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Brief aan de Toekomst ?

Een heel interessant idee met verve gepromoot door onze
Brabantse Volkskundige Ineke Strouken, or zo onze achterkleinkinderen over een eeuw de gelegenheid te geven inzicht te krijgen in de manier waarop wij vandaag de dag
leven , hoe wij onze dag vullen.
Pau1us roept U op mee te doen , zodat men over een eeuw
nog praat over Pau1us van Daesdonck, die kring uit de
voormalige gemeente Ginneken en Bavel en Nieuw-Ginneken,
dan zonder twijfel een historisch begrip.

Ad Jansen belicht in deze Brieven de bewoning van de
Dorpstraat in Ulvenhout.Elly en Anneke vertellen U meer
over a}le activiteiten van Paulus in de afgelopen periode.

Er staat nog veel meer in deze editie van de Brieven van
Paulus. Lees het met plezier, maar vergeet niet op 15 mei
met ons allen een brief te schrijven aan de

geelle0flte

t

6

heemkundekrins

Baronielaan r9
4818 PA Breda
Teleíoon o7ó-5228883
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Precies een maand na de verschijningsdatum van deze editie
van de Brieven van Paulus zal heel Nederland geconfronteerd worden met de vraag "Schrijft U ook ? ". Schrijft U
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PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw - Ginneken

AGENDA 99
apr.

Beste Heemvrienden,
De lezing van Kare1 Leenders over de landschapsgeschiedenis
van Geersbroek was erg druk bezocht. Ongeveer 150 belangsterlenden genoten van een boeiende voordracht over ait
interessante gebied. Het vervolg gaat plaats vinden op 9
mei. Dan wordt er om 14.00 uur bij de Fazanterie gestart
voor een fietstocht door dit gebied op zoek naar histori-

sche landschapselementen, die vaak aI eeuwenoud zijn en ons
waarschijnlijk nog nooit opgevallen zijn.
op Koninginnedag wordt er nog eens speciaal aandacht besteed aan onze tentoonstelling over " 100 jaar Koninginnedagen ". op die dag za1 burgemeester chr.Rutten tussen 9 en
10.00 uur een bezoek aan het museum brengen om deze speciare tentoonstelling te komen bezichtigen. Tegelijkertijd zaI
hij aan de Pennendijk het defilé afnemen van de versierde.
fietsen en de prijzen uitreiken voor de mooist versierde
kinderfietsen. Een stimulans om d.eze keer eens extra goed
voor de dag te komen.

op maandag L1 mei komt Eric Ko1en met zijn Gebroeders voor
de leden van Paulus naar de Fazanterie. 0nder de titel:" De
Gebroeders brengen Eer en schande", komen de volksgebruiken
aan de orde die in Brabant gebruikelijk waren bij dopen,
trouwen en begrafenissen.Maar ook de gebruiken bij de vrijerij komen ten tonele.
verder komt nog ter sprake: de mei planten, nachtlopen, met
d'n kromme èrm gaan, over uitvaarten en zuipvaarten, bekkesnijden en ganswerpen. Dit alles wordt afgewisseld met de
zanggroep De Gebroeders. Het belooft weer een prachtige
avond.

te

mei

voorz

itter

.

Nog 1000 dagen scheiden ons van d.e 2Le eeuw

3

Museum

open (1)

9 14.00 uur Rond.wandeling in Geersbroek o.I.v.
Kare1 Leenders vanaf Fazanterie
9 Studiedag ',Heiligen in de Kempen"
Fazanterie 9.30 16.00 uur (*3)
11 Lezing door Eric Kolen met "De Gebroeders',
over oude volksgebruiken.

juni
juli

7 Museum

open

1-31 museum gesloten
15 Brieven van paulus 120

29 1 aug.:

Brabants-Heemdagen

in Biezenmortel

aug. 1-31

museum gesloten
18 Nog 500 dagen scheiden ons van het
31 einde 23e verenigingsjaar

sept

1
7

10

jaar

(*4)

2000

begin 24e verenigingsjaar
Opening nieuwe tentoonstelling
"Bedrijvigheid in ons
museum bestaat 12 jaar

Heem"

t2 Open Monumentendag
23e jaarvergadering
19 Genealogische Dag op Citadel in Den Bosch
6*5.1
26 Studiedag Centrum Land en Volk van de Kempen :
"De Boerenkrijg" te Geel 1*3.1

word.en.

Jan van der WesterlakÈ

Paulus 23 jaar
Museum open

15 Brieven van paulus 119
18 en 19 Open Museumdag. ook ons museum is geopend
30 Burgemeester Rutten bezoekt ons museum 9.oo-ro.oo
uur, neemt daar het defilé van de versierde fietsen af en hijst de nationale driekleur.

zorg dat u op tijd bent om een goed plaatsje te veroveren.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

3
5
6

okt

nov

3 Volkskundedag Eersel:"Sport
4 Museum open
15 Brieven van Paulus 121,
Lezing

in

de Volkskunde" (*6)

lr
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160

dec
wi

15 Brieven van Pau1us 122

GROTE BELANGSTELLING VOOR

BRAtsANTSE HUMOR

j z igingen voorbehouden

door Anneke Oomes-van den Berg
(1)

- elke 1e zo. v.d. maand 14.00 - 17.00 uur
- elke woensdagmiddag 14.00 - L6.00 uur
- op verzoek (076-561.27.42)
en auguatus is het museum gesloten

museum geopend

In juli

* Activiteiten van Stichting Brabants Heem,waaraan ook U kunt deelnemen
Informatie:Stichting Br.Ileem Postbus 1203 52008G " 's Hertogenboech
secr. H.Boot 0486-461.982
informatie-adressen :
(2) Dr Frank UÍierckx
(3) J.Spoorenberg
(4) Redactie
(5) Rijksarchief Noord Brabant
(6) Ned.Centrun voor Volkscultuur

0164
040

- 24.80.52
- 243.26.93

073
030

- 681.85.00
- 231.99.97

Dat Paulus mag rekenen op een grote belangstelling van zijn
leden dat is inmiddels wel bekend. Maar dat de belangstelling zo groot zott zijn a1s op 9 februari dat werd niet verwacht.

Belangstellenden die na acht uur arriveerd.en moesten stoelen uit andere ruimtes halen of genoegen nemen met een
staanplaats.
De belangstelling was groot voor de Oostbrabantse humorist
Cor Swanenberg.
Cor geniet bekendheid door zí1n regelmatige optredens voor
Omroep Brabant (regio 0ost). Hij presenteert daar het programma " Het Brabants Kwartierke ".

Cor Swanenberg
kwam

kwam

echter niet a}Ieen. Jo van Heeswijk
te begeleiden op accordeon.

met hem mee om hem

HT]MOR

HEILIGEN IN DE KEMPEN
Het Centrum voor de Studie van Land en VoIk van de Kempen
organiseert elk jaar in samenwerking met de Stichting Brabants Heem een congres waarop door enkele Belgische en
Nederlandse sprekers een bepaald thema aan de orde wordt
gesteld.

Dit jaar vindt het congres plaats op zaterdag 9 mei a.s. en
is het gewijd aan de heiligenverering in Noord-Brabant. Het
thema za1 door vijf specialisten worden belicht, die onder
meer zul1en spreken over heiligenverering, bedevaarten en
reliekenverering in Brabant.
Prof. dr. P. Nissen treed op als dagvoorzitter en zal het
thema ook

inleiden.

voor het congres bedragen f 35r-

De deelnemerskosten

incl. koffietafel

)

j

e op de

d,e

bezoekers van deze avond. een voorproefdie een weekend later zoud.en word.en

sauwelavond.en

gehouden. Het grote verschil echter met de sauwelavonden
was dat de grappen over mensen gingen die wij niet kennen.
De doodgraver van Berlicum bijvoorbeeld, zal tenminste niet
bekend zijn bij oud Nieuw-Ginnekenaren.
Cor Swanenberg komt uit Rosmalen en spreekt dat dialect
maar dat vormde geen enkel probleem. Natuurlijk zí1n in het
Oost-Brabants de uitspraken anders dan die van hier, maar
uit de context kon alles worden afgeleid. Alleen sommige
uitdrukkingen moesten worden uitgelegd door Swanenberg. Een
voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld 'kuuske'. Je zou denken
aan een varken maar het betreft een kalfje.
LIEDJES

Datum: Zaterdag 9 mei 1998 Fazanterie Ulvenhout 10.00 uur.
(

Eigenlijk kregen

.

Aanmeldingen en nadere inlichtingen:
J.Spoorenberg, Pauwlaan 15 in Eindhoven, telefoon tijdens
kantooruren 040-238.29 .07, daarna 040-243 .26 .93 .

Swanenberg en Van Heeswijk vertolkten niet alleen eigen
liedjes maar brachten ook een paar liedjes van andere be-

kende Brabantse zangers. Zo brachten ze een lied van de
inmiddels overleden Ad de taat (die overigens ook we1 eens

te gast is geweest bij Pau1us).
De teksten van de eigen liedjes worden geschreven door Cor
Swanenberg en Jo van Heeswijk maakt daar dan de muziek bij.

-t
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De voordracht is geen dialoog. cor swanenberg is steeds
alleen aan het woord. Zijn collega bemoeit zich niet te
veel met de verhalen ar wordt hij er af en toe bij betrokken, maar zoals hij zelf zegt; " rk kijk liever naar ar die
lachende gezichten dan dat ik zerf op de voorgrond" treed.t".
A1 wist hij wel de lachers op zijn hand te krijgen door
kleine opmerkingen en bijvoorbeeld het "servereni -van een
glas water.

Het gaat te ver alle grappen op papier te zetten want
papier is het helemaal niet zo grappig.

op

Een grap wordt pas leuk door de manier waarop hij wordt
gebracht en je kon duidelijk merken dat swanenberg er veel

plezier in heeft
DE

HT'MOR

om moppen

te vertellen.

LIGT OP HET PLATTETAND

ze zeggen wel dat de humor op straat ligt maar de Brabantse
humor ligt op het platteland. Natuurlijk komt dat omdat
Swanenberg op het platteland is opgegroeid en hij zijn
inspiratie uit zijn eigen verreden haalt.swanenberg spreekt
zoals ik al eerder schreef in het dialect en aan het begin
van de voordracht maakte hij aI duiderijk dat hij het Brabantse dialect niet ziet als een dialect maar aIs een echte
taal. Hij reerde op school zijn eerste vreemde taal : het
Algemeen Beschaafd Nederlands. Dat talen hem we1 liggen,
btijkt uit het feit dat swanenberg later Engels en Duits is
gaan stud,eren en doceren.
HERINDETÏNG

aantal keren stak swanenberg de draak met Den Bosch.
is zoals iedereen hier za1 weten ook betrokken bij
de grote herindeling van Brabant en dus konden de toehoorders zich goed inleven ín zijn verhaar. Maar zei hij : Het
is nu toch zo en dan kun je je er beter bij neerleggen en
er niet te d,ramatisch over doen.
Een

Rosmalen

het einde van de avond bedankte swanenberg het publiek,
hij vond. dat men fijn had gereageerd en hoopte nog eens
terug te komen. Als dat het geval is, dan zou de uitbater
van de zaaL er goed aan doen, wat meer stoelen weg te zetten want ik denk dat iedereen die ér afgelopen keer was, er
dan weer bij zal willen zí1n en dat er ook veel and.eren
zullen komen, die dit niet nog een keer willen missen!

Aan

GEERSBROEK, BETER BEKEKEN

door Anneke Oomes-van den Berg

rngesloten door landgoederen, rigt er even ten oosten van
ulvenhout een betrekkerijk krein stuk natuur llaar enorm
veer over te verterren valt.Hier in de buurt is het bekend
onder de namen Gatbroek en Geersbroek
Karer Leenders , demograaf van beroep net Historische-Geografie als hobby, heeft zich de laatste jaren verdiept in
Geersbroek en hierd daar maandag 16 maart jr een zeer interessante lezing over.
Leenders had zeer veer begeleidende kaarten meegebracht. De
overzichten toonden niet alIeen de directe indeling van het
land, maar er waren ook hoogtekaarten, globare kaarten,
bodemkaarten, namenkaarten etcetera.
uit aI die kaarten brijkt dat er in een klein gebied zeer
veel verschillen kunnen voorkomen. De bodemgesteldheid
roopt bijvoorbeeld uiteen van stuifzand tot oude landbouwgrond of leem. Door iedere soort grond een eigen kleur te
geven, kun je de plattegrond van Geersbroek tot een veelkreurig geheel maken. ook de hoogtekaart werd ingekleurd
en ook d,aar zag men een kreurig paret. Het is gebreken dat
het gebied in hoogte afloopt van oost naar west met !16
meter per kilometer.

Bos, Bos EN Bos.
je een kaart van Geersbroek en omgeving bekijkt zijn er
een aantal dingen die direct in het oog springen. Het meest
opvallende is de aanwezigheid van bos. Ííe kunnen eigenlijk
spreken van drie bossen.
Het oudste bos is het Ulvenhoutse bos. Dat was een bos dat
onder bescherming stond van de heer van Breda. Wellicht
hoorde het bij het Oudhof, inmiddels helemaal verd.wenen
maar in het landschap nog terug te vinden tussen Ulvenhout
en de Mark ter hoogte van de Bieberg. tt)
Het bos herbergt veel verschillende bomen waarvan de oudsten rond, de 60 jaar zijn.
verder naar het zuidoosten en door een smalle strook bomen
verbond,en aan het Ulvenhoutse bos ligt het Annabos. Dit
wordt ook wel het St.Annabos genoemd maar eigenlijk is dit
onjuist omdat het bos genoemd is naar Anna van Egmond,
echtgenote van lrlillem de Zwijger en zLj is zeker niet heilig verklaard.

AIs
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Dit bos is wat jonger dan het Ulvenhouts bos en is aangeplant tussen 1551 en 1554. Oorspronkelijk lag rond dit bos
een aarden walletje. Dit is alleen nog in het westen terug
te vinden.
Nog verder zuidelijker vind men nog het Nieuwbos. Er zijn
echter aanwijzingen dat het oorspronkelijke "Nieuwbos" iets
noordelijker gesitueerd was, dan waar het heden ten dagen
op kaarten staat aangegeven.
OUD EN NIEI,TIil.

Karel Leenders heeft tijdens zijn lezing veel ruimte ingeruimd voor de landgoederen in de omgeving. De landgoederen
Wo1fslaar en Valkenburg zijn met elkaar te vergelijken omdat ze allebei oud zijn in tegenstelling tot Anneville.
van het randgoed wolfsraar weet men dat er rond 1500 ar een
boerderij stond. Er zijn zelfs aanwijzingen dat at rond het
jaar 1000 het geval was. Rond 1650 worden er dreven aangelegd op het landgoed en aan het einde van de 17e eeuw wordt
er een landhuis gebouwd. lz2
Van het landgoed Valkenburg wordt in 1501 voor het eerst
melding gemaakt van een boerderij. Rond 1650 is daar een
huis bij gekomen. Het landgoed bestond toen uit zo'n 100
bund.er. Hiervan was echter 90 bunder heide zodat er niet
veel bruikbaar land overbleef. De eerste eeuwen was het
Iandgoed in handen van edellieden maar in de 18e eeuw kwam

het in handen van militairen. Rond 1780 veranderde Valkenburg in een modelboerderij onder leiding van de militair
Van den Borch. Hij voerde nogal wat vernieuwingen door die
heden ten dagen nog terug te vinden zijn in het landschap.
Er kwamen bijvoorbeeld rechte sloten en er kwam zoveel
personeel dat er een heus dorpje verrees op het landgoed.

Anneville toen het nog een restaurant was.
Foto's uit de collectie van ons lid Ton van

Dun

Door vernieuwende landbouwtechnieken veranderde ook de bodemgesteldheid wat nog duidelijk terug te zien is op bodemkaarten.
Nog een belangrijk landschapskenmerk dat terug te vinden is
op Valkenburg is de grafkelder. Hoewel er eigenlijk alleen
nog op gemeentelijke begraafplaatsen kon worden begraven
wist Van den Borch het voor elkaar te krijgen dat hij een
graf op eigen grond mocht inrichten. (3)
Een bijzonderheid is dat de eerste Canadese Populieren in
Nederland op Valkenburg stonden. Nu zijn ze vooral in OostBrabant te vinden als grondstof voor de klompenindustrie.
Valkenburg blijft een opmerkelijk landgoed.
Midden in Geersbroek vind men nog een belangrijk landgoed:
Anneville. rnt Dit is pas in 1851 gebouwd door Cuypers van
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In 1860 is zijn geld echter op en verdwijnt hij
naar Brussel. Dan komt zijn zoon er wonen. In 1934 wordt
Anneville een hotel en het wordt echt beroemd als aan het
einde van de oorlog prins Bernhard er met zijn staf komt
wonen. Later woont zelfs koningin Wilhelmina korte tijd op
het }andgoed. Geersbroek was op dat moment even een van de
belangrijkste streken van Nederland. Daarna is de functie
van Anneville vaak veranderd en momenteel zit er een makeVeldhoven.

laar in.

WETEN WAAR

!

1925 BOERDERTJ AAT,{ GEERSBROEKSEWEG
boerderij van de fanilie l/jssers brandde in L930

Deze

JE

WOONT.

Karel Leenders had een zeer groot gehoor. Niet alleen de
Ieden van Pau1us die er alti)d zijn, gaven acte de presence
maar ook heel veel andere belangstellenden. Uiteraard ook
heel veel mensen die in het gebied dat besproken werd wonen
of gewoond hebben. Zij zullen zeker geen spijt hebben van
hun tocht naar de Fazanterie (ook gelegen in Geersbroek).
Het geeft toch heel wat meerwaarde als je weet waarom het
gebied waar je woont er uit ziet zoals het eruit ziet.
Een groot aantal dingen die Karel Leenders heeft genoemd
zijn alleen te zien a1s je erop gewezen wordt.

af

fotocoTTectie Janua Vissers

Op 9 mei organiseert Paulus voor de deelnemers aan deze
avond een fietstocht door Geersbroek onder leiding van
Kare1 Leenders.
E1ders in d.eze Brieven van Paulus kunt u lezen hoe u deel
kunt nemen aan die tocht door Geersbroek
7

2
3
4

'!

t:,

í

KARSCHOP VAI'I DE FAT{TLIE VISSERS AAN

DE

GEERSBROEKSEWEG

vlnr Hendrik ,Luce en noeder Vissers-Martens !
fotocolfectie

1930

Janus l/issers

Zie "De Oude Hof te Ulvenhout door Ad W.Janaen.Bvp774 p782
Zie "Het Buiten Klein Wolfslaar" Brieven van Paul.us 709 p1-97 en "Een
oude Hofstede aan de BaveLselaan" BvP777 p67 beide door Ad W.Jansen
Zie "Buitenplaatsen in de voormalige geneente Ginneken en Bavel" door
Jac Jespers BvP28 pL91. e.v.
Zie "Het Landgoed AnneviLle te Nieuw-Ginneken" door Herman Dirven
BvP28 p273 e.v.
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ter viering van de geboorte der Prinses JUtIANA.
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8 uur v,m.
' I uur v.m.
10 uur v.m.
ll uur v.m.
12 uur v.ui.
1 uur n.m.

Opontng vrn don foortdag door l(lohkongelut.

het ulvenhoutsche bosch'

,
l.
2.
3.
4.
a.

Marécbaussée te Daard.

Gemeentebestuur

.ïan

Ginneken

es Boael in

Kon. Erk. Timmerliedenvereeniging »Door Eentlracht saam verbondenq,
Kon. Erk. Postduiven vereeniging rOrarrje boven«,

8.

9.
10.

l)eputatie rBurgerkringc
Autoriteiteu in rijtuig.
Praalwagen met den Prinsesseboom, omgeven
. door Maagdekens en bespannen met4 paarden.

van den Prinsesse-eik in

.

Te volgen rcg

Kegelvereeniging »Uit de Struiken«.
Ilandboogschutterij »de Batavierenr.
Propagandaclub »Dr. Ariëns«.
Eerewacht te paard.

21. , Maréchaussée.

'don Optoeht:

langs. dezelfde route eD .ontbinding der stoet onder een toespraak van den EdelAchtb.
Heer Burgemeesier op de Markt le Ginneken.
IIUZIETIrITY()EBIITG op do lfl.orkte te geven door de Harmonie,»CONCORDIA« van

Ginneken.
ilUZIDIIUIIYODBIIÍGI op hct llamauplcln, te geven door de Harmonie »CONSTANTIA«
va,n UlaenhouÍ. r
IIUZIDLUIIY(DDBIIÍGI op hot OrarJoplolnr te geveD door'de.Harmonie »SANCTÀ
r

bestaande

uit versóhillende verlicbte

en versierde \f,agens,

rijtuigen, groepen, enz., hetMtrziekkorpc »DE UNIEr oitBreiloer»SANCÍACECILIAq.uit

Chlaam.

Io volgon routG:
Opstellen_op de_- Ul-venboutsche_ laan, -vervolgens door Raadhuisstraat, Markt, Kerkslraat, Wilhelminastraat,
-)ranjeplein,
Prins_Hendrikstraat, Nas-sauplein,- Piinsgs Julidnastraat, Kerkstraat, Markt, Brugstraat,
lalonielaan, terug Baronielaan, Boschlaan, Hotel DuivelsbrÈg, alwaar de stoet zal worden ontboÀden.

Boschlaani

IOT §LOT:

Groot' brttlant Vrruiwerk.

esteit.

NOG

VRIJ

JONG

.

die van Ginneken. De exacte oprichtingsdatum
is niet bekend. Maar er is wel een affiche boven water
gekomen, te zien op de expositie, die dateert uit 1909.
Die vereniging bestaat toch bijna een kleine eeuhr.

en zan8.

OECILIAT .tan Choam.
tGlrootc rehlttorendo Llehtrtootl

op zondag L februari 1998 werd in het heemkundemuseum
Paulus van Daesdonck de expositie "100 jaar koninginnefeesten" geopend door mevrouw rneke strouken, directeur
'van het Nederlands centrum voor volkscultuur te utrecht.
Met deze bijzondere expositie slaat de heemkundekring twee
vliegen in een k1ap. ze speert hiermee in op het feit dat
100 jaar geleden, dus in 1898, de eerste koninginnedagvie-

zeilen van onze Oranjeverenigingen"

terugtócht

8 uur.

EEN UNIEKE EXPOSITIE

De oudste was

Oranjeplein, Wilbelminastraat, Kerkstiaat, Markt, waar door de schoolkinilerm eenige liederen zullen worden
gezongen, verrolgens Raadhuisstru*l, Ulvenhoutsche laan, Ulvenhout, terug Nieuwe dreef-(Bosch)
3 uur n.m. Planten van den Prlnrolrcboom, onder toepasselijke toespraken en uitvoering van muziek

6-8 uur n.nr.

door EIIy Zwrjnenburg

rn zijn werkomstwoord ging de voorzitter van de heemkundekring, Jan v.d. westerlaken, in op "ontstaan en reiren en

o*rr"rr,
ll. Bestuur rGinneken Vooruitc in rijtuig.
{2. Deputatie rLes Yrais Àmisr.
{3. Deputatio rlnter Nos«.
17.
' t8.
19,
' 20.

1OO JAAR KONINGINNEFEESTEN

Maj

14. Haimonie »Constantia«, Uluenhout.
15. . »Ginneken's Mannenkoora.
16. Handboogscbutter[j »Wilbelmina«.

Harmonie rConcordia« ya,n GiÀneken.'
rijtuigen.

6.

"^rrtrrr'

Eerewacht te p'aard door de Rijvereeniging
rPrins HendriÈ«.
'Wapendrager
met 2 Scbildknapen te paard.

in het paulusmuseum

ringen in den lande plaatsvonden en besteedt op deze manier ook aandacht aan de zestigste verjaardag van Hare

-

Plcehtlgo tGlodrdlcnrtoofonlng ln do B. IÍ'. trIorE.
Plochtlgo rEodrdlcnrtoofonlng ln dc l[od. Iilorv. f,,erE,
Onthml der klndcro[ varr de Glemocnto- el Elfzondore Setrolon.
f,lokkongclul.

Oprlsffcp vaP don.Optoeht
op Dot OranJoploln, ter planting
-

Vanzelfsprekend

l)a Beeetcotnrnöaaöe.

Galder/strijbeek was het tweede dorp dat een eigen Oranjevereniging opstartte. Dat gebeurde in 1930 en in Baver en
urvenhout volgde men in 1932. Tot de jaren vijftig, vertelde v.d. tíesterlaken, waren de koninginnefeesten in onze
dorpen een echt gemeenschapsfeest, waar heel de bevolking
aan deer nam, met o.a. veer zang, concerten, kinderspelen,
dat 's avonds besloten werd met een fantastisch vuurwerk.
Tegenwoordig is het, eigenlijk heer jammer, arreen nog
maar een feest voor de kinderen.
HET ONTSTAÀN VAN KONINGINNEFEESTEN

rneke strouken gaf een interessante uiteenzetting over het
ontstaan van deze festiviteiten. Koninginnefeesten zijn
eigenrijk van hogerhand opgeregd. De tweede herft van de
vorige eeuur was de maatschappij erg verdeeld. Er waren
diverse politieke en godsdienstige stromingen, zoars
liberaar, katholiek, protestant enz., waardoor de bevolking zich eigenlijk nooit 'één' voelde. vandaar dat er
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DE EXPOSITIE

Paulus heeft weer allerlei interessante en leuke nostalgische dingen bijeen weten te brengen, die heel overzichteIijk zijn tentoongesteld. Zo zijn de oprichtingsactes van
de verenigingen te zien. Oranjeversieringen van weleer en
interessante krantenknipsels. O.a. een over Sjef Dulmstee,
destijds voorzitter van het Ulvenhouts Oranje Comité. Hij
had namelijk, voor het huwelijk van Beatrix en Claus (waar
nogal veel protest tegen was), een adhesie-betuiging geschreven pro CIaus, die door veel gemeentebesturen en
Oranjeverenigingen werd ondertekend.
Verder veel foto's, zoals jeugdfoto's van de prinsessen en
o.a. van het defilé op Anneville in 1945, de vredesfeesten
na de eerste wereldoorlog, de Bavelse optocht t.g.v. het
veertigjarig kroningsjubileum van Wilhelmina, Oranjefeesten in de diverse leefgemeenschappen enz.
Ook uitnodigingen van o.a. het 0ranjecomité Ginneken aan
de gemeenteraad van Ginnelten en Bavel en natuurlijk tege1s, trommels lepeltjes en bekers, die werden uitgegeven
n.

a.v. Oranj efestiviteiten.
lag er een omslag van een boek met aIs titel:

Ook

"Oran-

jeklokken, feestboekje van de Zondagsschool". Ondertitel:
"Het beste dat in Neerland kwam was, na Gods woord, d'O-

ranj estam" .

Ineke Strouken in het vuur van haar betoog
foto Jan Brosens

En

uiteraard treft U er ook de oorkondes aan, die in 1991
opgegraven bij het Princessepad in het Ulvenhouts bos

zijn

en dateren van 1938 geboorte Beatrix, 1947 geboorte Maria

Christina en 1948 troonsafstand lrlilhelmina en inhuldiging
JuI iana.

behoefte was aan een 'nationaal' feest. En vanuit de geschiedenis was er niet een, hraar aIle groeperingen zich in
konden vinden. Vandaar dat, toen de jonge Wilhelmina in
1898 tot koningin werd gekroond, de regering het aandurfde
om de verjaardag van de jonge vorstin uit te roepen tot
nationaal feest. Dat gebaar werd heel positief ontvangen
eÍrr zeker na de oorlogen, uitbundig gevierd.
En was het vroeger een feest van het volk voor de vorstin.
Heden ten dage is het omgedraaid. Nu is het een feest,
waarbij de koningin zich ten dienste stelt van het volk en
zelf enkele steden of dorpen gaat bezoeken.
Na haar boeiende inleiding verrichtte mevrouw strouken de
openingshandeling, die heel toepasselijk bestond uit het
hijsen van de Nederlandse driekleur. Daarna kreeg ied,ereen
een oranjebittertje of jus d'orange, waarmee een toast op
de koningin werd uitgebracht.

OUD PROGRA}IMA

lrlat ook leuk is, er liggen oude f eestprogramma's uit de
dertiger en veertiger jaren.
Uit het programma uit 1948 kun je afleiden dat zo'n feest
heel groots werd gevierd en over meerd.ere dagen werd uitgesmeerd.

Er is veel in het museum te zien zowel voor jong als oud.
Laatstgenoemden zullen er veel foto's en attributen herkennen. En wat de jongeren betreft, zli kunnen eens zien
hoe hun opa's, oma's en ouders koninginnefeesten vierden.
Het museum is elke eerste zondag van de maand geopend van
14.00 tot 17.00 uur en elke woensdagmiddag.
Een bezoek waard.

175

KONINGINNEDAG
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GINNEKEN

Op de tentoonstelling "100 JAÀR K0NINGINNEDAGEN" in ons
museum riggen meerdere herinneringen aan d.e koninginnedagen
zo'n zestig jaar geleden in Ginneken.
0p een van de foto's houdt d.e voorzitter van het Ginnekense
Oranjecomité de heer Wijdicks een toespraak vanaf een geïmproviseerd spreekgestoelte
De met de hand uitgeschreven toespraak is ook geëxposeerd.
Die luidt als volgt:
Edelachtbare Burgemeester
Geachte Burgers en Burgeressen!

AIs voorzitter van het Oranjecomité Ginneken is het voor
mij een voorrecht een kort woord tot U te richten.
hlanneer ik U mag terugvoeren naar het jaar 1898, zult U
zich de luisterrijke en schitterende Kroningsfeesten herinneren. Ter ere van deze ontroerende plechtigheden werd te
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Amsterdam een cantate opgedragen aan onze ge-eerbiedigde
Koningin Wilhelmina.
Deze cantate vond toen zeer veel bijval en is dan ook verscheidene malen nadien uitgevoerd.
Het Oranje-Comité dat thans haar lustrum herdenkt, heeft
gemeend dit niet beter te kunnen doen door bovengenoemde
Cantate uit te voeren.
Zíj heeft gemeend, dat de inhoud geheel haar waarde heeft
behouden en ons nog tot aansporing kan zijn.
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NIEUWS

UIT HET MUSEUM 26

door Kees Leijten
BEDRI JVI

IN DE DERTIGER JAREN
vLnr M.(rhé) Aartsen (geneenteopzichter); H.J.M. (Hub) Mol;
E.A. (EeJco) wijdicks (voorzitter) en burgeneester jhr Th.
serraris. De overige zes zijn (nog) niet bekend. Kent U ze?
ORANJECOMITÉ GINNEKEN

totocoll-ectie

Ruud Wij

dicks

Ik sprak U juist van "herdenken" van het lustrum.
Wij wiIlen dit lustrum zoo rustig mogelijk voorbij }aten
gaan, omd.at de ernst der dii aen, dit niet zou toelaten.
Bovendi.en zou H.M. Koningin dit eveneens niet wiIIen.
Wij willen slechts uiting geven aan onze Oranje harten!
Bij "oranje" klopt ons hart sneller, voelen wij dat wij een
traditie hebben hoog te houden, dan wij dank verschuldigd
zijn aan een roemrijk geslacht.
Is onze koningin niet versierd met vele deugden a1s geloof,
liefde, opoffering, toewijding, zelfverloochening?
Maken deze krachten en gaven een mens niet als een schitte-

rend voorbeeld voor anderen?
Zouden wij deze verjaardag ongestoord voorbij moeten laten
gaan?

Het zou trouweloos zijn en tevens getuigen dat het Ned.erIandsche Volk zijn geschiedenis niet kent!
Wij zoud.en U toe willen roepen: Helpt med.e om Haar Verjaardag tot een Nationale feestdag te maken.
Moge God Haar beschermen en mogen z:-) nog lang voor ons
bewaard blijven.Met korte woorden zou ik willen eindigen
met een d.rie maal hoera op Haar d.ie ons dierbaar is.

G NI EUT^I-GINNEKEN

rn het najaar van 1998 hopen we een tentoonstelling te
openen over de vele winkels en cafés die er vroeger waren
Ín onze gemeente.
Onze collectie groeit gestaag, maar we hebben nog Iang
:rou alles.
We zoeken nog steeds oude foto's van winkels en/of cafés.
Wie helpt ons ?
U krijgt de foto binnen een week onbeschadigd terug.
Hebt U in Uw fotocollectie geen foto waar toevallig zo'n
winkel of café op staat ?
u zult er van versteld. staan hoeveer cafés en winkers er
waren in GalderrBavel en Ulvenhout
BIJ GRIMHTIYSEN
Najaar 1996 en voorjaar 1997 waren een aantal archeologen
druk bezig met de opgravingen rond. de fundering van het
slotje, Grimhuysen, dat aan het begin van deze eeu!{ nog
stond op de ruimte tussen de Laurentiuskerk en Huize De

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

Donk.

Tegelijk met de tentoonstelling van d"e winkers en cafés in
het najaar van 1998 wiIlen we daar uitgebreid aandacht aan

besteden.

GEEN ROMMEL

In de bijna twaalf jaar, dat ons museum bestaat hebben we
dank zij vele giften van even zovele vriendelijke mensen
een schitterend.e collectie op kunnen bouwen.
Nog steeds komt er veel binnen, maar we zijn wat selectiever geworden d.aar we de collectie verder willen verfraaien.

Daarom geen rommel

!

twijfelt breng het gerust mee, maar neem het ons
niet kwalijk wanneer we moeten zeggen dat we Uw bijdrage
reeds hebben of dat het niet aan onze kwaliteitseisen vol-

Wanneer U

doet.
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1OO JAÀR STMTSBOSBEHEER

Volgend jaar bestaat Staatsbosbeheer 100 jaar.
In samenwerking met Staatsbosbeheer willen we in de eerste
helft van 1999 daar een tentoonstelling aan wijden.
We houden U oP de hoogte
2-VANDAAG IN ONS MUSEI.]M
Eind januari werden we opgebeld door de redactie van de
TV-rubriek 2-Vandaag.Men wilde graag aandacht schenken aan
de tentoonstelling over koninginnedagen in ons museum.
0p woensdag 28 januari was het een drukte van belang.
Uitgebreid werden Bertha van Dongen-Nous, Jan van der Westerlaken en Kees Leijten door TV-verslaggever Frank Herfst
geïnterviewd. Uitgebreid werd er gefilmd.
Helaas ging de uitzending op 30 december niet door, daar
de reportage over een verkrachtingszaak voorrang kreeg.

en op TVB van zondag

0p de kabelkrant
Ius echter we1 in beeld.

L februari

kwam Pau-

AANWTNSTEN

Tot de vele zaken die we in de afgelopen periode ktegen
horen ook deze twee fraaie aanwinsten.
Een Ginnekens hord uit L923 ter gelegenheid van het ziTveren regeringsjubileun van Koningin Wilhelnina, te zien op
onze tentoonstelling, en een Lan Gods, een klein religieus
schilderijtje net een Lan Gods in was. Een qeschenk van
Toos en Jan Piipers-Blon.
Het heeft een ereplaatsje in onze stijlkaner.

TENTOONSTELLINGEN
ESSEN

rn de Kiekenhoeveschuur te Essen word,en op 9,10,L6 en t7
meirtelkens van 13.00u-18.00u., kwartierstaten geëxposeerd
van Essense en West-Brabantse families.
Allerlei documentenrfoto's uit de oude doos, familiepapieren en bidprentjes vurren de gegevens op de kwartierstaten
aan.

CHAAM

rn het

van de chaamse Heemkundekring Ledevaert GiIis tot 1 juli een tentoonstelling te bezichtigen over BAKELTET ,kunststof gebruiksvoorwerpen uit de
jaren '2a tot '60.
(1e en 3e zondag van de màand 11.0014.00 uur of op afspraak 0161-49.1S.93)
museum

zeweg 72 chaam

Bertha van Donqen

in ge-interviewd door Frank Herfst
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THOORNSCHE TVI.ARKTPRIJS DER ROGGE

door Kees Leijten

Voor de 463e keer werd. dit voorjaar de Thoornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld.
Vorig jaar was de officiéle bekendmaking met enige plechtigheid, dit jaar laat en onverwacht.De prijs geldt nog
steeds voor de huurbepaling van enkele boerderijen,die

vroeger aan Thorn toebehoorden.
De prijs voor 1997 bedraagt f 25,20 per Oude Bredase
Veertel of t 29,44 per hectoliter. Een roggeprijs, die met
1993 en 1994 de laagste is van de afgelopen 12 jaren.

Tíworïtse JYlrr@ny Aer Rogge

Zie de vele publjcatjes
in B.v.P. LLi pL39

die Brieven van PauLu.s aan de Marktprijs

wijdde

Burgemeester en wethouàers van Breàa],

geíet

o1t àe. gemtààe.íàe

pr\s

v&n àe. hectoftter rogge. op

àe.

twee àtnsàagen voor en àe eerste. àtnsàa!, na Sint Lucta
(ig àe.cember), nLàr we[ke. maatstal àe. Thoornse ]4arhtpri-js
''mordt gerege.íà:

besíutten:

'

àer Roggre over het laar rggT vast
z5,zo per Ouàe. Bre.à*se, \)eerte.Í.

àe. Thoornse J'fiarÍttprils
te. ste.ÍÍen op

I

Breàa, maart L998,

UIT 'T

GOEIE HOUT GESNEDEN

Voor de 50e keer organiseert de Stichting Brabants Heem dit
jaar de Brabants-Heemdagen.
Ontstaan als een werkkamp , men spitte er naar archeologische vondsten, in Àlphen in 1949 evolueerd.e deze dagen tot
de Heemdagen dit jaar in Biezenmortel.
Het worden speciale dagen.
Iedereen slaapt in een klooster. Nu niet in een caravan of

tent
Voor het eerst wordt op de vrijdagochtend niet gefietst
maar wordt deze voormiddag ingevuld met een "Werkwinkel"
Op zaterdag is er een retinie voor allen die ooit aan een
werkkamp of Brabants-Heemkamp deelnamen in het verleden.

In 1953 en in 1980 werden deze dagen zeer succesvol georganiseerd in de gemeente Nieuw-Ginneken.

burgemeester en wethouàers van Breàa',

;ur@eèster,

GOUDEN BRABANTS.HEEMDAGEN

(

EIk jaar nemen er een tiental deelnemers van onze kring
deel aan deze dagen.
Het belooft erg druk te word.en.
Indien U deel wilt nemen aan alle drie de dagen ( 29 juli
1 augustus ), of aan de retinie op zaterdag 1 augustus kunt
U een inschrijfformulier verkrijgen op Craenlaer 18 te
Ulvenhout
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GEACHTE REDACTIE
Regelmatig wordt

er door de leden die ver

van

wonen gereageerd op de Brieven van paulus.
Wij willen U de volgende brief niet onthouden.

EEN 7S.JAAR OUDE
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door Kees Leijten

FOTO

Van de foto die we van Liza Smeekens kregen en in Brieven
118 publiceerden zijn toch nog een aantal namen boven water
gekomen. Volgens K.ees Goossens (nr 25) en NeI van GiIs zijn
het de volgende personen.
Mocht U nog meer namen ontdekken dan horen we dat graag van

"'L*,,7

U.
1

2
3

I

Voeten 16
Janus Nelemans l7
Janus Martens 18
19

4
5
6

Toon Vissers

7

Jan Meeuwissen

9

Heer v.d.Wouw
Juf Van Opstal

I

10

20

11.

t2
13

t4
15

31 Bart Nous

Christ

33 Janus tlachielsen
Jan Schellekens
Sjef van Bergen

27

34

35 Martin v.Hooijdonk
36 Kees Smeekens
37 Christ Koenraads
38 Rinus Severijnen

22 ...Verheijen
23
24 Janus Bastiaansen 39Christ Martens
40 Frans Sprangers
25 Kees Goossens
Drik Kerkhof
26
42 Louis Broos
27 Drik Sprangers
43 Kees Meeren
2B Toon Grauwmans

4!

29

Frans Smeekens

32

30

Jan Sprangers

44 Piet Verheijen
45 Harry van Riel
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GINNEKENS VOLKSLIED
Texsr

EN MUzrEx:

Joep Peeters.

AnneruceMENr: Peter de Wildt.

Coupurr
Bil het Mastbosch met zijn stoere bomen
Bij de Mark in zijn prachtig dal
Bij de Duivelsbrug en bij Bouvigne
Bij de kerk en bil de pomp vooral
Daar ligt het Ginneken het dorpje van mijn dromen
Het is een pronkjuweel waar niemand aan mag
komen
Ja, het Ginneken, het Ginneken mag er wezen
Het zij geloofd en geprezen.
Rernerru:

Ginneken Ginneken Ginneken
Ginneken Ginneken Ginneken
Altijd, ja altijd, blijf jij miln mooi Ginneken
Ginneken Ginneken Ginneken
Ginneken Ginneken Ginneken
Altijd, ,ia altijd, bliif jil mijn mooi Ginneken.

CouplEr
'k Had gezworen lou niet te verlaten
Maar kwam die belofle toch niet na
Vaak was ik een tildlang in den vreemde
Soms dan ging ik zelfs naar Breda
Maar elke keer ben ik vol vreugde teruggekomen
Je bleeÍ het pronkjuweel waar niemand aan mag
komen
Ja in het Ginneken heb ik mijn hart verloren
Dat kan je zeker wel horen

OOK VOOR GINNEKEN EEN PLAATSNA]UVIBORD
siesmund
II
Het 20 jarig jubileum van de Dorpsraad Ginneken zal in de

door t,lim

eerste week van mei 1998 uitbundig worden gevierd en voor
Ginneken een blijvende erkenning en herinnering opleveren.
Niet alleen zullen vanuit het Verenigingen Overleg Ginneken
(een onderdeel van de Dorpsraad) diverse Ginnekense verenigingen aan het evenement meewerken, ook de Heemkundekring
Paulus van Daesdonck en de gemeente Breda doen een stevige
duit in het jubileumzakje.
Het jubileumprograrnma meldt op zaterdag 2 en zondag 3 mei
onder andere de onthulling van het Ginnekense naambord en
een grote historische tentoonstelling in Sint Frans.
NU ZEVEN ERKENDE PIMTSEN. .

.

Zaterdag 2 mei om 14.00 uur komt wethouder J.Oomen(CDA)
speciaal naar het Ginneken om aan de Bouvignelaan (tussen
kasteel Bouvigne en de Duivelsbruglaan) een Ginnekens naambord te onthullen met het opschrift "Ginneken, Gemeente
Breda". Half maart j.1. vond een dergelijke plechtigheid
ook in Princenhage plaats. Ook daar werd. aan de kom van het
dorp een bord geplqatst met het opschrift "Princenhage,
Gemeente Breda". Voor het op deze wijze erkennen van de
twee in 1942 door Breda geannexeerd.e kerkdorpen heeft wethouder Oomen zich de laatste tijd binnen het College van
Burgemeester en Wethouders als pleitbezorger opgeworpen.
Met de plaatsing van de naamborden krijgt Ginneken, evenals
Princenhdge, zijn status aIs voormalig zelfstandig dorp
terug en kan daardoor niet langer a1s een wijk van Breda
worden aangeduid. Beide dorpen kunnen zich voortaan ook in
de rij scharen van de vier dorpen (Bave1, Ulvenhout, Teteringen en Prinsenbeek) die per 1 januari 1997 d.oor Breda
werden geannexeerd. !{ethouder Oomen komt zelf uit Prinsenbeek en was d,aar tot 1997 wethouder.
Na de feestelijke onthulling van het Ginnekense naambord
zullen de wethouder en de genodigden zich naar Sint-Frans
aan de Ginnekenweg begeven, waar een tentoonstelling over
het Ginneken zal worden geopend. De betreffende tentoonstel I ing, een stevige Ginnekense aanrader, zal ook op zondag 3 mei nog te bezichtigen zijn.
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De jubileumtentoonstelling van de Dorpsraad. Ginneken zal
uit drie delen worden stlmengesteld. Twee delen daarvan
hebben direct te maken met het moment (begin mei) waarop de
tentoonstelling wordt gehouden. Met Koninginnedag 1998 net
achter de rug brengt de Heemkundekring Paulus van Daesdonck
materialen in die alIemaal te maken hebben met honderd jaar
koninginnedagviering in het Ginneken. Verwacht wordt dat de
originele Ginnekense paardentram, in 1993 werd deze door
Annex-50 aan Paulus van Daesd,onck geschonken, een plaats op
de tentoonstelling za1 krijgen.
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BEVRIJDING EN DORPSGEZICHTEN

Naast Paulus van Daesdonck zal Kees Coenders van het Ginnekense Generaal lvlaczekmuseum materiaal inbrengen dat te
maken heeft met de bevrijding van Ginneken van de tweede
wereldoorlog in oktober 1944. De nationale herdenking daarvan valt traditiegetrouw jaarlijks op 5 mei. VeeI foto's en
voorwerpen uit die tijd laten zien hoe Ginneken er aan toe
was. Een op de tentoonstelling te verkrijgen herinneringsboek over de Tweede Wereldoorlog vertelt u alles over deze
kommervolle periode. Bij hen die de Tweede Wereldoorlog nog
hebben meegemaakt zullen de dagen van weleer weer duidelijk.
voor de geest komen. In andere gevallen zal er sprake kunnen zijn van het opdoen van een stuk leerzame Ginnekense
geschiedenis.

Interessant zal ongetwijfeld ook de inbreng van Bavelaar
Jan Vissers zijn met een grbte ansichtkaartencollectie van
Ginnekense dorpsgezichten. Meerdere malen per jaar stroopt
Jan Vissers de beurzen in Nederland af waar oude ansichtkaarten te koop word.en aangeboden. Naast de duizenden ansichtkaarten die hij aI in zijn collectie heeft vindt hij
af en toe nog ongekende unieke Ginnekense exemplaren di.e
een helder beeld geven van hoe het dorp er in het begin
deze eeuw uit heeft gezien. De vraag aan Jan Vissers was
een groot aantal ansichtkaarten ter beschikking te willen
stellen om daarmee de tentoonstelling extra allure te geven. De ansichtkaarten zijn ook veelvuldig terug te vinden
in de serie Ginnekense boeken die door Annex-SQ is uitgegeven.
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GINNEKEN
GEMEENTE BREDA

1948 KLASSEFOTO UIT

GALDER

in Vlissingen wonende 1id Riet Minderhoud-van der Velden (1939) vond in haar foto-album een beschadigd fotootje
uit 1948.
Het is een klassefoto uit Galder. Een aantal namen kende ?,e
Do9, de overige namen zullen onze leden vast en zeker weten
te vinden. Wie maakt de lijst compleet ?

Ons

1

10 Jan van de

2

11

3

4

?

Koenraads

Riet van der

Kees van d.e Made 13 Sjan Snoeijs

6

16
1,7

9

18 Joke Hendriks

t2

3 4 567

8

10 11 72 13 t4 15 16 t7
19 20 21. 22 23 24
25

t

Velden

7

8

9
1B

19

20

14 Riet van de Klundert
15 ? Verheijen

5

I

1,2

Made

21,

22
23
24
25

José Hermans
Betsy Nooren
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DE DORPSTRAAT VAN ULVENHOUT
De geschiedenis van het ontstaan van de huidige
bebouwing

door: Ad Jansen
Inleiding
huidige hoofdstraat van Ulvenhout kent 123 huisnummers.
Dat betekent dat er tussen de Prinsenhoeve en het begin
van de Molenstraat ruim 720 bouwwerken gesitueerd zijn.
Het zijn nu voornamelijk zakenpanden: winkels, kantoren en
café's. Daarnaast staan er nog steeds een aantal fraaie
dorpswoningen, waarvan verscheidene de status hebben
gekregen van rijks- of gemeentelijke monument. Centraal in
het dorp staan de Laurentiuskerk, de pastorie, het vroegere klooster en d.e voormalige lvlariaschool.
Slechts twee bouwwerken herinneren nog aan de situatie van
enkele eeuwen geleden: de Prinsenhoeve (zie foto 3) en de
Pekhoeve, beide gelegen aan de westzijde van de Dorpstraat
Deze twee boerderijen zrjn overgebleven van het achttal
hoeven, dat vanaf de zestiende eeuw nagenoeg de complete
bebouwing van deze bi j na 900 meter lange weg vormd,e .
Opvallend is, dat de twee overgebleven boerderijen beide
aan de westzijde van de Dorpstraat liggen.
Tussen 1600 en 1850 werden er geleidelijk een beperkt
aantal kleinere woningen tussen de boerderijen gebouwd.
Het waren herbergen of "ambachtshuizen", waar vaklieden
hun beroep uitoefenden. Van deze laatste panden is er
slechts één bewaard gebleven, namelijk Dorpstraat 79 (zie
foto 8), gebouwd in 1802 d.oor schoenmaker Laurijs de Kort.
De eigenlijke verkaveling van de grond van de boerderijen
begon echter pas aan het einde van de negentiende eeuw
goed op gang te komen. Voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog was deze practisch voltooid.
In dit artikel worden de hoofdlijnen geschetst van de
geschiedenis van de bebouwing, ondersteund door enkele
kaarten, een overzicht per huisnummer en een aantal foto's. Op kaart nr.1 wordt de ligging van de boerderijen
aangegeven, zoals deze omstreeks 1800 geweest moet zijn.
De gegevens zijn mede ontleend aan het minuutplan van
omstreeks 1830. Kaart m.2 geeft door middel van de huisnummers de ligging weer van de panden in de huidige situatie. Kaart 3 laat de huidige Dorpstraat zien, zoals deze
er in 1637 moet hebben uitgezien.
De

Foto L: Het eerste gedeelte van de Dorpstraat, richting

zuid. Rechts de panden I t/n i8, gebouwd in de periode
1.905-1935 op grond van de Pekhoeve; links de huizen 5 t/n
19, uit de periode tussen 1899 en 1929 op grond van de

boerderij aan het DorpspLein (foto A.[i.Jansen, 1992).

Foto 2: Het tweede gedeelte van de Dorpstraat, richting
zuid. Links de Bladerstraat (net voorbij de stoplichten)
en de Grinhuysenstraat

T

(foto A.ttl.Jansen,

L992).
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Kaart 1.: De Dorpstraat aan het beqin vérn de 1.9e eeuwt
ontleend aan het ninuutplan van het kadaster, opqenaakt
rond L830 (tek. A.hl.Jansen)

2: De behouwing langs de Dorpstraat,
huisnunners (tek. A.W.Jansen) .

Kaart

Rattun

net de huidige

19',t

In de bij tage wordt voor alle panden, die nu langs de
Dorpstraat staan, aangegeven van welke boerderij de grond
oorspronkelijk afkomstig is geweest. Daarnaast treft u het
bOuwjaar en de opdrachtgever aan van de eerste bouw van
ieder pand. In veel gevallen werden deze later een of
meer keren herbouwd.
De weg

Foto 3: De Prinsenhoeve, Dorpstraat 2, eens de "Hoeve van
Uivenhout", werd onstreeks 1400 gebouwd, naar dateert in
de huidige vorn van de achttiende eeuw. Het ls een rijksnonunent (foto A.W.Jansen, 1994).

in vroegere tijden

De Dorpstraat is een gedeelte van de weg die sedert vele
eeuwen Breda verbindt met Hoogstraten, Turnhout en verder
gelegen plaatsen. Oorspronkelijk was het niet meer dan een
aantal naast elkaar gelegen karrensporen, oP de scheiding
van de hogere grond aan de oostzijde en de beemden langs
de Mark aan de westzijde van de weg. Eerst aan het einde
van de zeventiende eeuw begon men met de aanleg van een
keiweg vanuit de stad, die echter niet verder liep dari de
dorpskern van Gi4neken en pas in 1704 werd doorgetrokken

naar Utvenhout ('). De Dorpstraat kreeg in dat jaar de
eerste bestrating, die ophield bij het begin van de Mo1enstraat. Eerst in de jaren 1850-1860 werd de verharding
doorgetrokken tot de grens met België. De Molenstraat tot
aan 't Hoekske moest het echter tot in de jaren 1920 met
grind doen.
Hoe oud de weg van Breda naar het zuid.en is, kan niet met
zekerheid worden vastgesteld. Na het jaar duizend zal het
verkeer echter door het tot ontwikkelíng komen van Breda
en de Belgische steden steeds drukker zijn geworden.
ontwikkeling aan de westzijde van de Dorpstraat
De geschiedenis van De Oude Hof aan de Mark, ter hoogte
van de huidige Prinsephoeve, werd aI eerd.er in dit blad
uitvoerig beschreven (r). Ongetwijfeld is dit de oudste of
een van de oudst-bewoonde plaatsen geweest nabij de weg.
Rond 1400 bouwde de Heer van Breda een boerderij op de
plaats van of nabij de huidige Prinsenhoeve ter exploitatie van zijn landerijen in het Markdal. Deze nam de functie over van wat daarna De Oude Hof werd genoemd. In
diezelfde tijd werd een stuk van d.e "grote akker" van deze
hoeve in leen gegeven aan Jan bastaard van det Leck, die
zich Van Grinhuysen noemde. Hij legde de grondslag voor
het latere huis yan deze naam, gelegen achter de huidige
Laurentiuskerk ('). Een groot gedeelte van de panden aan
de westzijde van de Dorpstraat, met name de huisnummers 4
tot en met 70 is dan ook op grond gebouwd, die oorspronkeDe

4: Het fraaie rijksnonunent "t Lindehuys", Dorpstraat
49, in L845 gebouwd voor de paardendokter Ant.van Hooydonk
(foto A.W.Jansen, 1993).
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Naast de bebouwing rond Grimhuijsen ontstond er een tweede
centrum ter hoogte van de Pekhoeve en de Pennendijk.
Van oorsprong behoorde dit gebied tot de "woeste gronden",
eigendom van de Heer van Breda, die vermoedelijk in de
veertiende en vijftiende eeuw door hem in cijns werden
uitgegeven. Er zijn van de boerderijen die hier toen
ontstaan zijn geen oudere vermeldingen bekend dan omstreeks 1500. Niet omdat de boerderijen voordien nog niet
bestonden, maar omdat er geen geschreven bronnen bewaard
zijn waarin melding van deze hoeven wordt gemaakt. Ter
hoogte van de Pekhoeve loopt de weg nog steeds wat breder
uit naar de splitsing Molenstraat/Pennendijk. Dit laatste
gedeelte van de huidige Dorpstraat werd vroeger "de l{eu§'(0 § § o
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Hgt eerste gedeelte van de Pennendijk heette Heuvelstraat
({). Hier concentreerde zich rond 1500 de bebouwing. Aan
de westzijde stond in die tijd op de plaats van de Pekhoeve een boerderij en herberg genaamd "De Croone". Deze
laatste functie werd aan het einde van de zestiende eeuw
overgenomen door de herberg De Roskar tegenover de Pekhoeve.

Het huidige parochiecentrum begon zich omstreeks 1740 te
ontwikkelen in en rond het huis Grimhuysen. In 7679 werd
dg Bred.ase koopman Jan de Wijse beleend met Grimhuysen
(5). In 1,742 verkochten zijn erfgenamen het huis met bijbehorende hof aan de pastoor van de Ginnekense parochie,
waardoor, dit deel van het leengoed een eigen leven ging
leiden (0)., In 1,714 kocht deze rijke Bredase koopman de
boerderij (') die later De Pekhoeve werd genoemd, waardoor
de grond aan de westzijde van de straat vanaf de huidige
straat Markdal net voorbij de Prinsenhoeve tot en met het
eerste gedeelte van de Molenstraat in één hand kwam, met
uitzondering van het gedeelte tussen de huidige Laurentiusstraat en de Pastoor Vermuntstraat, dat gedeeltelijk
eigendom was van de pastoor en gedeeltelijk van de parochie. Ook de grond tussen de Mgr.Van Dijkstraat en de
Mgr.Van Hooijdonkstraat hoorde niet bij Grimhuysen of tot
de Pekhoeve. Vanouds stonden híer enkele "oude woningen",
dat wil zeggen: huizen waarvan de ouderdon niet is na te
gaan. Door splitsing en bebouwing van de hierbij gelegen
"hof" onstonden hier in de tweede helft van de vorige eeuw
de panden 76 tot en met 88.

1:'?

+,

Foto 5: Huize Weltevreden, Dorpstraat 70, een nooie rentenierswoning uit L906. EvenaLs nr.8 (rechts) rs deze geclasseerd ais beeldondersteunend pand (foto A. W . Jansen,

In 1804 verkochten de erfgenamen van De Wijsoe nagenoeg
alle grond met de Pekhoeve aan Abraham Meeren ('). Na zijn
dood kwam dit complex in handen van zijn twee dochters,
die beide gehuwd waren met een Van Dijk. Deze familie
begon reeds in de tweede helft van de negentiende eeuw de
grond langs de westziijde van de straat geleidelijk te

verkopen, voornanelijk voor woningbouw. Het gaat dan om de
huisnummers 48 tot en met 70. Vanaf 1900 werden de percelen tussen Markdal (eerste gedeelte) en de Laurentiusstraat verkaveld. De familie Van Dijk verkocht de aan de
weg grenzende bouwpercelen in de periode tussen 1900 en
1910. Het laatste stuk werd echter pas in 1935 bebouwd met
twee blokken van drie woningen (nummers 18-28). De derde
en laatste verkaveling door Van Dijk vond. plaats na de
Tweede Wereldoorlog langs de Molenstraat. Tenslotte werd
in 1969 ook de Pekhoeve met de daarbij behorende grond
verkocht aan de gemeente Nieuw-Ginneken, die hier het

uitbreidingsplan Markdal-2 realiseerde. De hoeve werd.
gerestaureerd en onder meer tot gemeenschapshuis ingericht.

1994 ) .

De ontwikkeling aan de oostzijde van de Dorpstraat
In tegenstelling tot de hier boven beschreven westzijde,
waar de herkomst van de grond tot slechts enkele complexen
is terug te brengen, is het ontstaan van de bebouwing aan

de oostzijde van de Dorpstraat zeer ingewikkeld. Niet
alleen heeft men te maken met een stukje leengoed, gelegen
tegenover de huidige kerk, maar ook is het aantal "vrije"
boerderijen hier groter. Ten zuiden van het tot het leen
Grimhuysen behorende gebied rond het huidige café De
Harmonie lagen er drie, terwijl aan de noordzijde van het
Ieen nog een grote hofstede te vinden was. In tegenstelling tot de westzijde was de oostkant van de straat dus
grotendeels "allodiadl", dat wil zeggen geen leengoed,
terwijl bovendien het aantal eigenaren groter was dan aan

6: De rentenierswoninq Dorpstraat 67, in 1907 gebouwd
voor de weduwe van bakker c.Metsers. Het pand ls een
geneentelijk nonunent ( foto A.W.Jansen, 1.994)

Foto
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de overzijde van de straat.
Een andere factor is, dat de versnippering van het grondbezit hier aI in de zestiende en zeventiende eeuw is
begonnen. Na de dood van Jan-II van Grimhuysen omstreeks
1516, stootten zijn erfgenamen in 1518 hFt deel van het
leengoed tegenover de huidige kerk af ('). Uiteindelijk
ontstonden hier na vele transacties, waarbij de grond
steeds verder werd gesplitst, de huisnummers 55 tot en met
63. Men vindt hier dan ook een aantal "oude woningen",
waarvan het niet eenvoudig is de geschiedenis volledig na

te

gaan.
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Net ten zuiden van de Bladerstraat begint het bovengenoemde "allodiaal" grondbezit (zie foto 2). Ter hoogte van het

begin van de huidige Grimhuijsenstraat lag reeds in de
zestiende eeuw een hofstede, die twee eeuwen later als de
"Roii Geersstede" bekend stond en nog later "De Rooijen
Geerits Stede" wordt genoemd (zie kaart 3). Het woonhuis
en de schuren stonden aan de straat, op de plaats waar nu
de panden 69 tot en met 77 te vinden zijn. De bijbehorende
grond strekte zich a1s een wig uit in zuidoostelijke
richting langs de huidige Grimhuijsenstraat tot aan het
Ulvenhoutsebos.

Ook hier treft men nog bezittingen aan van de Heren van
Grimhuysen. Ten noorden van de Annevillelaan, tussen

Foto 7: Dorpstraat 62, woning uit 1897, net werkplaats uit
L895 (niet zichtbaar), staat evenais het rechts daarvan
qelegen huis nr.60, op de geneentelijke nonunentenlij st
( foto A.W. Jansen, 1994 ) .

Craenlaer en Hertespoor, en verder in de nieuwe wijk
Kraaijenberg lagen nog een zestal bunders heide, die deze
familie in leen hield van de Heer van Breda. De heren van
Grimhuysen hadden hier echter ook nog "allodiale" goederen. Tussen de Grimhuijsenstraat, de Annevillelaan en de
Dorpstraat lag een hoeve, die nogetijk hier omstreeks 1500
gesticht werd. (zie kaart 3). Deze boerderij werd dan ook
steevast aangegeven als "de lloeve van Grinhuysen", niet te
verwarren met het versterkte huis Grimhuysen, achter de
huidige Laurentiuskerk.

Na 1500 heeft dit slotje het oorspronkelijk agrarische
karakter verloren en is het omwaterd huis de residentie
geworden van de familie Van den Kyeboom, die zich eveneens
Van Grinhuysen noemde. Na het afstoten van het leengoed
rond het huidige café De Harmonie in L518, kan de hoeve
bij de huidige Annevillelaan mede gediend hebben voor de
expolitatie van de bovengenoemde heidevelden aan de Annevillelaan en bij het Ulvenhoutsebos. De hoeve werd eerst
omstreeks L925 vervangen door een nieuwe boerderij aan het
begin van de Annevillelaan (nr.1).
De verkaveling van de grond langs de Dorpstraat, behorende
tot deze "Hoeve van Grinhuysen" begon in 1802 met de bouw
van nunmer 79 door schoenmaker Laurijs de Kort uit Bavel
(zie foto 8). De panden 81 tot en met 97 (garagebedrijf)
kwamen hier in eerste opzet tot stand tussen 1837 en 1,952.

8: Een van de oudste woningen in Ulvenhout js Dorpstraat 79, in LB02 gebouwd door schoennaker Laurijs de
Kort en nadien steeds door zijn nakoneTingen bewoond. Het
is een geneentelijk nonunent (foto A.rl.Jansen, L994).
Foto

r

Ten zuiden van de Annevillelaan treffen we op de hoek van
de Dorpstraat reeds in de zeventiende eeuw een "oude
woning" aan die oorspronkelijk een kleine zelfstandig
boerderij was, maar later in handen was van de eigenaren
van De Roskam. In het vierde kwart van de zestiende eeuw

200

201

wordt op de plaats waar nu de dorpswoning tt9/1,21 staat
reeds een herberg en boerderij vermeld, genaamd "De Poscam". In de achttiende eeuw stonden hier ook een brouwerij
en een mouterij. Omstreeks 1800 hoorden er nagenoeg alle
percelen bij tussen de huidige Dorpstraat, AnneviIlelaan,
't Hofflandt en Weversdries. Langs de Dorpstraat staan de
panden 99 tot en met 121 op de grond van De Roscam. De
verkaveling begon hier, afgezien van het hoekje met de
Annevillelaan, omstreeks 1900 en werd pas voltooid omstreeks 1970.

0p de lijst van door het Rijk erkende en beschermde monumenten staan de volgende panden aan de Dorpstraat:

Tenslotte nog de hoeve ter hoogte van het huidige Dorpsplpin, dus gelegen ten noorden van het leengoed Grimhuysen
(Iu). Het eerste huis zou hier aI in het begin van de
zeventiende eeuw gestaan kunnen hebben. In de achttiende
eeuw was het vooral een belegging voor rijke Bredase
families, totdat in 1,776 Hendrik Meeren eigenaar van dit
complex werd. Deze boerenfamilie zou tot 1898 eigenaar van
de hoeve blijven en deze zelf exploiteren en bewonen. Het
bezit werd geleidelijk uitgebreid, en omvatte aan het
einde van de negentiende eeuru het gehele blok tussen de
Dorpstraat, Rouppe van der Voortlaan en het Ulvenhoutse
bos, ten dele doorlopend tot aan de Grimhuijsenstraat en
de Annevillelaan. Johanna l,lleeren, de derde generatie van
deze familie op de boerderij en haar man Johannes Oomen
waren tegen de eeuwwisseling hoogbejaard en besloten hun
bezit openbaar te laten verkopen. Enkele jaren later waren
reeds de panden 3 tot en met 37 gebouwd (zie foto l.). Voor
de nummers 47 en 49/51 war'en reeds een aantal j aren eerder
enkele stukjes grond verkocht. Het Dorpsplein is aangelegd
op de plaats waar de stal en de schuren van deze boerderij
hebben gestaan.

De nonunenten gelegen aan de Dorpstraat

is voornamelijk ontstaan langs de Dorpstraat.
het feit, dat de bouwgeschiedenis een lange periode beslaat, zijn er maar twee oude boerderijen en één

Ulvenhout

Ondanks

woning van omstreeks 1800 bewaard gebleven. Toch zijn er
nogal wat panden die als "monument" kunnen word,en aangemerkt. Het zijn voornamelijk huizen, gebouwd in de periode
tussen 1840 en 1950, d.ie tot de "nonunenten van jonge
bouwkunst" behoren. Enkele maanden geleden is in dit blad
aI uítvoerig aandacht besteed aan de rijksnonunqJtten en de
geneentelijke nonunenten tn Ulvenhout en Bave1 (II).

* nr. 2: Prinsenhoeve, met schuur en bakhuis (foto
* nr.40/42: Poortje en hekpalen van Grinhuysen;
* nr.49: 't Lindehuys, winkel/woning (zie foto 4);
* nr.92: De Pekhoevet met schuur en bakhuis.

3);

Tot de gemeentelijke

bouw-

werken:

monumenten behoren

de volgende

* z.nr.: kerkhof;
* nr. 3: Café-restaurant 't Jagthuysi
* nr. 6: woning;
* nr.32: winkel;
* nr.40: pastorie (r);
* nr.42: kerkgebouw H.Laurentius (r);
* nr.44: voormalÍg klooster, nu winkel/woning;
* nr.46: voormalige Mariaschoolr rru kantoorgebouw;
* nr.52: woning, inclusief hekwerk (r);
* nr.54: woning, inclusief hekwerk (r);
* nr.60: woning (zie foto 7);
* nr.62: woning, inclusief naastgelegen werkplaats;
* nr.67: woning, inclusief hek en tuinerfplaveisel;
* nr.79: woning, inclusief hekwerk (zie foto 8);
* nr.LL3: woning, inclusief hek en tuinerfplaveisel (r);
* nr.t23: Mariakapel.
De panden generkt (r) zijn gemeentelijke monumenten, die
voorgedragen zijn voor plaatsing op de rijkslijst.
Tenslotte zijn er door de geneente Nieuw-Ginneken een
aantal panden aangewezen als "beeldondersteunend". Aan de
Dorpstraat betreft dat de nrunmersi 4, 5, 7, 8, 10 (zie
foto 5), t2, 30, 35, 37, 65, 69, 78, 82, 83, 99, 119-121.
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an

Laur.de

?,
75-77

boerd. hoek Annev.ll

79

1

899

1

900

1819/40

8l

lll.ïiïi"'

1837

85

1937

87

1817

boerderij hoek Annevillelaan

89

Kort,

"--"'

Joh.Laurijssen,

rietdekker

Jac.v.d,lluijzenberg, smid

/40

72-O8-190t

schoenmaker

9t
95

1st2

ll

91

)

oude roningenreig
De Roskam, voord.

99

boerderij

101

"1r0,

105

18e6

De Roskam

111

o6-12-1so2
17e

119-121

2

4

1el8

Boerderij l,lolenstr.
Hoeve van Ulvenhout
Leengoed GrimhuYsen

+

1900

990

+1

1r-o7-1904
905

+1

8
10

1400 (?)

24-0]-

4a
6

eeun

I

1g5t

smederij

1908

'1970, kapperarinkel

197), herbour

samen

met

95

1971

197, /

ho€kp. A. Claassen'

Adr.Buiks, Iandbouser

I

A.

970-80

herbour + 1980

Kanters

I

2r-06-1906
960

1

10a

|

1969, herbou*

Heer van Breda
Cath. Theunissen, mutsenraste

19-O2-1916

L.L.LiPs,

Adriana v. Riel-Verbunt

91 6

06-02- 1 920
1955

l0

08-02 - 1 908

P. Smeekens

t2

z7-o1-1906

C.

t4
,6

27 -O'.t

)8

1

+19)Z

l-01-

1

909

onder-kaPelmeestet

1916, schuur

99i1925

afspl'; rinkel'

-1959 rijrièlzask.
-1898 srnederij Vlamings, gesloten -+ 1975-80.
-1969 herbour als renlenierssoning.

f,oonhuis

-herberg en brourerij De Roskam; herbou* in 1896 als roonhuisl
afbraak broutrerij 1941-42i schuren 1969-7Oi aplitsinq roonhuis
-ltariakapel

nr.A;

kantoorgebouÍr.

.Huize tdeltevreden, rentenierswoning.
-gebou*d .in de tuin van nr'10.
-rentenie rswon ing .

.renteniersroning voor de wed.J.v.Riel, pachter van de Prrnsenho

v.BaaI, Postbode
Jac.l'lartens, aannemer

16

8-28

-1906

1919 biFou* serre

H.Voeten, aannemer

08-07-

v.

.renteniersroning.

H.P. ïervooren' voerman

14

-herb.1897 op plaats v.d.schuur
-herbour 1897, rinkelPand.

.gebourd in tuin van
.rentenie rsroning.

Aannemingsbedti.

rinkelier ïiIbuI

-supermarkt' nu 't Hoekwinkeltje; 99a nu postkantoor'

herbour na brand, 18e eeur .Prinsenhoeve, vóór 1400 aan de l{ark De 0ude Hof.

Jacobs, Particulier

12

1

tot + 1980-5

-1919 kapperszaak, herbouw + 1970-80'
-1951 rinkelpand textieli herbour + 197), Éamen íret 95; bankgebouw
-rinkelpand, herbout 197), samen met nr'9)'

tubbel

|(erkbestuur H.LaurenLius

Ch.H.Srnits,

als 2 mod.panden

:

herbour na brand, 1896

onbekend

Th.

1985 afbraak en herbouw

-renteniers§onj.ng

F. J.0omen-Schoerynekers

Rii:pert b.v.

+

1985.

0udshoorn.

Fokkema 1908-195); Calé Christianen 195J-heden.

tinnnerm./rinkel.
1

I

I

herb., Café

café; 75 afgebr +

Kort en

-GaragebedriiF en benz inestation.

80,

1897

I

heden bewoond door de fam.de

1907 bakkerij Van Kuijk;

I

I

tot

1951, spl.; 1985 herboux
1875, '1889; herb. 1908

't995

I

C.

0ude boerderij:Roii GeersstedeilEl1-191?

I
I

1e58/5el il. Schoenmakers, landb. /kooPn

115-117

12t

.-_- als 2 roning.
bijbour 1879

I

Adr.Brourers, metselaar
','tlBr;iii i p.i.Roeten

o6-12-1eo2

't1l

'1912

1897i 19O7, 1925; herbour

,,

109

I

1926 schoenuinkel, hoekpand noordzi!íe Grinhuijsenstraat,

herbour 1893t i.d.

éèhóenmat<erij' rinkelPand.

t7e-18e eeur I onbekend

101

107

I

1916.

lil;ebouuen 't Lindenhuys; bakkerij +1948.
+ 1760 reeds dub.roohuis; 1816 café Í.ladlener, Café Verdaasdonl<,
1817-1913i Café v.Riel, 191t-196O, De Harmonie-v.Etten. 1964_86190f: afslitsing van nr.55 en bi]:óuw tot op de troet glàUerstràài..
zuidhoek Eladerstraet, 1961 cafetaria;.
907 : rent.noning voor red.bakker l,letsers ; I 921 Íam A. v. HooilJonk.
splitsing in 1900 in ) roningen, 69, 71 en 7).

I
I

venaf 1901 bakkerij Frijters; herbouw 1990 als cafetaria en app.
renteniersroning, vanaf + 1970 rinkelpand.
6 ron. "De Acht Zaligheden,'; tot '!.9)5-6O; herb. rinkel en bank.
renteniersroning; herbour als moderne roning.
2-o-1 kep, postkantoor 1912-1962, fem.Bastiaensen.
rooÍÍr,, op huidige Dorpspl.; voorh. oude echuur boerd., afbr,l91! ru
O
bankgebour Rabo, voorh. schuur boerderij, afbr. l91L/r.
N)
roonh. oude boerd.rfam.l{eeren/0onen 1ll6-1898;café lBI0; Café De
Jong, 1919-1986; stal (Dorpspl.) ras tuinbourveiling, 1919_2 1961

bedoeldalsnl.Ioonh.v.d.achterliggendeboerderij;1918afgesplit

06-07-1e07 I C.v.8aal, schoenmaker
25-oe-1eo7 I l,lar.Huybregts' landbourer
1e2t C.v.HooilJonk' Iandb./rinkeI.

91

1948-1961 burgem. roàing

'I

1907

C.lletsers

lded.

I

91 1 - 1 926 i

csfetarie in nr.7.

fam.L.Schoenarnkers 181)-19101 fam.A.Oomen, 191O-heden.

J.A.Oomen

herb.1840; id.

P.en

1802

-81 a

1

rinkel;

herb.1904; bijb.1907; 191)'

":r":":."

17e-18e eeur

1957

It

28-O?-190'
) oude roningen

Jagthuys, café, enz. ;roonh.'l

Íinkelpaàd; óa herbóur + 1970 tree moderne riökelpanden.
Lindenhuys, rent.ron. met koetsh. en stal, afgespl. in

1970

1925, voorbour

65

81

herb.1912;

Paardendokta

-'k'

1845...
leengoed Grimhuysen 16e eeuu (?)

51

rinkelier

t

2-o-1 kap, in tuin w.);

I

27-O5-1899

Í

)7a

Sijzonderheden

I

rto

29-O7-1ö99

)

,,

ULVEI{HOUI

I

H.L.Rijraert, aannemer

190?/O'
14-10-1

UAI{

latere rijzigingen

C.H.Voetenrstraatmaker

6-01 -1 904

17

21-2r.

OORPSTRAAI

C.J.8akker, bosrachter
renovatie 1948i 199)
I
J.P.lí.Paulussen, grondeigen J
P. J.Aertsen, gem. velOwacnterl
t'1. de Nijs, arbeider

190r/04

.t1

19

DT

eerate boqr / bocverqrnirrg

19?9

'tt-15

VAI{

l.'1.C.

1907 rerkplaats

J.Goossen, huisschilder

J.v.d.Broek, slaqer
l,taria Brosens, ondertrijzeres
C. J.Goossen, huisschilder

-txee blokken van drle Íoningen, beleggingspanden v.d.aannemer.
-roonhuis en trerkplaats aannemersbedrijf A.Smeekens en Zn b.v.
-huis en f,erkplaats, winkel.
-slagerij en rinkel, later roonhuis.
-kapperszaak,

192) rinkelPand

Iater

bar.

,eerst werkplaats, 192) huis en winkel, Iater cafetaria; afbraak
+ 1960 voor aanleg Laurentiusstraat.
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Idem: Restauratle van tsee kleine monunenten in Nieuw-GinnekeÍ1",
Ln Brieven van Paulus nr.1t0, 1996, p.239-245; ldem: "Grlmhuljsen

5.
6.
7.
8.
9.

verkend",

in Erieven van Paulus nr. l-Lz, 1996,

P.77-

87; idem: "Grlnhuysen archeologlsch onderzocht", ln Erieven van
Paulus nr.117, L99?, p.2l'42.
Chr. Buiks: Veldnamen, d1.4, p.53: Eeuvel is ln de Baronle een van
de aanduidingen voor dorpsplein. Het zou hier om een iets verbreed
stuk van de Pennenduk gËran, net ten noorden van de hoeve
Eoogsteen. Op de bijbehorende kaart sordt echter de naam vermeld
ln het verbrede deel van de Dorpstraat. Dlt stemt overeen met de
oudste vermelding van De Roska.m, 1578, "gelegen aan de Heuvel".
In dle zelfde tijd wordt de naaut ook gebrulkt om het b r e d e

te geven (R 681, 16-3-1556).
in het Bisdom Breda, p.252;
Bergen op Zoom, 1935. Vermeld in [.R.À. 's-Gravenhage, N.D., acten
van leenverhef Leenhof van Bredar or. 1807, 10-6-1729.
Juten, p.256.
F.A.Brekehnans €.&., h Peklpeve te Alvenhout
gedeelte van de Pennendljk aan

ïí.F.Juten, "U1venhout", in De Parochiën

R.Ginneken 138, ongef., 27'6, 12-7 en 20-9-1804.
A.ïl.Jansen: "Café De Harmonie te Ulvenhout, een herberg met een
lange voorgeschiedenig", in Srieven van Paulus 103, 1995, p.112L24.
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À.t{.Jansen: "Tolhefflng op de weg van Breda naar Strijbeek", in

BrLeven van Paulus, LO7, 1995, p. 91-114.
Idem: "De Oude Eof te Ulvenhout", ln Erleven ran Paulus nr.114,
L997, p.182-202.
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10. Idem: "Een eeuuenoude boerderij en herberg aan de Dorpstraat te
Ulvenhout", ln Srleven van Paulus nr.l00, 1994, p. 229-239.
11. Idem, "Tien nleuwe rljksnonunenten voor Ulvenhout en Bavel", in:
Brieven van Paulus nr. 118, febr.1998.
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oorsprong mogeliik tot de vijftiende eeuw teruggaat.
Het artikel van Ad Jansen hierover in Brieuen uan Paulus geeft mede dankzij de vele tekeningen en foto's een
goed beeld van de verrichte werkzaamheden, de aangetroffen sporen en de interpretatie daarvan.

Recensie over Brieven van Paulus 1L6
geknipt uit Brabants Heen 50-1-

p31
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Nu moet

u niet denken 'maar ik schrijf za lelijk'

iE.eà

of ik

wel spelfoutenl. Want daar gaat het niet om.
Hanepoten en spelfouten mogen. U hoeft als u weinig tijd
hebt ook geen ellenlange brieven te schrijven. U kiest zelf
wat de toekomst volgens u moet weten. En als er dingen zijn
die u voor geen goud aan de buitenwereld wilt laten weten,
dan schrij ft u ze anoniem.

maak misschien

MAAK Uh] OMGEVING ENTHOUSIAST

BRIEVEN AAN DE TOEKOMST 15-5-1998

door ïneke Strouken

15 MEI 1998 zal een bijzondere dag worden. Dan worden aIIe
Nederlanders in binnen-en buitenland opgeroepen om in een
brief 'aan de toekomst' hun dag te beschrijven. Zo wordt 15
mei 1998 de best gedocumenteerde dag van de geschiedenis.
Over honderden jaren weet men dan precies hoe het leven van
gewone mensen in Nederland anno 1998 er uit zag.
ÀIledaagse dingen.
Archieven hebben heel veel documenten bewaard. Maar die
gaan vaak over officiëIe gebeurtenissen en bekende mensen.
Over bakerpraatjes, bijgeloof, taboes en emoties vind je
bijvoorbeeld nauwelijks iets opgetekend. En als je er iets
over vindt dan is het vaak nog opgeschreven omdat men het
afkeurde of opmerkelijk vond.

Voor de mensen vroeger waren veel gewoonten en gebruiken
waarschijnlijk zo vanzelfsprekend dat z,e er niet bij nadachten. En het zeker niet opschreven. Dat heb je bij die
hele gewone dingen. Ze zijn zo gewoon dat het lijkt alsof
ze altijd aI hebben bestaan en nooit zullen verdwijnen.
HELP

MEE

t^Iij willen voorkomen dat mensen later niet weten wie wij
waren en hoe wij leefden. Daarom willen wij - met uw hulp het dagelijks leven laten opschrijven door de belevers
zelf; u en ik. Wij vertellen aan de toekomst hoe ons leven
er op 15 mei 1998 uitziet. En omdat je natuurlijk niet
alles in een brief kunt zetten, hopen wij op heel veel
brieven. Het liefst zo rond de 50.000 ! Des te meer mensen
mee doen, des te beter is het resultaat.

Ik hoop dat u zich allemaal nu aI voorneernt om op 15 mei
1998 een brief te schrijven, maar dat u ook uw omgeving
warm maakt voor dit project. Want zonder uw hulp komt het
archief 'Brieven aan de Toekomst' er niet en blijft de
toekomst zitten met heel veel vragen.
in uw vereniging of familie, op school,
in de straat Of op uw werk proberen iedereen te motiveren
om mee te doen. Is het niet leuk on met zijn a1len te ?,orgen dat de toekomst door uw brieven een historische reconstructie kan maken van het dagelijks leven in uw straat.
Dat de toekomst alle 'ins' en 'outs' weet van uw beroep en

U kunt bijvoorbeeld

werk.

als een hele familie of vereniging meedoet is daar later
een prachtige familie- of verenigingsgeschiedenis van te
schrijven.

En

ï,,0:5.$8

?

aff,

i

209

1,,

RICHTLIJNEN OM BRIEF TE SCHRIJVEN.
die een brief wil schrijven op 15 mei 1998 kan dit
op heel veel verschillende manieren doen; bÍjvoorbeeld
handgeschreven of getypt. Maar ook digitale(e-mail), ingesproken of braille-teksten zijn zeer welkom. Mensen die
moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen hun brief
schrijven in de taal waarin z:-j zich het beste kunnen uiten. Belangrijk is dat er geschreven wordt. En iedereen is
vrij om dat te doen op een wijze die het best bij hem of

Degene

haar past.

Het leukste is om de brieven met de eigen naam te ondertekenen. Misschien kunt u in uw brief uzelf en uw leven omschrijven en een pasfoto meesturen. Dan heeft de toekomst
ook een echt beeld van u. WiIt u de toekomst iets vertellen
wat absoluut geheim moet blijven, stuur dan de brief anoniem. Boven elke brief moet altijd we1 vermeld worden:

-

of vrouw
geboortedatum

man

geboorteplaats

-

burgerlijke staat
woonplaats
beroep

U mag lange en korte brieven schrijven. U mag van minuut
tot minuut bijhouden wat u doet en voelt; u mag ook een
belangrijk moment uit de dàg kiezen en daar over schrijven.
U kiest zelf wat u aan de toekomst wilt laten weten.
De brieven kunnen tot
opgestuurd naar:

twee weken

na 15 mei 1998

Brieven aan de Toekomst
Postbus 15-5-98
3503 AZ Utrecht

wel altijd linksboven op de enveloppe de postcode.
Dit is belangrijk om de brieven goed op te kunnen bergen.

Vermeld

roepen aIle leden van Paulus op om mee te doen.
Dan is de geschiedenis van ons heem een goed beschreven
deel van de historie.
En..... misschien is dan de stapel met postcode 4851 t/m
4858 (Nieuw- Ginneken) we1 de grootste van alle ! !

We

STICHTING KOMT OP VOOR BEHOUD VA}.I DE ULVENHOUTSE

MOLEN

word.en

DE KORENBLOEM".
door Sjef Coppens.
Naast de kerk is de molen een belangrijk monumentaal gebouw
in Ulvenhout. A1s technisch bedrijfsmiddel is de korenmolen
"De Korenbloem" niet meer in gebruik. Als teken van ons
cultureel erfgoed vervult de molen evenwel een wezenlijke
functie. In zijn voorwoord van het in 1977 verschenen boekwerkje rond de restauratie van de Ulvenhoutse molen, uitgegeven door de heemkundekring Pau1us van Daesdonck, schreef
de toenmalige burgemeester van Nieuw-Ginneken de heer M.
van der Ven, dat het behoud van dit culturele monument een
opdracht voor ons aIlen is.

21A

gezien zijn leeftijd is juist deze opdracht voor
molenaar Ton van der Westerlaken aanleiding geweest om zijn
zorg voor het behoud van zijn molen onder de aandacht te
brengen van enkele geinteresseerd.e omwonenden van "De Korenbloem". Zijn appèI heeft gehoor gevonden en is aanleiding geweest tot het oprichten van een stichting om dit
monument voor het nageslacht te behouden. Hiertoe is ten
overstaan van notaris Mr.G.OIde Wolbers op vrijdag 20 maart
j I . de stichti.ng "Molen De Korenbloem" opgericht. Deze
stichting stelt zich ten doel de molen te verwerven en
vervolgens deze te onderhouden en te restaureren, zodat "De
Korenbloem" in de huidige goede staat voor Ulvenhout behouden blijft.
Onder voorwaarden is de molenaar bereid de
molen aan deze stichting over te d.ragen.

7.11

Mede ook

-ïfr'"=:-_

In de afgelopen periode ontvingen we vele zaken voor ons
de giften onderbrengen in de volgende

museum. We kunnen

deelcol lecties

:

Tot het stichtingsbestuur zijn in de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden, respectievelijk toegetreden de heren Jhr.Mr.Jaap van der Goes van
Naters, Jan van der Westerlaken, Herman Brandt, Sief Coppens en Eric van der Westerlaken. AIs adviseur gaat uiteraard. molenaar Ton van der Westerlaken optreden, terwij I
zijn zoon en bestuurslid Eric, zorg zal dragen dat de molen
aan de draai biijft.

ARCHIEF

Het is voor het stichtingsbestuur thans zaak de hiervoor
vermelde doelstelling in praktijk te brengen. Daartoe zullen wegen moeten worden gevond.en voor het verkrijgen van
financiëIe middelen om de molen te kunnen aankopen. Met
steun van de landelijke stichting "De Hollandsche Molen"
zal het gemeentebestuur van Breda als eerste worden benaderd om de mogelijkheden na te gaan.

Aantal buttons, medailles; bromfietsplaatje; 3 koffers met
Iangspeelplaten; 3-ta1 tegeltjes; huishoudspaarpot; vaantje

Het enthousiaste stichtingsbestuur is van oordeel dat juist
molens, die zo kenmerkend zijn voor ons land en waarvan "De
Korenbloem" zo beeldbepalend is voor Ulvenhout, de belangstelling in financiëIe zin van de lokale overheid hoort te
kri j gen.
Binnen de grenzen van de gemeente Bred.a zijn slechts twee
molens in bedrijf en die zijn afkomstig van de voormalige

ELECTRA

gemeente Nieuw-Ginneken

.

Het was juist deze gemeente die het voortouw heeft genomen
bij de restauratie van beide molens in 1977 en 1978. Het is
thans aan Breda om hier waar nodig een vervolg aan te geven.

t

C"//ecl,e Poo/ut udn Carsobn&-

Archief N.C.B.Galder; Dossier Grensmonument Strijbeek;
archief Rosmolen; archief duivenvereniging.
BIBL IOTHEEK

Liedboek bij bedevaarten; Spreekwoordenboek Breughel met
bijbehorende dia's;
CURIOSA

gemeente Nieuw-Ginneken.

DEVOTIONALIA

Mariabeeldje; groot aantal bidprentjes; devotie-schilderij
Medaille H.Familie
Koffergrammofoon; ouderwetse straallamp;
merlampen.

; ouderwetse sche-

FOTOGRAFIE

Polaroidcamera; 5-tal fototoestellen; fotoreportage familie

Goosen;
KAPPER

Tondeuse
KEUKEN

Wond.erpan;

Wolkengrijs emaille teiltje;

blikken

theemaat
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KLEDING

Haaknaaldenkoker; paar slobkousen; speldenkussen; 6 witte
herenboorden; paar kousophouders; ouderwetse mouwophouders;

witte

dameshandschoenen.

door Kees Leijten

KONINKLIJK HUIS
Wandbord Ginneken 1923; Vaantje Bavel 1981; schilderijtje
LIilheImina-Hendrik-Juliana; enkele bekers; oranjekranten;
boek Wilhelmina 1880-1962; prentbriefkaarten kon. huis;
tegeltje Juliana- Beatrix
OUDHEIDKAMER

Spinnewiel; grote olie-hanglamp; olielampje met schildje
SCHOOL

Lei met griffels; inktpot

DE ZLe EEUW, WANNEER ?

Gimborn

Naarmate

rustiger.

Lampetkan; aardewerk schalen voor

toilettafel;

Speelgoedsoldaatjes; kandelaartje; Iegpuzzel

T IMMERY1AN

on-

?

In de agend,a van dit tijdschrift had ik aI enkele malen een
aanzet gegeven tot die vraag door in de agenda te vermelden
dat we op 6 april nog 1000 dagen van de Zte eeuw af zaten.
Onlangs reageerde ons Rijsbergse lid Jan Bastiaansen met de
vraag of ik als schoolmeester niet beter kon rekenen.
Volgens hem en vele anderen begint de 21e eeur^I immers op 1
januari 2000.

2 paar ouderwetse deurklinken

Is dat

UNI FORMEN

Wanneer

3 lhopen en een pet-embteein lran gemeentebode Breda; uniform

harmonie Concordia Ginneken.

II

pakje camel 1940; sigaretten uit Amerikaanse leger;
WINKEL VAN SINKEL
Tabaksblikken; pakje pruimtabak; blik babbelaars; theeblik;
stuk sunlight zeep; 2 kaartjes schoensluitingen;
SCHENKERS:

jaar 2000 nad.ert wordt de wereld

Mij boeit echter de vraag !{anneer begint eigen}ijk de Zte

SPEELGOED

WERELDOORLOG

magische

In China vertelt een grote klok op het Plein van de Hemelse
Vrede hoeveel seconden we nog te tikken hebben voor we dit
magische jaar bereikt hebben.
Ook in Nederland, wil men de laatste jaren laten wegtikken
op helverlichte neonreclames.
In Oosterhout had men zelfs het heilloze idee die klok tegen de monumentale toren te monteren.
Gelukkig dacht de monumentencommissie er daar anders over.
eeuw

SLAAPKAMER

het

Mevrouw/ de heer/ de fam.J.van Aert; L.Berger; Concordia
Ginneken; J.van Dorst; R.van Eck; A.van Ei j I-van de Klashorst; J.Grauwmans; W.Geurts-Hooijen; J.Hamel; H.Kleijn;
J.de Kort; A.van Loon; N.van Loenhout-Adriaansen; C. Leijten; J.Luycks; J.Monden; L.Nouwens; Erven Riemslag; C.van
Schendel; J.Vissers; P.Wagner; J.van der Westerlaken;
p.Wilfried Mertens.

zo?

een kind geboren word,t noemen we dat kind pas na
365 dagen 1 jaar.
Maar is dat ook zo met de jaartelling ?
Stel dat onze jaartelling precies op de dag van de geboorte
van Jezus Christus begonnen is (1) , begint dan op die dag

het jaar 0 of het jaar ! 2
Hebben we het jaar 0 vóór Christus en 0 na Christus 2
Of leefden de mensen in het 1e jaar van de jaartelling in
het jaar 1 en het eerste jaar vóór de Jaartelling in het
jaar 1 v.Chr. ?
Het is nu niet meer te achterhalen of te bewijzen hoe het
precies in elkaar zit.
We nemen nu iets aan.
Volgens mij begon jaar 1 op de dag van de geboorte van

Christus.
Dan was de eerste eeuw voorbij op 31 december van het jaar
100 en begon de tweede eeuw op 1 januari 101.
Zo ook nu. Op 31 december 2000 zitten de eerste 20 eeuwen
er op en begint op 1 januari 2001 de 21e eeuw.

214
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Zo kan ik in de agenda dus zeggen dat we op 6 april nog
1000 dagen van de 2te eeuw af zaten en op 18 augustus nog
500 van het magische jaar 2000.

BRABANTSE BRONNEN
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en dat

het eerste jaar gestart, nu zouden wij die dag 1 januari van
het jaar 1 noemen. De laatste
dag van het jaar 1 zouden zij
nu 31 december noemen.
Dat een jaar aangroeit vanaf 1
januari tot en met 3l december
is ook te zien aan de gebruikte
symboliek omtrent de jaarwisseling. Het oude jaar dat op 31
december afloopt wordt weergegeven als een oude grijsaard

,.t r*

eens js.

met een stok en eem enorme
baard, het nieuwe jaar dat op

1

januari aanvangt wordt weergegeven als een pasgeboren ba-

Millennium

by, een baby die nog tot volle
wasdom moet komen.

1

Alom hoor je dat de jaarwisseling van 1999 naar 2000 ons in
de 2le eeuw doet belanden. De

commercie is er reeds driftig
mee doende. Maar begint de
21e eeuw wei op 01-01-2000?
Laten we ons eens bezig hou-

den met de jaartelling zoals die

in het Westen wordt

gehan-

teerd. Wat zegt die jaarteliing
over de eeuwwisseling? Afgesproken is dat een eeuw 100 jaren omvat tevens is afgesProken dat de geboorte van Christus het moment nul weergeeft.
Een fractie na de geboorte is

r

Uit het bovenstaande is af

geen 100 doch 99 jaren omvatten. Koop je een meter stof dan
wordt de schaar niet aan het
eind van 99 cm geplaatst maar
aan het eind van 100 cm, in het
eerste geval zou je een centi-

meter te weining krijgen.

Waarom hanteert men in de
praktijk echter 1 januari van
het jaar 2000 als het begin van
de nieuwe eeuw?

uit

te

leiden dat de 20e eeuw loopt
tot en met 31 december 2000,
zou hij siechts lopen tot en met
31 december 1999 dan zou hij

Noord-

Brabant tweehonderd. jaar bestond. Geinteresseerde onderzoekers kunnen dan ook in het Rijksarchief in Den Bosch terecht voor het raadplegen van de provinciale archieven van
na 1796. Niet in Den Bosch bevinden zich de gewestelijke
archieven van voor L796, omdat het gebied dat we nu kennen
als Noord-Brabant voor 1,796 geen zelfbtandige status had.
Zoa1s bekend werd het grootste deel van de huidige provincie Noord-Brabant van 1648-1796 als Generaliteitsland vanuit Den Haag bestuurd. Voor 1648 was het een deel van het
hertogdom Brabant, waarvan de hoofdstad Brussel was.
De Haagse stukken uit de tijd na 1648 zijn inmiddels voor
een deel overgebracht naar Den Bosch, zoals bijvoorbeeld
het zeer belangrijke archief van de Raad van Brabant.
Wie echter belangstelling heeft voor de geschiedenis van
het Noord.-Brabantse gebied voor 1648, die moest tot voor
kort afreizen naar het Belgische Algemene Rijksarchief in
BrusseI.
De moderne techniek biedt hier u een oplossing voor dat ongemak. Sinds enkele jaren zijn de gezamenlijke Noord-Brabantse archieven namelijk actief bezig in Brussel om bronnen voor de geschiedenis van d.e provincie op microfiche te
zetten.
Inmiddels beschikken vrijwel aIle archieven over exemplaren van de microfiches, waard,oor onderzoekers niet meer
naar Brussel moeten reizen. Bovendien zijn de belangrijke
bronnen nu op meerdere plaatsen beschikbaar.
Wat kunt U allemaal verwachten van deze Brabantse bronnen

tezers reageren

zIrl

BRUSSEL

Vorig jaar werd uitgebreid herdacht dat de provincie

Ik had dus goed gerekend Jan. De vraag is alleen op welke
dag het jaar 1 begon.
Volgens mij op de dag van de geboorte van Christus.
(1) We weten aL)emaal- dat er in onze jaartelling
fouten zitten,
Christus waarschijnlijk in 4 v.Chr. geboren isVoor een goede djscussie moeten we dat buiten beschouwing laten.

UIT

Brussel?

Belangrijke delen uit de archieven van de Rekenkamer en het
Leenhof van Brabant zoals de opeenvolgende }eenboeken uit
de veertiende en vijftiende eeuw, die bekend staan als het
Latijnsboek, het Spechtboek, het Stootboek enz. Uit het
archief van het Notariaat Generaal van Brabant registers
met lijsten van toegelaten notarissen en advocaten. Inventarissen van archieven in Brussel vervaardigd door onze
Belgische collega's. Maar ook minder voor de hand liggende
zaken als het visitatieregister van de leproserie van Terbank over de jaren 1491-1552. Deze in het jaar 1203 gestichte instelling had het privilege om alle (veronderstelde) lepralijders in Brabant te onderzoeken en hen dan
besmet of onbesmet te verklaren. Op 27 augustus 1551 vinden
daarin bijvoorbeeld een aantekening over Digne Aets uit
"Roosendael bijden Oudenbossche" .
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Kortom een rijstebrij-berg aan waardevolle gegevens wacht
op u. Overigens zijn de archivarissen wel van plan in de
komende jaren door het maken van nadere toegangen u te helpen om de krenten uit deze berg pap te vissen.
gÍelezen in "Atchiefbulletin
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is het inforrnatieblad voor de leden van de heernkundekring Paulus van Daesstaat internationaal geregistreerd door ISSN-0166-0438.
vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de
Ieden ook vele kleine bijzonderheden en saill.ante details uit de geschiede-

donck.Het

Het verschijnt

niS van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gerneente Ginneken

en

Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.

: C.J.M. Leijten en J-C. van der westerlaken
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhoul, 076-5612742

Redactie
Redactieadres

Lay-out en vormgeving: C.J.M. Leijten

3 april 1975 en
koninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975. De vereniging is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 282568.
: Abdij van Thornstraat 18,4854 Bavel tel. 0161-433488
Secretariaat
: 52.18.33.639 t.n.v.Paulus v Daesdonck
Bankrekening
;37.13.311 t.n.v-Paulus v Daesdonck
Girorekening

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht

Ledenatlministratie: Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.

Gemeentearchief Breda

MUSETJM

De heemkunclekring

16.30 uur.
Het museun

4

heeft 'n eigen

heemkundig museul

is

ondergebracht

BESTUUR

J.C,van der Westerlaken
C.J.M.Leijten
J.À.van Dorst
W.À. Langen

in

de Stichting Paulus'

voorzi-tter
vice-voorz

A.P.J.M.Luijten
A.P.M.Goos

technisch coördinator
medew.

nd
epril - Grasmaand - Bi
Met Sint Huig (St.Hugo 7/4)
VaIt d.e winter in duig

1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
1981 Dri.ekwarteeuw Constantia
L982 David Tomkins

Juni - Zomermaand - Rozenmaand
Als het regent oP Sint Jan (24/6)
De oogst bederven kan

UITSPRAAK 111

Het verleden moet men begrijPen
om de toekomst Lief te hebben

1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen "De HooP"

Galder

Veldnamen 1-25( 1983-1988)
Carnaval in Oud en Nieuw-Ginneken

Bibliografie I

Tussen Witte WoIk en Annevitle
Wandelen in Strijbeek
Kerken in Bavel
Wandelen in Ulvenhout (Callot)
Het Mastbos en het werk van

houtvester van

Schermbeek

1994 De Ginnekensche Tramweg Maatsch.
1994 Bibliografie II
1996 Veldnamen 26(Index)
1996 Gemaallijst 1795
1997 Straatnamen
LIDMAATSCHÀP

5
6
7
5
6

1997

1975 Monumentenboekje
19?7 Molen "De Korenbloem"

1983
1984
1985
1985
1986
1987
1987
1990

199
199
199
199
199

Galder,/Stri j beek

PUBTICÀTIES

jaar school

(S 10.49.79)

1995

À.M.M.Verkooi j en
À, H. M.Verschuren

HEEMKUNDIG hIEERBERICHT 1 1 O
Heiligen in de Weersvoorspelling 44

Servaas moet verloPen zijn
Voor nachtvorst goed en wel verdwij nt

1

199 6
199 7
199 7

itter

secretaris
2e secretaris

J . À. M. Grauvmans

1983 100

Museum

penningmeester
2e penningmeester
medewerker Ulvenhout

H.J.M.Meeren

Mei - Bloemenmaand - Bloeimaand

op 't adres Pennendijk

museum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdagmicldag van 14.00 - 16.00 uur. voor groepen op verzoekSchenkingen voor de collektie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 -

Het

(uitverkocht)
J.M.E.M.Jespers
f 5,J.C.van der hlesterlaken
q,C.J.M.Leijten

_

H.Dirven,K.Leenders e.a.
- 5,Dr.J.L.M. de Lepper (uitverkocht)

H.DÍrven,J.v.d.Westerlaken - 20,J.en R.v.d.Westerlaken (uitverkocht)

(

39)

Brieven van Paulus 46
M.Beugels,C.Leijten(BvP 55) J.M.E.M.Jespers
J.Jespers en Drs.H.Verhoeven Dr.C.S.M.Rademaker SS.CC -

Drs.H.Verhoeven

BvP

A.verkooijen e.a.( BvP 44)
Ir.Chr.Buiks (per deel)

Ir. W. Bonekanp,M. Scheepers
À. J . Spierirgs
P.van de Ven

e.a.

7,50
7,50

5,-

7,50
7,50

20,-

5r-

10,5,
10,

- 20,-

C.J.M.Leijten ( BvP1Ol,) - 7,50
Ir.Chr.Buiks, J.Spoorenberg - 7,50
J.M.H.Broealers,A.W.Jansen - 5, -

A.W.Jansen

-

9,95

Het verenigingsjaar van de heernkundekring loopt van 1 september tot 31
augustus. Naast diverse heemactiviteiten, Iezingen, tentoonstellingen en
exóursies geeft de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit. Het
lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1997-1998 f 30,- per jaar.

