april om 15.30 uur.
Drie burgemeesters en een afgevaardigde van het Platform zullen gebruik rnaken van het
spreekrecht. ledereen kan plaats nemen op de publieke tribune. Het is van groot belang
dat veel vertegenwoordigers uit de Grote Groene Gemeente aanwezig zijn.

Vanuit de verschillende kerkdorpen wordt er om 14.00 uur vertrokken naar het
Provinciehuis. Probeer onderling vervoer te regelen.

Hoogachtend,
De wnd. Burgemeester
van ÀIphen en RieI,

De wnd. Burgemeester

Vertrekpunten: Alphen,

De

Mr. G.M. van Oer1e.

!,

over

historische brievenrdie

Í,{e

voor U willen

vereeuwig€Dt

Ulvenhout:

gemeentehuis;

evsnemententerrein;
de Leeuwerik;
Dorpsplein.

.th

ii

Twee

Chaam en

Bavel:
Galder:
Riel:

VRIJDAG 23 APRIL AANVANG 15.30 UUR
PROVINCIEHUIS DEN BOSCH

VERGADERING OVER HERINDELING OMGEVING BREDA

DE GROTE GROENE GEMEENTE

Helaas, het heeft zo niet nogen zijn.

Hand in hand voor het mooie Brabantse land.

6,
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DE GEMEENTE GINNEKEN

EN

BAVEL (7 )

door A.J. van der Aa (Ao 1845)

grenst Noord aan de gemeenten
Teteringen en Oosterhout, Oost aan Gilze-Rijen, Zuid aan
Chaam en aan de B elgische provincie Antwerp€D, West aan
Rijsbergen en 's Princenhage.
D.eze gemeente bevat de dorpen Ginneken en Bavel benevens de
gehuchten Ulvenhout, Geersbroek, Rakens, Notsel, Strijbeek,
Kauwelaar, Gtazen, Ga1der, Overakker, Heusdenhout, IJpelaareinde, Tervoort, Lijndonkr €Ír Bol-en-Eikberg.
Zí) beslaat volgens het kadaster eene oppervlakte van 5734
bund.: telt 652 huizen, bewoond door 653 huisgezi-nnen, uitmekend.e eene bevolking van ongeveer 3300 inwoners, die meest
hun bestaat vinden in de landbouw; terwijl men er ook
5 brouwerijen, 1 olie- en schorsmolen, 2 wind-korenmolens
en 1 paarden-oliemolen heeft.-- In deze gemeente, welke van
het Zuiden naar het Noorden door de Mark doorstroomd wordt,
treft men ook fraaije buitengoederen, aangename wandelwegen
en veel houtgewas aan.
De gemeente Ginneken-en-Bavel

telt in deze gemeente 4 scholen, als: ééne te Ginneken,
ééne te Ga1der, ééne te Bave1 en ééne te Heusdenhout, welke
gezamenlijk door een gemiddeld getal van 250 leerlingen
bezocht worden.
Het wapen dezer gemeente b estaat uit een horizontaal gedeeld schild, waarvan het bovenste gedeelte weder in
tweeën gescheiden is, zL)nde het eerste deel van goud, meL
eenen rooster van sabel (zwart); het tweede van zilver met
eene koe van keel (rood) r €Ír het onderste gedeelte van keel,
met drie St. Andrieskruisen van zilver, staande twee en een.
Men

Befchryaing der Heerlyklteden GIUNEK

EN en BAvBl,,

VAN AACHTER
DE PLATTEBUIS
deur Peer van de Schraanswaaije

VERHUTZE
wel us wa meej in oew Ieverdas de gewoonste
zoak van de wereld
Mar agge nou tweej kere in oew leve in een aandere geminte
bent gon wone zonder te gon verhuize, das toch kassioweel,
Ge mokt ammel

of nie soms.

Vruger ben ik gebore in Ginneke en Boavel en doar ben ik ok
blijve wone; mar wa gebeurt ur ín 1,942, sjuust joa, Bredoa
mos un stukske van Ginneke en Boavel hebbe.
Nou das dan Ginneke geworre.
En Boave1 en Ulvenhout meej natuurlijk Galder en Strijbeek
wier de nuuwe geminte Nieuw-Ginneke.
'k Oor ut oos merie zoaliger nog zegge, ze zeej Peer, we
gon nie verhuize, mar we gon !{eI in un aandere geminte
wone.

En nou ettelijke joare terug zaag ik de bui aI hange meej
die herindeling in hil de previnsie.
'k Zeej tege mrn eige, Peer, zeej ik ,da goa gut zelfde gat
in as ín 1942.
En verdomd as ut nie woar is; ut ies wir zo wijd.
Nou mok zegge,dazze dur alles oan gedoan ebbe om de geminte
bij mekoar te houwe, da wil zegge, soame meej Choam en
ÀIphen, wel te verstoan.
Ik bedoel die grote gruune geminte, woar dieje Renne uit ut
durp zun bene vur onder zun kont heej gelope.
Joa, meese, ik zou ut nie zo goed wete, as oose Pierre van
oose Joanus nie in da platfurm haj gezete.
Mar hoe ge ut ok went of keert, oos eigeste Ulvenhout is
dwars dur midde gesneje en da haj nie meuge gebeure.
Mar ge hed ut ammel kunne leze in de kraant: doar in d.'n
Hoag hebbe ze dur un potje van gemoaktr èrr das woar, want
dieje Van Harte van dun Berg ,die komt nog wel us bij munne
buurman, en die zeej ut zelf; nie da hij ut ammel wit, moar
ut mot toch unnen hele Píet zí1n op ut previnsiehuis.

64

Gelukkig meese, da wil zegge ,da vijn ik, zít ik oan de
kaant van dun A-58, die nor Choam goat, das vurlopig un
vurdeel, denk ik ammel.
Dan kunde op oew klompe nog nor ut gemintehuis.
Da kunde in Breda ok wel, mar dan kijke ze oe ammel oan.
0k un vordeel is, da zoon gemintehuis in Choam nie alleen
un vurdeur heetrmar ok un aachterdeur.
Nou zal ut gemintehuis in Bredoa ok we1 un aachterdeur
hebbe,moar goa mar us zuke oan zoon groot gebouw.
Enne , ok die manne van de geminteroad kende ammel wa beter
as in un grote stad.
Joa, meese, wij hebbe hier in Ulvenhout-Zuid, zo as da
genoemd wordt, unne goeie om oos belange te behartige.
Das dieje zeun van Sjef Braspenning uÍt Strijbeek, zonne
lange jonge meej zwart hoar.

65

DE WEG VAN GINNEKEN NAAR BAVEL
Bestrating van en tolheffing op de weg van Ginneken naar
Bavel in de achttiende en negentiende eeun
door Àd Jansen

Inleidinq

De weg van Ginneken naar Bave1 liep tot voor enkele jaren
via de Bavelselaan en de Bavelseweg naar 't Haantje Ín
Bavel. Sedert enkele jaren loopt deze eeuwenoude verbinding tussen de dorpen Ginneken en Bavel dood op de rijksweg A27 (zie foto 1). Hoe oud deze weg is, is niet precies
te zeggen. Omstreeks de elfde en twaalfde eeuw moet er
echter zeker aI een route zijn geweest van Ginneken via
Bave1 naar Gilze.

Kik, en agge dan zon bietje dezelfde toal sprikt, dan prot

da wa makkelijker.
Enne, meese, rijn voader zaliger zeej ut altij aI: "ut is
nie zo van belang wa ge kent, mar wie ge kent".
Da mos nie meuge, mar ut gebeurt.
Neeje,loat mij mar noar Choam goan, das vor oos sort meese
beter.
Alleen zulle ze op da gemintehuis meej die veur- en
aachterdeur, wel op dur telle motte passe, waant da vrouwke
van de Vondervoort in dun Hoag, hee toch gezeet dassut hier
un poar joar oan wul kijke meej die kleine grune-geminte.
As ut nie goed goatrdan zov ze moatregele neme.
Meej zoiets mok altij oan die hete soep denke, die je ok
nie zomar schieluk opeet.
En andersom, zon tante in dun Hoag, zittur ok mar nun
blaauwe mondag en de rest vergit zoiets ammel as ut vur dur
uitkomt.
Meese, da zou toch wa worre, dk over ettelijke joare wir
nor un aandere geminte zou verhuize.Da zou dun derde kir
worre.En ik ha me veurgenomme dat da zou gebeure ak
begroave wor op ut kerkhof doar bij dun bult in Boavel, joa
das dan wel Bredoa, maar da witte dan toch nie mir.
En meese wie of wa ge ok bentr ur] kerkhof hee gin veur- of
aachterdeur.
Mar wak wel zou wille is, dasse me meej mun gezicht noar
Caauwelaer zulle begroave

Foto 1:
De oude weg van Ginneken
aanleg van Rijksweg A27

naar Bavel is doorbroken door
(foto A.W.Jansen, 1996) .
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Tot halfweg de negentiende eeuw waren de meeste wegen in
de omgeving van Ulvenhout en Bavel nog niet verhard. Een
uitzondering vormde de "Steenweg" van Breda via Ginneken
naar Ulvenhout. Deze kwam in twee fasen tot stand. In 1683
werd het gedeelte vanaf de vesting Breda tot in het dorp
Ginneken met kasseien bestraat. In 1.71.2 werd de bestrating
vBrlengd tot aan het einde van de Dorpstraat in Ulvenhout
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Vanuit Ginneken Iiepen er

zandwegen naar Princenhdg€,
Heusdenhout en Bavel. Van de eerste was in 1683, tegelijk
met de aanleg van de Steenweg, dlleen het gedeelte tot aan
de Duivelsbrug van een bestrating voorzien.
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De Bavelselaan in de achttiende eeuw
Het dorp Bavel is ontstaan in dezelfde perÍode a1s Ginneken. In de dertiende eeuw was er een kapel, welke tegelijk
met die van Ginneken van de moederkerk in Gilze werd
afgescheiden en tot zelfstandige kerk en parochie werd
verheven. In die tijd was er dus zeker reeds een weg van
Ginneken naar Bavel. In hoofdlijnen volgde deze hetzelfde
tracé a1s nu de Bavelselaan en de (oude) weg naar 't
Haantje in Bavel. Vanaf deze splitsing liep de zandweg via
de huidige Kerkstraat in dat dorp naar de splitsing bij de
huidige kerk en vandaar naar Gilze.
Het eerste gedeelte van de Bavelselaan liep tot 1758
echter anders dan nu. Dit "BaveLstraatje" was een smal
pad, dat met een flauwe bocht dicht achter de tuinen van
de huÍzen van de Ulvenhoutselaan 1iep. Het was een "gebuurweg", eigendom van de bewoners van die huizen en van
de eigenaren van de aanpalende landerijen. VIak voor de
kruising met de huidige Kerkhofweg kwam dit pad uit op de
huidige Bave1selaan.
De twee bijgevoegde tekeningen van de situatie in de punt
tussen de Ulvenhoutselaan en de Bavelselaan Iaten zien,
dat het oude Bavelstraatje nog bestond, toen omstreeks
t827 de eerste kadasterkaarten werden getekend, maar dat
het oude tracé omstreeks 1850 voor een groot deel verdwe-
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van de [J]venhoutselaan en Bavelselaan' in
Ginneken onstreeks 1B2B en 1855. Door herverkaveling van
de percelen van de in die periode herbouwde herenhuizen
aan het begin van de Ulvenhoutselaan, is het Oude Bavelstraatje verdwenen ( tek. A.W.Jansen)

De splitsing
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Schout en schepenen van de Heerlijkheid Ginneken en Bavel
vonden in 1758, dat het pad vervangen moest worden door
een " geneene weg of heerbaan" , dit niet alIeen tot voordeel van de bewoners van Oyerakker, maar vooral terwille
van het doorgaande verkeer (l).
0p 15 februari 1758 besloot het dorpsbestuur een request
te zenden aan de Domeinraad van de Prins van Oranje om het
z.g. Bavelstraatje te mogen verbreden en recht te trekken.
Hiervoor moesten een aantal percelen grond worden getaxeerd en aangekocht. Het verzoek moest nog een keer
worden herhaald, omdat de Domeinraad van "nevrouw de
douarière Princesse van Orange en Nassau" geen haast
maakte met de behandeling.
Bij besluit van 28 augustus 1758 werd toestemming verleend
om: "het straatje loopende van de Kuip van het Dorp van
Ginneken na Bavel, te vergrooten en te verbreeden, en het
Land daar toe noodig en naast voorschr. straatje liggende,
van de resp." ingelanden bij Taxatie als andersints over te
neenen... (J).
Landmeter Damen kreeg opdracht een plan te maken om de weg
en de sloten af te bakenen. Enke1e maanden later kon het
"spawerk" worden aanbesteed. Dat moesten de inwoners van
Bavel en Overakker gedeeltelijk zelf uitvoeren. Op 16
november vaardigde het bestuur van Ginneken en Bavel een
ordonnantie uit, dat iedere dag vijf of zes ingezetenen
met karren, paarden en enige arbeiders met schoppen moesten verschijnen om aan de weg te werken.
De aarden baan kreeg een Ëreedte van 32 voeten, gemeten
in Bredase landmaat van 20 voeten per roede, terwijl voor
de sloten aan iedere zijde vijf voeten werd gerekend.
Daarmee werd " de Nieuwe Baan" ongeveer dertien meter
breed. De baan zelf was daarnee iets smaller dan die van
de Steenweg, die 40 voeten mat.
Het spawerk werd aanbesteed op 3 januari 1759. Intussen
had de landmeter vastgesteld, dat voor de Nieuwe Baan naar
Bavel 529 (vierkante) roeden moesten worden onteigend van
totaal acht eigenaren. Het ging dus om bijna 2 hectare
grond, die door de landmeter getaxeerd werden op totaal
L022 glds en 10 stuivers.
De Nieuwe Baan bleef echter een zandweg en verkeerde aI
spoedig in een deplorabele staat. Dit leidde al enkele
jaren later tot de wens een gedeelte te bestraten met
keien.

In 1764 besloot het dorpsbestuur om met de nog aanwezige
voorraad keien een stukje "steenweg" aan te leggen, te
beginnen bij de school in Ginneken. Deze stond toen aan de
huidige Raadhuisstraatr op de plaats waar nu de Viandenlaan begint. Er werd zelfs besloten om nog een schip met
20 tot 22.000 keien te laten komen, zodat de bestrating
nog verper kon word,en doorgetrokken in de richting van
Bave1 (*). Het bestrate gedeelte had naar schatting een
lengte van 180 tot 200 meter vanaf de Raadhuisstraat en
reikte dan ook niet verd,er dan de k4uising van de "Nieuwe
Baan" met de huidige Kerkhofweg ('). De kosten kwamen
geheel voor rekening van de heerlijkheid Ginneken en
Bavel. In tegenstelling tot de Steenwe| van Breda naar
Ginneken werd er geen weggeld van de gebruikers geheven.
in de neqentiende eeuw
het eerste deel van de huidige Bavelselaan in L764
bestraat was, bleef deze situatie bijna een eeuw onveranderd. Pas na 1850 werd het bestraten van de belangrijkste
verbindingsvíegen voortgezet. In de gemeente Ginneken en
De weq naar Bavel

Nadat

Bavel werden toen fle wegen vanaf Ulvenhout naar Strijbeek
en Chaam verhard ('). De leden van de gemeenteraad afkomstig uit Bavel uitten in 1858 de wens de bestrating van de
weg van Ginneken naar Bavel verder door te trekken tot in
hun dorp. Een commissie uit de raad kreeg de opdracht een
en and.er nader te bekijken. Begin 1859 bracht de commissie
verslag uit aan de gemeenteraad. De weg was 3.225 meter
lang en zou een bestrating moeten krijgen ter breedte van
2.70 meter. Per strekkende meter waren er 189 keien nodig,
totaal dus 609.525 stuks. Dat zou minstens FI. 25.000,gaan kosten. De commissie stelde echter voor gebruikte
straatstenen uit Rotterdam te nemen, die voor FI. LLr50
per 1000 te koop waren. Het vervoer zou nog eens Ft. 5rper 1.000 keien verger1. Het leggen werd. begroot op 22 cent
per strekkende meter (').
De commissie raamde de totale kosten op rond FI. 11.000r-.
De raad nam op 28 februari 1859 een principebesluit om tot
uitvoering over te gaan. De bovengenoemde raadscommissie
werd hierbij belast met de uitvoering van het project. Uit
de gemeentekas werd haar een bedrag van Fl. 5.000,- ter
beschikking gesteld, plus nog Ft. 1.000r- gedurende zes
opvolgende jaren.
Het totale krediet bedroeg dus FI. LL.0OO,- t8l.
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Na een bezoek aan de directeur van gemeentewerken te
Rotterdam wist de commissie in april te melden, dat er
onmiddellijk 170.000 keien beschikbaar waren. Naarmate
daar de uitleg van de stad vorderde, kwamen er ieder jaar
ongeveer 150 tot 170.000 oude keien vrij.
bestrating zou zo binnen enkele jaren voltooid kunnen
zijn. Op 9 april 1859 nam de gemeenteraad dan ook het
definitieve besluit het project uit te voeren.
Ter financiering van het bedrag van FI. 5.000r- dat de
gemeente beschikbaar stelde, werd een lening van FI.
3.000,- afgesloten, terwijl de overige FI. 2.000r- konden
worden gefinancierd uit de opbrengst van de rlerkoop van de
De

toren van de kerk van Bavel aan de parochie (v).

Belastinq in natura
Het gereedmaken van de aarden baan en het vervoer vanaf
Breda zov in de vorm van een "belasting in natura" worden
opgelegd aan de ingezetenen van de gemeente Ginneken en
Bavel. De bewoners van Bavel en van het gedeelte van
Overakker waardoor de weg liep, moesten de dubbele arbeid
verrichten tegenover de overige inwoners van de gemeente.
Deze vorm van verplichte dienstverlening door de burgers
was vroeger zeer gebruikelijk. Ook bij de aanleg van de
Steenweg van Breda naar Ginneken in 1683 moesten de ingezetenen verschijnen met paarden en karren, spaden en
schoppen, "on den wech net sant op te werpen".
In dezelfde raadsvergadering van 9 april 1859 werd de
verordening vastgesteld vobr de verplichting tot het
leveren van arbeid en hand- en spandiensten "voor het
onderhoud en aanleg en verbetering der geneentestraten,
wegen en voetpaden en het vervoer der naterial-en". Ieder
gezinshoofd binnen de gemeente was hieraan onderworpen.
Wanneer men paarden had moest men leveren "twee daqen
voerenst de dag twaalf uur werk, door elk paard boven drie
jaar, voorzien net de nodige niddelen van vervoer en
werktuiq". Iedere belastingplichtige in de hoofdelijke
aanslag en niet in het bezit van paarden, moest twee dagen
arbeid leveren; de overige belastingplichtigen één dag,
mits men niet door ouderdom of ziekte was vrijgesteld.
Men kon zich echter laten vervangen of de verplichtÍng
afkopen voor 70 cent per dag arbeid of drie gulden voor
een dag voerens.
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Tolheffinq
De bestrating was in december 1860 reeds voor de helft
gereed. Begin 1863 was de gehele weg naar Bavel met keien
bestraat. De kosten van het onderhoud van de ríeg en de
aflossing en rentebetaling van de geleende gelden moesten
worden opgebracht door tolheffing, De gemeenteraad stelde
de tolverordening vast op 31 juli 1862. Datum van ingang:
1 januari 1863. rn verband met de vele zijwegen kwamen.^er
op het traject van 3.225 meter twee ,'haLve tol.len, (rr).
De eerste boom kwam te staan bij de gemeentemolen Het
Fortulm (kruising met de Kerkhofweg), met een concurrentie
van 100 meter in westelijke en oostelijke. richting.

De tweede tol stond bij 't Haantje in Bave1, met een
concurrentie van 150 meter westwaarts. Deze "concurrentie"
hield in, dat de tolgaarder binnen deze grenzen kon hronen
en de tolboom zond.er verandering van de tolbeschikking
voor zijn huis geplaatst kon worden. De tarieven werden
vastgesteld volgens de rijksregeling van 1833. Voetgangers
hoefden geen to1 te betalen. Voor een los paard of muilezel was echter L cent verschuldigd, voor een "runderbeest" , kaIf, schaap, ezel of varken slechts een halve
cent. Een kudde schapen van 20 tot 50 schapen kostte 7 t/2
cent, terwijl een schaapsherder voor 50 of meer schapen 1,2
t/2 cent verschuldigd was. Een rij- of voertuig op 2
wielen mocht de boom passeren voor 2 cent, maar stonden er
vier wielen onder, dan was de tol 2 1/2 cent.
Inwoners van Ginneken en Bavel konden het weggeld afkopen
tegen FI. Lr-per jaar voor een paard of ander trekdier;
voor ieder paard meer betaalde men 50 cent extra.
De tollen werden niet verpacht, zoals dat op de weg van
Breda via Ginneken en Ulvenhout naar Strijbeek gebruikefijk was. Er werden twee ter plaatse wonende tolgaarders
aangesteld. Bij de eerste barrière op de hoek va.n de
huidige Kerkhofweg hras dat Hendrik de Kanter (1819-1873),
van beroep metselaar; voor de tolheffing in Bavel werd de
wagenmaker J.Lensen aangesteld. Voor het incasseren van de
tolgelden kregen deze tolgaarders eenderde deel van de
opbrengst.

Veel hadden ze echter niet te doen. De meeste inwoners van
Overakker en Bavel kochten de tol èf, waarvoor ze een
doorlaatbewijs ontvingen. De totale opbrengsten varieerden
tussen FI . 1-20 , - en FI . 150, - per j aar. Hiervan werd
slechts eenderd.e deel aan de barrières door de tolgaarders
geincasseerd. De Kanter ontving in 1864 FI. 36160 en in
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1865 FI. 30109; J.Lensen incasseerde in die jaren respectievelijk Fl. 7,185 en FI. 12,555. In LB72 bracht de tol
bij de gemeentemolen aan losse betalingen slechts Fl.
'J.8,26 op, die in Bave1 FI. 16.05. De provincie NoordBrabant wilde in de jaren na 1870 komen tot een algehele
afschaffing van de tolheffing in Noord-Brabant. Na overreg
met het gemeentebestuur werden de tollen in de ggneente
Ginneken en Bavel per 1 januari 1875 opgeheven (II). De
provincie betaarde aan de gemeente jaarlijks een afkoopsom
van 55? van de onzuivere opbrengst der tollen.
Geen "tolhuizen" op de weq naar Bavel
Het plaatsen van tolbomen leidde vaak tot het ontstaan van
een cafeetje in het huis van de pachter, dat tevens als

"toIhuis"

fungeerde.

Foto 2:
De achttiende-eeuwse herberg 't Haantje, seninarieweg z/4,
Bavel
(

foto A.W.Jansen, 1994).

Foto 3:
De woning en werkplaats van de fanilie Lensen, Oude Bredaseweg 4, Bavel, Anno 1903 ( foto A.W.Jansen, 1994).

Foto
Café
door

't

1994 )

.

Haantje, Kerkstraat 47, Bavel , begonnen in 1868
A.Havernans, werd onstreeks 1970 voor het publiek
gesloten.
In 1912 kreeg het café de huidige vorn (foto A.W.Jansen,
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Dat gebeurde met name op de "klinkerweg" van ulvenhout
naar strijbeek, waar de pachters van de to1 bij 't Hoekske
(splitsing strijbeekseweg / chaamseweg) en op de hoek van
het Molenstraatje in strijbeek (hoek Markwgg / strijbeekseweg) tapper werden en een café begonnen (ll).
De weg naar Bavel werd minder druk bereden door doorgaand
verkeer dan die naar de grens in strijbeek. De eerste

ïJpelaar en de Dorstseweg lag vanouds de herberg 't Haantje, waar echter aI vele jaren niet meer getapt werd (foto
2). 0p de nieuwe keiweg naar Ginneken werd volgens de
tolbeschikking een boom geplaatst nabij 't Haantje. Johannes Lensen (1807-1887) werd hier aangesteld aIs tolgaarder. Hij was wagenmaker van beroep, sedert omstreeks 1843
gevestigd aan het begin van de wè9, nu Oude Bredaseweg 4
(foto 3). Hij had kennelijk geen belangstelling om er een
café bij te beginnen. Aan de overzijde woonde echter
Adrianus Havermans, winkelier "in le en 2e soort waren",
die in 1868 voor het eerst patent als tapper kreeg. Hij
bouwde een nieuw pandje op de hoek van de huidige Kerkstraat en begon er naast zijn winkel een cafeetje. De
tolheffing ter plaatse zal hierbij ongetwijfeld een rol
gespeeld hebben. In 1912 kreeg het café de huÍdige vorm
(foto 4). Café't Haantje bleef ruim een eeuw bestaan. Het
werd omstreeks 1,970 gesloten, maar het interieur bleef nog
25 jaar ongewijzigd. Drie generaties Havermans zijn er
tapper geweest. In 1995 werd het door de fanilie Havermans
verkocht. In het pand is nu een kapperszaak gevestigd.

boom, bi j de molen "Het Fortulm" (hoek Kerkhofweg), stond
vrij dicht bij het centrum van Ginneken, waar de- reiziger
aI voldoende gelegenheid had gehad om "af te stappen". we1
was er in de buurt van de molen een buurtcafé (Bavelse1aan

3L/33).

lag het echter bij 't Haantje in Bave1. Hier kwamen
verschillende wegen bij elkaar: de weg van Ginneken naar
Bavel, van Heusdenhout via rJperaar naar Bavel en de weg
vanaf 't Haantje naar Dorst. 0p de hoek van de weq naar
Anders

Aantekeningen
Gebruikte af kortingen :
G.A.N.G. = Gemeentearchief Nieuw-Ginneken

Foto 5:

De kruising van de Oude Bredaseweg / Dorstseweg net de
Seninarieweg / Kerkstraat , net rechts de voornalige
herberg 't Haantje, links Seninarieweg I (foto A.W.Jansen,
1994 )

.

t. A.W.Jansen:Tolheffing op de weg van Breda naar Strijbeek, 1684-1875,
ín Brieven van PauLus, 2Le jaargang nr.105, 1995.
2. G.A.N.G.42, resoluties schout en schepenen Ginneken en Bavel,
l75L-L762, L5-2-L758; 2-5-L758; 26-7-1758.
3. idem, 15-9-1758.
4. G.À.N.G. nr.43, resoluties, L-2-L764 en 21-3-1764.
5. Voor een roede (ongeveer 6 meter ) waren ongeveer 1000 keien nodig.
6. ZÍe (1).
7. G.A.N.G. 753, gemeenteraadsverslagen Ginneken en Bavel 1852-L864;
9-12-1858, 28-2-L859.
8. Idem, 9-4-1859.
9- idem; raadsbesluit 5-4-1859; 25-1L-L859; de toren was sedert d.e
Franse tijd eigendom van de burgerlijke gemeente.
Van 1809-18L3 werd d.eze gebruikt voor de "optische telegraaf-verbinding van Napoleon tussen Parijs en Arnsterdam.
L0. Zíe (L).Vo1gens de rijksregeling,
K.B. van 29-10-1833, mocht er
slechts om de 5.000 meter het volle tolgeld worden geheven. Bij een
"halve" tol betaalde men de helft van het tarief.
11. G.4.N.G.764, besluit gemeenteraad Ginneken en Bavel, 2O-8-L874.
12. Zie bij (1)

n

76

DE KUNST VAN HET BEKIJKEN

GRII{HUIJSEN OPGEHETEN EN VERKEND

Een succesvolle avond bij paulus

door Àd Jansen

In aflevering LLO van juli j.l. is melding gemaakt van de
restauratie van het poortje en de hekpalen van Grimhuijsen
bij de Laurentiuskerk in Ulvenhout. Het moeten overblijfselen zíjn van het huis, dat Justinus van Nassau in het
begin van de zeventiende eeu$r hier liet bouwen. In het
bovengenoemde artikel is ook reeds vermeld, dat dit niet
het eerste huis op deze plaats moet zijn geweest.

door Kees Leijten

Na zeven maal tijdens "Schatten bij paulus" veel
over schilderijen verteld te hebben was Max Langeweg op maandag L1 november naar De Fazanterie
gekomen om in een interessante lezing aan een
select gezelschap veel te vertellen over de restauratie en de waarde van de daar aanwezige
schilderij en.
Langeweg was vergezeld door schilderij en-restaurateur Giet van Kempen die wees op de problemen
waar vele schilderijen mee te maken hebben.
Voora1 rookschade, maar ook de stofdoek , vocht
en onoordeelkundige restauraties doen de doeken

Ouderdom

Het oudste d.ocument waarin gesproken wordt over Grimhuijsen, dateert van 1474. In dat jaar wordt Jan van de(r)
Leck, geheten van Grinhuijsent vermeld als leenman van de
heer van Breda: "net sW huysinge en hoovinge geheten
Grynhuyse4 net heure toebehoorten houdende tsanen VI
bunder" ( ). Jan van der Leck moet wel familie zijn van
Jan-III van Polanen, Heer van de Leck, maar ook van 1378
tot t394 Heer van Breda. Jan van de Leck was een "bastaardzoon", waarbij de bovengenoemde Jan van Polanen, die
uit twee huwelijken geen wettige zoon en opvolger had., een
gpote kans op het vaderschap maakt. UÍt diens testament
(') blijkt namelijk, dat hij behalve een wettige dochter
Jenne, Írog een "natuurlijke" dochter Oede en twee niet

geen goed.

Soms is het noodzakelíj k een schilderij
te verdoeken of er een nieuw doek achter te plakken.
De restaurateur bekeek het schilderij
vooral aan

de achterzijde.
Langeweg had een aantal schilderijen meegebracht
aan de hand waarvan Van Kempen zí1n verhaal opbouwde en Langeweg zijn taxatie.

Een aantal leden had zg7-f een schilderij
meegebracht.
Vernis, hars, verdoeken en vocht waren woorden
die veel gebruikt werden.
Lyrisch waren beide over een schilderij tj e van
tdillem Bos ( ca 1880 ) , dat overigens aan een
noodzakelijke restauratie toe was.
Een groot schilderij
van de Brabantse Rembrandt
Jan Theuns schatte Langeweg op f 3. 000, - bij
verkoop in Breda en f 1 . 500, - bij verkoop in de
randstad. Enke1 en alleen omdat Theuns een
Bredanaar is en zí1n werk in deze streek erg
gewi Id is .
Op het eind van de lezing ontspon zich een interessant debat over schilderijen en restaureren.
Een leerzame avond in de goed gevulde Fazanterie.

met name genoemde- bastaardzonen had.
Jan bastaard van der Leck zou dan na 1400, a1s halfbroer
van Johanna van Polanen gehuwd met Engelbrecht van Nassau,
met een aantal goederen in Ulvenhout beleend kunnen zíjn.

I

r

Ter exploitatie van dit leen heeft hij er ongetwijfeld een
huis gebouwd. Vermoedelijk was dat slechts een eenvoudÍge
boerenwoning, wellicht opgetrokken uit hout en Ieem,
gedekt met stro. Jan van der Leck, die de naam Grimhuijsen
had aangenomen, heeft er bijna zeker z:-)n verblijf niet
gehad. Er zijn aanwijzingen, dat hij in Breda en zíjn zoon
en opvolger Jan-II van §rimhuijsen (+L517) in het dorp
Ginneken heeft gewoond (r). Tussen 1517 en 1581 was de
familie Van de Kieboom met Grimhuijsen beleend. Frans van
de Kieboom breidde zijn bezit in Ulvenhout aanzienlijk'uit
door de aankoop van een boerderij op de hoek van de Dorpstraat en de Annevillelaan, die daarna de "hoeve van Grinhuijsen" wordt genoemd (t). Aangenomen rnoet worden, dat
ook de agrarische activiteiten op het leengoed verplaatst
zíjn naar deze boerderij. Het is dan ook niet uitgesloten,
dat deze leenman het oude boerenhuis achter de huidige
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kerk zodanig heeft verbeterd, dat het voor hem een acceptabere woning werd. rn 1581 werd het leen verkocht aan de
Bredase griffier vogelsanck, die Grinhuijsen verhuurde aan
burgers en herebberen.
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Grim-

Zo vermeldt de Bredase geschiedschrijver van Goor in 1,7q4,
dat het door Justinus van Nassau werd "hertimmert" (5).
Dat moet plaats hebben gevonden in de vrij rustige periode
van het rwaalfjarig Bestand (1609-1621), toen Justinus
gouverneur van Breda was. van dit bouwwerk resteren het
bekende poortje en de hekpalen naast de kerk, die dit jaar
gerestaureerd zijn. Dit huis heeft tot na de bouw van de
Laurentiuskerk in 1904 als pastorie gediend. Het zal in de
drie eeuwen van zijn bestaan ongetwijferd enkele malen
verbeterd of gerenoveerd zijn. rn L67g werd de Bredase
koopman Jan de wijse eigenaar van Grimhuijsen, samen met
ziln tante Perijna van Bernagie, weduwe van de Bredase
apotheker Johan hliIs. rn die tijd moet Grimhuijsen uit
twee woningen hebben bestaran, die de eigenaren ars zomerverblijf hebben gebruikt (0). Er zíjn van dit zeventiendeeeuwde huis enkele afbeerdingen bekend. op de als betrouwbaar bekend staande kaart van het Mastbos, gemaakt in 1,621,
door landmeter Jacob Robbrechtszn.Lips ('), staat een
langerekt huis afgebeeld, met dwars daarop een grote
schuur, het geheel omgeven door een gracht. Een tweede
afbeelding van Grimhuijsen vinden we op de figuratieve
kaart van het Mastbos die in 1705 werd gemaakt door de
^
land.meter s.verei jk (o)
. Hoewel deze kaart wat minder
nauwkeurig lijkt a1s die van L6zt, brijkt hieruit toch
duidelijk, dat Grimhuijsen toen reeds de vorm had, die het
tot de afbraak in 1904 heeft behouden.

\-J-ï
\*J

bi
*r
.:f

tijdens het Twaalfjarig Bestand
iets meer van het huis

Pas omstreeks 1600 weten we

hui j sen.
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Deel van de kaart van Jacob Lips Ao j.621

charters of oude acten te weinig informatie bieden
over het ontstaan van een dergerijk huis, wiI het "bodemarchief" nog wel eens uitkomst brengen.
Nu is de plaats van de woning door Justínus van Nassau
gebouwd in het begin van de zeventiende eeuw, eventueel
gewijzigd door Jan de wijse, vrij naukeurig bekend. Deze
staat aangegeven op het minuutplan van het Kadaster,
opgemaakt omstreeks 1827. lJijzigingen in deze eerste
hlanneer
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kadastrale kaarten zijn later steeds verwerkt in de zoge-

naamde "hulpkaarten". De eerste verandering rond Grimhuijsen is de bouw in 1904 van een nieuwe kerk en pastorie
op het voorterrein van het huis. rn 1905 werd de nieuwe
situatie door het kadaster opgemeten en in kaart gebracht.
op de toen gemaakte hulpkaart staan niet alleen de nieuwe
gebouwen aangegeven, maar zijn^ ook het oude huis en de
schuurkerk nog dun ingetekend (v). volgens de meetgegevens
van het veldwerk stonden in 1905 van het oude kerkje de
gevels aan de noord-, oost- en westzijde nog gedeeltelijk

overeind ( "oude
afgebroken.

muur"

), het huis was echter toen reeds

In de rekeningen van de parochie vinden we aIs opbrengst
van de afbraak een bef,rag genoemd. van FI. 1.000r-, ontvangen in october 1904 (").
o

'ïtf5

Het terrein waarop vroeger Grimhuijsen en de schuurkerk
hebben gestaan, is nog steeds onbebouwd. De aanleunwoningen van de woningbouwvereniging St.LaurentÍus, die enkele
jaren geleden achter de kerk zLJn opgetrokken, staan op de
achterste gracht waarvan het laatste gedeelte in de tuin
recht achter de pastorie in de jaren zestig werd gedempt
(zie de plattegrond).
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hlel moest voor de bouw van de bejaardenwoningen een aantal
zeer oude eiken, die op de rand van de gracht stonden, het
veld ruimen. Tussen het kerkhof en deze aanleunwoningen
zijn nog vier van deze bomen over gebleven. In de tuin van
de pastorie kon aan de hand van de kadastrale gegevens de
plaats van de oude pastorie en van de schuurkerk opnieuw
worden vastgesteld. Daarbij heeft de dienst Openbare
Werken van de gemeente Nieuw-Ginneken, in de persoon van
de heer Th. Neger, onder meer belast met monumenten en
welstand, aIle medewerking gegeven. De hoekpunten zíjn
daarna met ijzeren buizen onder het maaiveld gemarkeerd en
de afstanden vanaf deze punten tot het profiel van de
huidige kerk, de aanleunwoningen en de kerkhofmuur (de
noord.muur van de vroegere schuurkerk) zo goed mogeli j k
ingemeten en in kaart gebracht.

Het huis Grimhuijsen had een lengte van 25 meter en uías
slechts 8 meter diep. De schuurkerk, via een tussenbouw
verbonden met het huis, was 3016 meter lang en 15 meter
breed. Een dergelijk langgerekt huis, dat doet denken aan
een langgevelboerderij, is voor een buitenhuis uitzonderlijk. Het is dan ook niet uitgesloten, dat er aan de
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zuídzijde van het huis aanvankelijk een stalling of een
bedrijfsgedeelte was gebouwd, dat later bij de woning is
getrokken. Aan deze zijde komt het pand namelijk tot op
twee meter vanaf de gracht, d.ie bovendien aan deze zijde
smaller was dan aan de voor- en achterzijcle van het huis,
zoals op de plattegrond duidelijk te zien is.
Toen de plaats van Grimhuijsen in de tuin was vastgesteld,
was uiteraard de vraag, of er van het oude huis nog res-

tanten in de grond terug te vinden zouden zíja. Door
middel van een aantal grondboringen kon worden vastgesteId, dat de fundering nog grotendeels in de bodem aanwezíg is en dat de uitgezette contouren van het huis maar
weinig van de juiste plaats afwijken.
Proefopgraving
Vervolgens is de Heemkundekring in het geweer gekomen voor
het verrichten van een "kijkoperatie". Achter de kerk, dus
aan de uiterste zuidzijde van het oude huis, was ten
gevolge van de restauratiewerkzaamheden aan het kerkgebouw
het terrein zodanig verstoord, dat hier zonder bezwaar een
kleine opening gemaakt kon worden om de fundering te

bekijken. Hierbij bleek, dat de zijmuur van het huis aan
de zuídzijde ruim een meter verder naar het noorden lag
dan aanvankelijk gedacht was. VIak achter het koor van de

a

I

a
I

Z UAAN ZICHT

Vethlaaitg van de ciióena

:

blob 37,0 x 24,0 t 10,0 cn.
'l.Juel-tteen,
16,5 x 6,5 t 3,5 geel, htwÀvutband
2.
3. Oaielingen, 17 I 19 x 9 x 5 c.m., ttoodbnuin

l.

Zand,stenen

a. Handsefuaaide

aatdeuelb a[voetbwí,s

OPGRAVINO ZUIDOOST HOEK VAN GRIMHUYSEN

De fundanenten van de zuidoosthoek van Grinhuijsen (teke-

ninq

Th.Neger)

Laurentiuskerk werd de fundering van de hoek aangetroffen,
op een diepte van ongeveer 95 centimeter onder het maaiveld. 0p bijgevoegde tekenÍng wordt hiervan een boven- en
een zijaanzicht weergegeven. Het fundament is 57 cm breed,
aan de buitenzijde gemetseld in kruisverband met hardgebakken "i jsselsteentjès", formaat 16,5/t7 ,0 x 6 15/7 ,0 x
3 ,5 / 4,0 cm. (2.9. Liliput-formaat) , kleur geel, dertien
metsellagen = 65 cm hoogte. De rest van de fundering is
opgetrokken in een wat zachtere steen van rood.bruine kleur
van iets groter formaatr z.g. "drielingen". Deze steen is
ouder dan de ijsselsteentjes. Sporen van schelpkalk aan de
buitenzijde van het metselwerk zouden er op kunnen wijzen,
dat er sprake is van hergebruik van de stenen, of dat de
buitenzijde van het metselwerk hiermee bestreken was. Op
de hoek was het metselwerk, dat hier wat scheef gezàkt
was, hersteld en ondersteund door een zandstenen blok van
37 x 24 x 10 c.m.0p dezelfde diepte werden twee handgedraaide, aardewerk afvoerbuizen gevonden, die in de richting van de gracht lopen.

B'
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In de "puinkegel" aan de voet van het fundament werden wat
scherven aangetroffen van vloertegels en een pijpekop met
afgebroken steel. Mede op grond van deze vondsten is de
ouderdom van het gevonden stukje fundament door dr.Henk
Muntjewerff, historicus en projectleider van de Archeologische Vereniging Breda, voorlopig geschat op de periode
aan het einde van de zeventiende of het begin van
achttiende eeuw.

bekijkt de fundanenten achter de kerk.
staande Ad Verkooijen en Jan Grauwmans, bestuursleden van Pauius van Daesdonck; zittend Th.Neger van
de geneente Nieuw-Ginneken; vooraan Henk Muntjewerff (foto
C. J.M. Lei j ten) .

Dr.Henk Muntjewerff

Het ongeveer 1.65 diepe gat, waarin de fundering werd aan-

getroffen ( foto

C. J.M.

Leyten)

.

-w

de

V.l.n.r.:
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Onderzoek door

de

Rijksdienst

voor het

Oudheidkundig

Bodemonderzoek.

Volgens de voorschriften heeft de gemeente Nieuw-Ginneken
de vondst aangemeld bij de R.O.B. in Amersfoort.
Drs.P.Kleij, archeoloog van deze dienst, heeft de gevonden
fundering bekeken. Hij is eveneens van mening, dat het
metselwerk van dit gedeelte van het huis dateert uit de
zeventiende of achttiende eeuw. Het betreft dan vermoedelijk een aanbouw of herbouw van omstreeks 1700 of later.
De gevonden pijpekop en de scherven van de vloer-en wandtegels, die nu in het museum van de Heemkundekring worden
bewaard, dateren eveneens uit de achttiende eeuw.

De conclusies van de twee deskundigen zijn dus eensluidend. Het resultaat van de "kijkoperatie" is echter te
beperkt om de bouwhistorie van Grimhuijsen te kunnen
beschrijven. Daarvoor zou een ruimer bodemonderzoek moeten
plaatsvinden. Het Instituut voor Toegepast Historisch

Onde_rzoek I . T.H.O. in Tilburg heef t een plan opgesteld
voor een 2,.9. "verkennend bodemonderzoek". Dit houdt in:
het graven van een proefsleuf dwars door het vroegere huis
ter hoogte van de plaats waar de ingang is geweest. Een
sleuf van 15 meter lang en 2 meter breed zou niet alleen
het huis zelf doorsnijden, maar ook een deel van de tuin
om eventuele bouwsporen buiten de fundering te kunnen
vinden. De archeologen kunnen dan niet alleen de funderingen vergelijken met de eerd.er gevonden restanten, maar ook
nagaan of er sporen te vinden zijn van oudere bebouwing en
bewoning. Hiervoor zijn dan nog een aantal proefboringen
naast de sleuf noodzakelijk. Het I.T.H.O. past bij dit
"verkennend bodemonderzoek" de methode toe ontwikkeld door
dr. B.Groenewoudt vaq,de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ("). Daarbij worden over het terrein
kruiselings twee boorraaien uitgezet die met de guts
worden uitgeboord waardoor de grondopbouw en de mate van
verstoring kunnen worden vastgesteld.. Op de niet-verstoorde gedeelten wordt vervolgens een vlakdekkend grid uitgezet dat met een groot model Edelmanboor (megaboor, diameter 2A cm) wordt uitgeboord. Er worden veertig boringen
gedaan met een gridraster van tien meter. De boormonsters
worden gezeefd en het zeefresidu geanalyseerd en vervolgens in kaart gebracht. Hieruit moet dan blijken of op
bepaalde plaatsen een nader onderzoek noodzakelijk is.
Toch kan met deze methode niet elk overblijfsel van menseIijke activiteit worden vastgesteld.

E

Uitvoering van het verkerurend bodenonderzoek
De uitvoering van het project gaat drie dagen in beslag
nemen en kost exclusief B.T.W. ongeveer F1. 10.000r-. Het
gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken heeft hiervoor een
krediet ter beschikking gesteld, waarna de opdracht aan
het R.0.8. en het I.T.H.O. is gegeven om het onderzoek uit
te voeren. Er wordt naar gestreefd om dit, indien de
rÀreersomstandigheden dat toelatenr tro9 vóór 1 januari 1997
te verrichten. Zodra een en ander heeft plaatsgevonden
wordt u van de voorlopige resultaten op de hoogte gesteld.
Hopelijk zal dit verkennend onderzoek meer inzicht verschaffen ín de historie van deze voor het ontstaan van
Ulvenhout zo belangrijke plaats.
Aantekeningen
Gebruikte afkortingen:
À.R.À.= Algemeen Rijksarchief
R.A.N.B.= Rijksarchief in Noord-Brabant,'s-Hertogenbosch
G.A.B.= Gemeentearchief Breda
G.A.N.G. = Gemeentearchief Nieuw-Ginneken
1,. A.R.À.Brussel, Leenhof van Brabant, Aveux et denombrements 2l"00bis,
f. 50v.
2. Th.E. van Goor:Beschrijving der §tadt en Lande van Breda, p27; 's

Gravenhage, L744
3. Met dank aan de heer À. van Dun voor het ond.erzoek in het schepenprotocol van Ginneken en Bavel.
4. Zie: A.W. Jansen , írr Brieven van Paulus nr 100.

5. Van Goor, p370
6. G.A.B.rafd.III-54b,
R Ginneken 165, ongef.rS-1-1701:
Taxatie voor de 20e penning, na overlijden van Perijna van Bernagie.Vermeld wordt: twee huijsingen, genaamd Grimhuijsen,met de stallinge ende
huijswerffrleggende rontom int water".
7. Zie:M.Donkersloot de Vrij, Í!E-604:Caerte ende Metinge-...",
1621 door
J.Lips, met aanvullingen in 1624, schaal 1:4000, tnsr gekleurd, afm.
2OZxtOT cm.

Verkleinde copie door Jan Pietersz.
Hingman 1640.

Dou, L625, afm 100x56 cm A.R.À.,

Hiervan heeft R.A.N.B. een in 1916 vervaardigde copie op ware grootte.
8. Zie: M.Donkersloot de Vrij nr.607: Caarte Figurative...
het 's heeren
Mastbosch" S.Vereijck, 20 juni - 10 septernber 1705, bijgewerkt juliaugustus 1709: schaal 1:2000, afm.123 x 5L cm;R.À.N.B.rkaartenverzameIing, z.rrË.
9. Kadaster Bred.a, hulpkaart Ginneken sectie D nr.206, maart 1905.
L0. G.A.N.G. rparochiearchief Ulvenhout, rekening L904.
11. B.Groenewoudt:"Prospectie, waarderlng en selectie van archeologische
vindplaatsen:een beleidsgerÍchte verkenning van middelen en mogelijkheden",in: ffederLandse Archeologische Rapporten -27, funersfoort 1993.
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KORTE BERICHTEN

Verzameld door Kees Leijten
HEEMKUNDE

rn het advertentieblad zurD-oosrER van december werd aandacht besteed aan de Heemkunde en wel speciaal de heemkundekring Breda.
Heemkunde werd omschreven als "interesse voor de omgeving".
Heemkunde is echter meer. Het is ook de studie, de liefde
en de kennis van het heem waar in men woont.
De redactie riep de lezers op na de herindeling lid te worden van de heemkundekriàg Breda.

Na de komende

stm":lÏtt'lEu[ï;
Éiee a.
Krins

1ï'=i
ï-''
nï:[li'"srÀà:.'§ndise
naars n"tt ii welkom'
;1

KWARTIERSTATEN

Ëï;à; van harte

Zou de redactie niet weten dat de huidige gemeente NieuwGinneken, maar ook Prinsenbeek en Teteringen een eigen
heemkundekring hebben, die ook na de herindeling volop

actief blijven

?

RAADSLEDEN

Bij de verkiezingen van 27 november j.1. zijn niet minder
dan 5 Nieuw-Ginnekenaren gekozen in de gemeenteraad van
Groot Breda en twee in de raad van Groot-Chaam.
In Breda worden de belangen van ons heem behartigd door
Sjef Coppens, Johan van Gestel, Jan Rops, Kees Schoenmakers, Joop de Werd, Jan van der Westerlaken en Pieter van

Yperen.

Ton Braspennings en Wim trlillemsen vertegenwoordigen
heem in de raad van Groot-Chaam.
Wij wensen de zeven raadsleden,waarvan er zes lid zijn
onze kring, veel wijsheid toe.
EXPOS

55 JAAR

NIEI.IhI.GÏNNEKEN

0p 31 december a.s. zal onze

gemeente precies 55 jaar
bestaan. Maar ook geen dag 1anger.
Paulus organiseert op deze laatste dag van de gemeente
Nieuw-Ginneken in de stal van het museum een tentoonstelling over die 55 jaar Nieuw-Ginneken , met vooral de
gemeente en het gemeentehuis als centraal thema.
De tentoonstelling loopt van 31 december 1996 tot 15 juli

ons

t997

van

WINKELS EN CAFé'S

.

volgend jaar hopen we een tentoonstelling te openen ovór
de vele winkels en café's die er vroeger waren in onze
gemeente.

IT I E

Ons lid William van der Zanden exposeert tot en met
januari aquarellen in het verpleeghuis Aeneas.

El',*'--

rn het kader van de tentoonstetling over 200 jaar Brabant
waren er ook twee stambomen van twee families, die reeds
twee eeuwen in ons heem wonen, tenoongesteld.
rn ons vorige nunmer van de Brieven van paulus maakten we
een vergissing.Het !Ías niet de Bavelse familie Bruininks
maar Meeuwissen waar de stamboom van tentoongesteld was.
Onze excuses voor de fout.

31

foto's van winkels en/of café's.
hlie helpt ons ?
U krijgt de foto binnen een week onbeschadigd terug

hle zoeken oude

90

'Paulus van Duesdonck?'
Tbntoonstelling: vonaf Zondag 31 december 1996

Museum Paulus van Daesdonck is geopend de le Zondag van de
maand van 14.00 uur t/m 17.00 uur en elke woensdagmiddag van
14.00 uur t/m 16.00 uur. Voor groepen op verzoek, belt u ons èven?
Tel.: (076) 5 612 742. Schenkingen voor de kollectie, gaarne in het
museum, op werkdagen van 8.30 uur t/m 16.30 uur
VERHUISD

Bij de herinrichting van het centrum van Bavel is ook de
voormalige Brigidaschool gesloopt.
0p zolder had Paulus zijn depot.
Met vereende kracht werd het depot verhuisd naar een nieuw
onderkomen.Zoals vroeger op een platte boerenwagen.
Nu geen paard er voor maar een tractor.

Niet vergeíen....

December

0e6

I Museum open
15 Brieven van Paulus I 12
3l Opening tentoonstelling
t

es7

\t

?R[

AFFICHE

voor de tweede maar vervaardigde ons rid wirriam van der
Zanden gratis een affiche over de openstellingen van ons

"Gemeente Nieuw - Ginneken"

rulGt tEES'tDÀGtNl!

Januari

5_

6

Museum open
Lezing Dr. Hans Heestermans over: "West-Brabantse dialecten"

Februari

2

Museum open

Maart

2

museum.

Dit jaar startte hij een bedrijfje van reclame-drukwerk,
belettering enz.

t5 Brieven van'Paulus nummer I l3

l0 Muziek bij
6

BÏ ERFLESSEN
Van de heer Rode te Bavel ontvingen we onlangs een tiental
ouderwetse bierflessen. Het zijn de z.g. beugelflessen met
daarin de naam van de brouwerij gezandstraald.

Museum open
Paulus

Museum open,

De brouwerijen of bierhandelaren waarvan we een fles in
onze collectie konden opnemen zijn: Jongmans Hoeven; De
Kroon Dongen; A.van Beek Breda; Bourgogne Kruis Oudenbosch; A.Brouwers Rijen:. J.Nooren Princenhage; Kríjnen
Oosterhout en Brasserie Mende.

April
l5 Brieven van Paulus nummertje I l4

Mei

4

Museum open

1991
-,qilFr-Fj--

.

91

92

EERSTE STEEN
Ons museum is
Stenen".

sinds kort in het bezit van drie "Eerste

Het betreft:

Een gedenksteen uit de Markbrug die in 1.972 gesloopt is.
Het opschrift luidt: "J.E.Maassen Wethouder 1874"

uit het in december t973 gesloopte pand Kloosterstraat 9 te Bavel met het opschrift: "Frans Kulpers

Een steen
LBTB "

Een steen uit de in november 1969 gesloopte voormalige
later St.-Laurentiusschool, Dorpstraat 66

openbare school,
Ulvenhout.

Het opschrift luidt: "R.Buijssen Burgemeester L874"

GEI.{AALLIJST

Ter gelegenheid van 200 jaar Brabant publiceerde Paulus
van Daesdonck in samenwerking met de gemeente NÍeuw-Ginneken de Gemaallijst van de Gemeente Ginneken en Bavel uit
1795.

Het is het bevolkingsregister dat werd opgemaakt ten
behoeve van de belastinggaarder.

archivaris drs Jan Broeders geeft een toelichting in
het boekje en Ad Jansen heeft in een bijlage getracht de
bij de families behorende woningen te achterhalen.
Voor genealogen met familÍes in Ginneken en Bavel een
onmisbaar exemplaar.Voor f 5r- verkrijgbaar in ons museum.
Onze

BRABANT 2OO

In het kader van Brabant 200 opende Paulus op 1 september
een tentoonstelling over die 200 jaar in onze gemeente.
Twee eeuwen "Ginneken en Bavel" en "Nieuw-Ginneken".
Archiefstukken uit 1796 tot geboortekaartjes uit 1996 en
vele gebeurtenissen in ons heem uit de twee eeuwen daar
tussen.Het werd een groot succes.
Vele honderden bezochten deze mooie tentoonstelling.
0p 10 december sloten we deze tentoonstelling af nadat het
bestuur van de jonge heemkundekring "Op De Beek" er een
bezoek aan had gebracht.

HONINGSLINGER

familie Van der Velden op het landgoed Weilust .in
gemeentedeel Heusdenhout ontvingen we een oude
oude
ons
honingsl inger.
Het apparaat was in een desolate toestand, maar wel com-

Van de

p1eet.
Hans de Brouwer maakte
een mooi exemplaar van.

ffi-ql'|;rF.EF--

er met zijn vaardige handen weer
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COLLECTIE PAULUS' MUSEUM 104
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Brc.eJ 'rrs wat

hl

..c Voor ao*t*s" i

In de afgelopen periode ontvingen
seum.

[,le kunnen de

ties

giften

onderbrengen

we

I

vele

zaken

voor ons mu-

in de volgende deel-ko11ek-

Bibliotheek

o.a.-f'ttactaat van Dijck-agietr -

Dagbl-ad De Stem 1945

Café

l0

oude bierfl-esjes met de namen van brouwerijen

in het glas.

Devotionalia

q-aperenEaatje Herdenking st.wirribrordus enkele
liermedailles

VMNDEL

Duivensport
Ringen - eigendomsbewijzen

Van de werkliedenvereniging Ulvenhout ontvingen we het
oude vaandel.Het kreeg een mooi plaatsje in ons museum.
Ook het vaandel van de Tuinbouwvereniging ulvenhout konden

we aan onze

collectie

- vluchtlijsten

enz.

Geneeskunde-Gezondhe i d

toevoegen.

se ontleedmessen.

DUIVENSPORT

Keuken

Zoals we gewend zijn werd na de tentoonstelling over de
Duivensport alles keurig teruggebracht naar de bruikleen-

Emaiffe pan en houten pureestamper.

ons zíjn collectie die bestond uit
allerlei formulieren, ringen, eigendomsbewijzen, vlucht-

Kantkloskussen zwarLe en witte handschoen (+ 19zo) - spinklos sperdendoosje zwarLe kant z kaarLeI- witte kant -

gevers.

Kleding

Herman Bogers schonk

lijsten

t

scapu-

739-1939

kaarten met kralen.

enz.

+-qar

r{FEr,F

,.,§ffË'
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Oudheidkamer
t

DORPSHAPENS
door Kees Leijten

n Kl-ein en I n groot tafelkleed.

School

T Leesboekjes uit serie

ttDe Meiboomrf

.
*:
É

Speelgoed

!6

rn Speelgoedjuk.

i
I

WAPENS VOOR DE
BAVE L. GALDER-

VIER

KERNEN
S TRI JBEEK_ ULVENHOUT

itt
t;

Timmerman

Touo-erwetse beiters.
Winke1 van Sinkel.

@x5e

0p initiatief van de heemkundekring Paulus van Daesdonck
heeft de gemeenteraad van Nieuw-Ginneken in zijn vergadering van 10 december 1996 voor elk van de vier dorpen in de

Klokzeep en stuk Sunright zeep.

de schenkers v{aren:
de dames/heren: H.Bogers, W. van Gils, G.van Hooijdonk,
R. Lameyer, W. Langen, N.van Loenhout, H. Rode, C.van Schendel,
C. de Vries en C.W11king.

gemeente een dorpswapen vastgesteld.
0p verzoek van het college van B&W heeft de Noord-Brabantse
Commissie voor hlapen- en Vlaggenkunde de vier wapens ontworpen.

0p aIIe vier de dorpswapens zijn drie zilveren Andrieskruisen op een rode ondergrond opgenomen.
Dit is het symbool van het Land vtrn Breda !{aar de d.orpen

toe

behoorden.

Dit symbool is dan ook sinds het begin van de 17e eeuw in
de schependomszegels van Ginneken ( en Bavel) en sinds 1817
in de gemeentewapens van Ginneken en Bavel, respectievelijk
Nieuw-Ginneken terug te vinden. (1)
Het in 1942 d.oor Breda geannexeerde dorp Ginneken kende in
de 1Be eeuw aI een dorpswapen: een blauw rooster op een
gouden ondergrond., symbool van de parochiepatroon Sint Laurentius.

(2)

BÀVEt

c0

In zilver een koe van keelrstaande op een grasqrond van
sinopel; een schildhoofd van keelrwaarin drie naast eLkaar
qeplaatste Andrieskruisen van zilver (3)

Ct'

u.

-t

{

Op L3 nei 1996 onthulden burgeneester Mr Chr.G.J. Rutten en
de Brabantse Gedeputeerde nw drs H.M.A.Magis-Habets twee
glazen plaquettes in de hal van het Bredase Stadhuis.
De plaquettes herinneren aan de geboorte van de provincie

Noord-Brabant.

(zie 8.v.P.111 p 43)

De koe is het symbool van Sint-Brigida ,patrones van Bavel,
en komt sinds het einde van de 17e eeuw voor in het zegel
van de schepenbank van Ginneken ,waartoe ook Bavel behoorde, en vanaf 1817 in de gemeenter^rapens van Ginneken en
Bavel, Iater Nieuw-Ginneken.
De kleuren zijn vanaf L744 bekend : een rode koe op een
grasgrond op zilver.

9B
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STRIJBEEK

In sinopeL een aanziende hertenkop vírn zilver, net tussen
het gewei een Latijns kruis van goud; een schildhoofd van
keelrwaarin drie naast eikaar qeplaatste Andrieskruisen van
zi lver.

Sint Hubertus is de patroon van Strijbeek.
Hubertus zag tijdens een jacht een kruis tussen het gewei
van een hert dat hij vervolgde.
Hierop bekeerde hij zich en werd een volgeling van SintLambertus,wiens opvolger hij in 708 werd.
De hertenkop met kruis tussen het gewei is te zien als symbool van Sint-Hubertus ,d.ie ook middels een jachthoorn of
sleutel kan worden gesymboliseerd.
De kleur van Sint Hubertus is groen, zíjn liturgische kleur

wit.

ULVENHOUT

Gedeeld ;ï in keel een leeuw van goud;II doorsneden; a in
qoud een rooster van azuur; b in keel drie Andrieskruisen
van zilver.

De rode leeuw op een gouden veld is ontleend aan het wapen
van de familie Van Gaveren-Liedekercke (5) waarvan enkele
leden in het begin van de 14e eeuw heer van Ulvenhout zijn
geweest.

Het rooster is het symbool van Sint-Laurentiusrpatroon van
de kerk van Ulvenhout, een dochter van Ginneken.
De juiste kleuren van het rooster zijn bekend uit 1744 en
L915 :blauw op goud.
Linksboven: Bavel, rechtsboven : Galder,
linksonder: Strijbeek, rechtsonder: Ulvenhout

GALDER

in hernelijn een schuinkruis van keel; II door'
in zilver een St-Jacobsschelp van keel; b in keel
drie Andrieskruisen van zilver.
Het rode schuinkruis op een ondergrond van hermelijn is het
wapen van de landadellijke familíe Van der Daesdonck, afkomstig van en genoemd naar het goed/huis Ter Daesdonck
Gedeeld ;I
sneden; a

onder Galder (4)

t

*ffi

Noten:

L. Jan Th.M.Melssen, ,íVieuw-Ginneken:wapen en vlag ,ín:. Brieven van Paulus, jrg 1"9 nr L00 p.2tL-223: Jan Th.M.Me1ssen, De gemeenschappeLijke
zegels van Ginneken ,ín: Brieven van PauJus, jrg.21 nr 108 p.L39-140.
2. Ibidem ,p2L6
3. keel = rood ; sinopel - groen ; azuur = blauw.
4. Jan Th.M.Me1ssen, Het wapen van Daesdonck-van den Camprín Brieven van
Paulus, jrg.2L, nr 108, p.130-L38
5. Het wapen van Gaveren-LÍedekercke vertoont drie leeuwen.
6. Tekst,tekening en toelichting bij deze lÍapens zijn van Jan Th.Melssen,
heraldicus van de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde
van de Stichting Brabants Heem.

IIIIIEVEN VAN PAULUS

ls heL lnformattebLad voor de leden van de heemkundekrlngrrPaulus van Daesdoncktl
llei sLaat lnternatlonaal Sereslstreerd onder ISSN-Q166-0438. HeL verschj-jnL
vl,Jl maal per Jaar en geeft naast veel lnformaLle voor de leden ook vele klelne
lrl.lz.onderheden en salllanLe details u1t de geschledenls van de vroegere HeerI I.lkheid clnneken en Bavel, de SerneenLe Cinneken en BaveI en de SerneenLe Nieuw(i I rrrreken
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C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken
Craenlaer 18, 485'l TK UlvenhouL, 076-5612742
Ir. B.Dusseldorp
C.J.M. LeljLen

l)r! heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgerichb 3 april 1975 en koninknovember 1975. Oe vereniglng 1s ingeschreven
lk prkpnd
oP 25 novembe
verenlging oo
I ItJk
erkend als venenlqinn
trl..l de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer Y 282568.

: Abdlj van ThornstraaL 18, 4854
:52.18.33.639 t.n.v. Paulus van
t.n.v. Paulus van
: 37.13.311
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KG Bavel, 0161-433488
Daesdonck
Daesdonck

Ledenadmlnls tra Lle

Fauius v'an Oaesaonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.
M U

SEUM

De heemkundekrlng heeft een eigen heemkundlg museum op heL adres Pennendlik 1 '
llet museum ls geopend de'le zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en elke
woensdagrrrlddaS van 1lt.OO - 16.00 uur, Voor gnoepen op verzoek. Schenkingen voor
de kollektle gaarne ln het museum op werkdagen van 8.30 -'16.30 uur'
Het museum is ondergebracht in de Stichtlng Paulus'Museum (S 10' 49'79\
BESTUUR

Op oudejaarsdag worden autonobilisten in Meerle qewaarvoor de kinderen die, zingend van huis tot huis, de
straat over steken.
schuwd
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PUBLICATIES

ZALIG KERSTMIS EN
EEN ZALIG NIEUhIJAAR
Een oude Brabantse wens voor U allen van
Bestuur Heemkundekring Paulus van Daesdonck

- Bestuur Stichting Paulus' Museum
- Redacti-e "Brieven van Paulus

1975
1977
1977
1978
19?9

MonumenLenboekje
Molen rrDe Korenbloemrl

130 jaar Mariaschool
Korenmolen I'De Hooprl

Drle eeuwen kerk ln Ulvenhout
980 Van Ginneken tot Nleuw-Ginneken
1981 Drlekwarteeuw Constantj-a
1 982 Davld Tomklns
1983 100 Jaar school Galder

1

1983 Veldnamen 1-25 (1983-1988)
1 984 Carnaval- in Oud en Nleuw-Glnneken
1985 Blbllografle I
1985 Tussen Witbe Wolk en Anneville ('le dr')
1986 Wandelen Ln Strljbeek
1 987 Kerken ln Bavel
1987 Wandelen ln Ulvenhout (Catlot)
1990 Het Mastbos en het werk van houtvesber

van Schermbeek
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vriend die kent men in de nood
sterke pot door harde stoot
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De Glnnekensche Tramweg Maatschappij
Tussen Wltte Wolk en Annevllle (4e dr.)
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Het verenlglngsjaar van de heemkundekrln8 loopt van 1 september tot 31 augustus'
Naast dj.verse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstelllngen en excursies geeft
van Paulust'uit. Het l-idmaatschap van de Kring
de krlng het tijdschrj.ft'rBrieven
geldt vóor het gehele gezln en bedraagt voor het verenj.gingsjaar 1996-1997
Í 30,- per jaar.

