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MEERSELDREEF

Meerseldreef heeft altijd een aantrekkingskracht op de in-
woners van het land van Paulus.
0p een mooie zomerochtend zitten er in de kerk van de pa-
ters soms meer Ginnekenaren, Bavelaren en Ulvenhouters dan
in hun eigen parochiekerk die dag.
Paulus was er in september weer talrijk te gast op de le-
zing, waarover U elders in deze Brieven van Paulus kunt le-
zen.

Maar er is meer te lezen in deze BrÍeven
E.H.B.O-Ulvenhout opende zi)n tentoonstelling en nieuwe
tentoonstellingen in ons museum worden voorbereid.
Ad Jansen heeft een interessant verhaal over de Burgerwacht
in de oude gemeente Ginneken en Bavel.
Adriaan van Beek vertelt U meer over het beeld van Brigida
dat eens de melkfabriek van Bavel sierde en nu tussen de
struiken bij basisschoo] De Spindel staat.
Opnieuw doen we een beroep op U om moderne én oude bid-
prentjes voor Paulus te bewaren.

In 2001 wÍIlen wij na de tentoonstellingen over Bavel en
Ulvenhout een tentoonstelling inrichten over Galder en
Strijbeek onder de Titel "Tussen Merkske en Daesdonckr'.
Vanzelfsprekend hoort daar ook het Belgische deel van Gal-
der toe, meer bekend als

MEERSELDREEF
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heenrkundekring

PAU LUS VAN DAL,SDONCK

Nieuw -Girrnekerr

I{ijnnaand 2000

Beste Heemvrienden,

Het zesentwintigste verenigingsjaar van Paulus zijn we be-
gonnen met de opening in het museum van de tentoonstelling
over 50 jaar E.H.B.O. Er zijn vele foto's te bezichtigen
van de activiteiten die afgelopen jaren hebben plaats ge-
vond.en zoals o.a. de avondwandelvierd,aagsen.
Er zijn ook volop oude materialen te zien, die tegenwoordig
niet meer gebruikt worden. Voor aIle (oud-) E.H.B.O.ers de
moeite waard om dit te komen bekijken. De aanwezige E.H.B.-
O.-ers kregen, na de opening door hoofdbestuurslid de heer
Gerritsen, een goed glas Pleegzuster Bloedwijn aangeboden.

Intussen ís ook de avond over
de rug.
Jammer genoeg.heb ik die niet
dat moment in de buurt van San

Op 13 november begint om 20.15 uur de vijfentwintigste
jaarvergadering. tile hopen dan om 21.00 uur aan het worsten-
brood te zitten
Na de pauze zal voor ons de gloednieuwe hoogleraar van de
leerstoel "Cultuur in Brabant" aan de K.U.B. in Tilburg
prof.dr. Arnoud-Jan Bijsterveld een lezing komen verzorgen.

De volledige naan van de leerstoel is: "Cultuur in Brabant
in sociaal-wetenschappelijk en historisch perspectief, met
inbegrip van de volkscultuur'f .
Deze leerstoel is op initiatief vtrn Brabants Heem en het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur ingesteld.
De inleider promoveerde in 1993 op een ,ond,erzoek naar ruim
drieduizend pastoors die tussen 1400 en 1570 in Brabant ge-
Ieefd hebben. Van deze pastoors werden gegevens verzarneld
over hun geografische herkomst, sociale afkomst, scholing,
carrièreverloop, taakuitoefening en levenswand.el (vooral
het onderhouden van de celibaatsplicht).

Het
en
is:

5

doel was cijfers te verzamelen over het intellectuele
zedelijke peil van de pastoors. De tÍte1 van de lezing

" Van hoog en paars tot laag en grauw"
De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570

Er zaI ook worden ingegaan op de Iokale kerkelijke situa-
tie. Speciaal de parochies Bavel en Ginneken.
Een avond die uitermate geschikt is om eens kennis te maken
met t'onze eigen hoogleraar volkskundet'.

0p zond.ag 3 december vindt de opening plaats van d.e nieuwe
tentoonstelling over de zestig-jarige Ulvenhoutse Voetbal
Vereniging. De club die de afgelopen 60 jaar vele ups en
downs heeft meegemaakt.
Hoeveel is er van deze rijke historie bewaard. gebleven? Als
U iets aan de tentoonstelling kunt of wil bijdragen in de
vorm van foto's of anderszins kunt U altijd met een van de
bestuursleden contact opnemen of rechtstreeks naar het mu-
seum brengen.

tlet vriendelijke groet,
Namens het bestuur van dePater Pio in Meersel achter

bij kurnen wonen omdat ik op
Giovanni Rotondo rondzwierf .

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 1.20
HEITIGEN IN DE hIEERSVOORSPEITING 58

Oktober - &íijnmaand - Zaaimaand
Vallen de bladeren op Bamis (1,/1,0)
Een vruchtbaar jaar op komst is

November - Slachtmaand - Jachtmaand
Als het vriest op Katriens d.ag (25/17)
Een harde winter men verwachten mag

us van Daesdonck

r hlesterlaken,
voorzitter.



AGENDA 2000-2001 ( 111 )
okt. 1 Museum open

15 Brieven van Paulus 131
28 studiedag Brabants Heem: "Mee de dood vur oge',

nov. 5 Museum open
13 20.15 u Fazanterie: 25e Jaarvergadering

Na de pauze prof.dr Arnoud_Jan Bijsterveld:
"Van hoog en paars tot laag en grauw"
De pastoors in Noord-Brabant 1400_1570
(specifiek : de pastoors van Ginneken en Baver")

15 Einde tentoonstellÍng "EHBo-Ulvenhout 50"

dec. 3 Nieuwe Tentoonstelling ,,UW-40 zestig jaar,,
15 Brieven van Paulus t3Z
31 einde van de twintigste eeuw

2001

jan. 1 begin van de 2Le eeuw
7 museum open

15 activiteit

feb. 4 museum open
L4 Einde' tentoonstelling "Uvv-40 zestig jaar,,
15 Brieven van Paulus 133

maart 4 Opening tentoonstelling
',Tussen 't Merkske en Daesdonck',

19 lezing

april 1 museum open
3 Paulus 26 jaar

15 Brieven van Paulus 134
27 nationaal museumweekend

mei 6 museum open
1,2 excursie

juni 3 museum open

juli L mrseum gesloten tot 31 augustus

aug. 31 einde 26e verenigingsjaar
( tli j z igingen voorhehouden )

1

2

3
4

5

25e JAARVERGADERING

0p maandag 13 november 2000 houdt onze heemkundekring zijn
vijf-en-twintigste argemene redenvergadering in de Fazante-
rie te Ulvenhout. Aanvang 20.L5 uur

ÀGENDA

Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen
Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 15-11-1999
gepubliceerd in 8.v.P.L27 pag.67 en 68
Jaarverslag door de secretaris
Verantwoording van het financieel beleid en de geldmid-
delen in het afgelopen verenigingsjaar door de penning-
meester
Verslag van de kascommissie ( de heren Christ Ïíirken en
Fran van Hooijdonk)
Benoening van de leden van de kascommissie voor het ver-
enigingsjaar 2000-2001. Christ Wirken treedt af.
Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde be-
groting voor het jaar 2000-2001.
Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement
treden volgens rooster af de heren C.J.M.Leijten, J.A.
van Dorst; À.P.M.Goos en A.H.M.Verschuren
Zíj stellen zich herkiesbaar.

Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk regle-
nent dienen de nanen van andere kandidaten ninstens S
dagen voór de vergadering aan het secretariaat bekend
te worden genaakt onder overJegging van een voordracht
net 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de
kandidaatrdat deze een eventueie benoening zal aan-
vaarden.

9 Bespreking van het prograÍma voor het a.s. verenigings-
j aar
Rondvraag
Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 2L.00 uur.

Pauze ( t 21.00 21.30 uur ) Koffie met worstenbrood

Na de pauze zar Professor Dr Àrnoud-Jan Bijsterveld een
lezing houden over d,e pastoors in Brabant in de Middereeu-
wen, speciaal in Bavel en Ginneken onder de titel:

r Van hoog en paars tot laag en graur"
De pastoors in Noord-Brabant 1400-1520

10
11
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Ben Gerritsen , afqevaardigde
van 't regionaal en landeLijk
EilBo-bestuur opent de tentoon-
stellinq

(foto Jan Grauwnans)

3 septenber 2000 E$Bo-voorzitter René van Houtert dankt de
inrichters van de tentoonstilling

(foto Jan Grauwnans)

EHBO-ULVENHOUT IN HET GOUD
door Kees Leijten

Onder grote belangstelling opende zondag 3 september Paulus
van Daesdonck in zijn museum de tentoonstelling over de
EHBO te Ulvenhout, die op 7 oktober a.s. zijn gouden jubi-
leum viert.

Vijftig jaar EHBO betekent, aldus voorzitter Jan van de
l[esterlaken, 50 jaar hulp bieden waar dat nodig is.
De EHBO is in Ulvenhout een actieve vereniging die overal
te vinden is. Bij feesten Ulvenhout 700; bij de wielerronde
en de voetbal. Maar ook bij een dorpsquiz is de EHB0 ac-
tief, maar dan vooral om een prijs te winnen.
FÍjntjes herinnerd.e Jan van der Westerlaken de vereniging
er aan dat het eerste geld in kas een tientje was dat zijn
vader Victor aan de vereniging schonk bij de oprichting.

Ben Gerritsen, vertegenwoordiger van het landelijk en
provinciaal bestuur memoreerde het belang van de EHBO ook
in deze tijd ,waar a1les gestroomlijnd en geautomatiseerd
is. Per slot van rekening is de eerste hulp dikwijls Ie-
vensreddend in aanmerking nemend dat de ambulance in het
gunstigste geval pas na een kwartier arriveert.
AIs iemand een ongeval heeft gehad is hij afhankelijk van
anderen. Niet die persoon die de andere kant op kijkt of
die er met een boogje omheen Ioopt. Hij is afhankelijk van
een hulpverlener, meestal een E.H.B.O-er. Vroeger noemde
men zo iemand een barmhartige Samaritaan.
AIs E.H.B.O.-er leer je hoe je de mens moet helpen, wat je
moet doen en vooral wat je niet moet doen.
Het is een soort roeping. Je wordt er financieel niet
rijker van, maar je krijgt wel veel dankbaarheid.

Voorzitter René van Houtert dankte de aanwezigen en vooral
de EHBO-ers Bets van Kuijk, Luus Voermans en Bertha van
Dongen voor hun bijdrage aan deze tentoonstelling.

Met een toost op de gouden jubÍIaris met toepasselijk een
glaasje Pleegzuster Bloedwijn werd de tentoonstelling geo-
pend, die zich mocht verheugen in een grote belangstelling.

VeIe foto's maar ook oude en nieuwe gebruiksvoorwerpen
worden geëxposeerd. Naast de moderne tas staat die, waar
Kees Sprangers z.g. vele jaren mee op uit trok.
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Pater Luc Wouters Ofn.CaP
tijdens ziin lezinq voor
de leden van Paulus

9

PATER P IO
EEN SIMON VAN CYRENE VOOR ONZE TIJD
door Kees Leijten

"Pater Pio, een Simon van Cyrene voor onze tijd" 7'o luidt
de titel van het boek dat Gentilis van Loon schreef over
deze Italiaanse pater die op 25 mei 1887 geboren werd te
Pietrelcina en 81 jaar later (1968) stierf in het klooster
van San Giovanni Rotondo in Zuid-Italië. Op 2 mei 1999 werd
hij door de paus zalig verklaard.

Het was erg stil in de volle zaal van de klooster van Meer-
seldreef toen pater Luc Wouters er maandag 18 oktober voor
de leden van Paulus van Daesdonck een boeiende lezing hield
over het leven van deze moderne heilige.

Aan het begin van de prachtige september-avond was iedereen
samen met de pater naar het processiepark ge*andeld om het
Ievensgrote bronzen beeld in de tuin te bewonderen.
Het staat er sinds dit voorjaar en is door pater Luc, gar-
diaan (overste) van Meerseldreef, samen met een Brugse Con-
frater met een bestelbusje opgehaald in Zuid-Italië.

Ín zijn voordracht hield de spreker de toehoorders voor hoe
ieder zijn opdracht, zíin zending, heeft in het leven.
De lichamelijk zwakke Francesco Forgione, de latere pater
Pio, zag het a1s zijn opdracht het geestelijk en lichame-
lijk lijden van de mensen te helpen verlichten.

Vele uren in zijn leven hoorde hij biecht en trachtte de
mensen geestelijk te helpen. In San Giovanni Rotondo
stichtte hij een van de best geoutilleerde ziekenhuizen van
Ita1ië om de mensen in deze arme streek van Italië te hel-
pen. Hij bouwde het ziekenhuis van de vele giften die hii
kreeg en zorgde dat de armen gratis geholpen werden.
Reeds tijdens het leven van deze mod^erne Franciscus
ontstond er ware bedevaart naar San Giovanni RotOndo, die
nog niet gestild is.

Pater Luc vertelde over het leven van deze bijzondere per-
soon. Over zijn jeugd, zijn studie, zijn dienst in het le-
g€t r zijn gezondheid, de stigmata en het verdriet dat de
kerkelijke overheid hem aandeed.In het avondlijk duister van een nooie herfstavond luiste-

ren de bezoekers net aandacht naar het verhaal van Pater
Luc llouters Ofn.Cap.

(foto's Kees Leijten)
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Na de pauze toonde de spreker nog een aantal fraaie dia's
over het leven, de geboortestreek en de omgeving van San
Giovanni Rotondo.

Paulus van Daesdonck kan terugzien op een boeiende avond
met een excursie, een lezing en een diavertoning over Pater
Pio, wiens beeltenis op ware grootte en in brons sinds een
half jaar te zien is in het park van Meerseldreef"

Het (erg vuile) beeld bij
basisschool De Spindel ,
voorheen St. -Brigidaschool

(foto Kees Leijten)

Pater Pio,
daqelijks drukbezocht
te Meerseldreef

(foto Kees Leijten)
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BEELDEN IN DE BUURT - Z
door Adriaan van Beek.

Van oktober 1999 tot en met mei 2000 verscheen in BN/De
Stem bijna dagelijks een aflevering uit de serie 'Bee1den
uit Breda'. Een reeks foto's en beschrijvingen van beelden,
in de openbare ruimte, in de stad Breda.
De buitengebieden, waaronder de voormalige gemeente Nieuw-
Ginneken, bleven daarbij letterlijk en fíguurlijk buiten
bee1d. Dat gaan we nu goed maken.
Onder de titel "Beelden in de Buurt" brengen we u een over-
zicht van beelden en andere sierende elementen met aandacht
voor de maker en (cultuurhistorische) achtergronden.
In deze aflevering van de "Brieven van Paulus" deel 2 van
deze serie.
Uw reacties zijn uiteraard van harte welkom.

SINT BRIGIDA, BAVEL

Vanaf de plechtige opening, op 2 oktober 1901, heeft een
Brigidabeeld de voorgevel gesierd van de boterfabriek in
Bavel.



De Coöperatieve Stoonzuivelfabri ek
het Brigidabeeld uit 190L (boven)

St.-Brigida te Bavel net
en 1942 (onder)

( foto's Ben lIulshof )

15

De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St.Brigida droeg ui-
teraard - de naam van de heilige die aI eeuwenlang in Bavel
vereerd wordt. A1 in de t4e eeuw wordt de kerk in Bavel
aan haar toegewijd. Brigida is verder beschermheilige van
het boerenbedrijf en van het vee. 7,íi wordt neestal afge-
beeld in gezelschap van een rund. Dat rund vinden we ove-
rigens daarom ook weer terug in het gemeentewapen van
Ginneken en Bavel en daarna van Nieuw-Ginneken.

Het eerste Brigidabeeld bij de fabriek werd voor 11 gulden
opgeschilderd door Van Ginkel, de rekening werd betaald
door pastoor Van Hees. Desondanks moest Brigida in de loop
van de tijd toch enkele malen vervangen worden.
Van januari tot mei 1942 trad Kees van Opsta1 uit Rijen op
als rÍaarnemer voor de ernstige zieke directeur Van der
Poel. In die periode kreeg Jan van Opsta1 uit Rijen, zijn
broer, de opdracht een nieuw beeld te maken. Voor 200 gul-
den realiseerde hij de heilige in beton, met een koe aan
haar rechter voet. In haar linkerhand heeft zij de abdis-
senstaf, slnnbool van haar functie a1s overste van meerdere
kloosters. De toorts in haar rechterhand verwijst naar haar
naam, die "draagster van het Iicht" betekent.
Aardig detail: Bij het eerste bee1d, 1901, Iag de koe aan
haar linkerzijde !

Het laatste, huidige, beeld bleek zijn geld waard want het
verkeerde nog in een redelijke conditie toen het werd weg-
gehaald op t7 oktober L977, kort voordat de fabrieksgebou-
wen aan de Kerkstraat verkocht werd.en. In 1980 werd overi-
gens het hele complex gesloopt om plaats te maken voor wo-
ningen.
Het beeld werd opgeslagen, met zorg bewaard en gerestau-
reerd. Twee jaar later, op L4 september 1979, volgde plaat-
sing naast de ingang van de nieuwbouw van de Brigidaschool
aan de Pastoor Doensstraat.
"De patrones van Bavel in ere hersteld" kopte Dagblad de
Stèm.

Sint Brigida is sanen met Sint Patrick beschermheilige van
Ier1and. Zij werd rond 451 geboren en aI op jonge leeftijd
besloot zij haar leven aan God te wijden. Ze stichtte ver-
schillende kloosters. Ierse monniken die naar onze streken
kwamen om het christelijk geloof te brengen, verspreidden
ook haar roem.
tíaarschijnlijk is ze gestorven in 525, op 1 februari, de
dag die tot in onze tijd a1s haar feestdag gevierd wordt.
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door Ànneke oomes-van den Berg

JANUARI
2 lrlillenniumfeest Bavel in het teken van

Bave1 700.
3 Dina van der Hoeven-Schellekens viert

verj aardag.
Nieuwjaarsbijeenkomst Ulvenhout georganiseerd door
Stichting Dorpsraad Ulvenhout.
Onderscheiding 'De platte buis' uitgereÍkt aan mevrouw
Corrie Jansen.
Tentoonstelling 'Over eten gesproken' officieel geopend
in het museum Paulus van Daesdonck door ïneke Strouken.
Lya de Haas te gast bij Paulus met haar liedjesprogram-
ma.
Jaarlijks terugkerende dorpsquiz in Ulvenhout wordt
gewonnen door De Zaogers. Paulus eindigde ook vooraan.
Eerste steen gelegd voor de nieuwe aanleunwoningen aan
de Laurentiusstraat in Ulvenhout.

31 KVB afd. Bavel huldigde dames Aarts, Marijnissen en Ne-
lemans voor het 50 jaar lid zijn van de kring.

FEBRUARI
4 en 5 Toneelvereniging Ulvenhout speelt de klucht "Hoezo

familie' voor een uitverkochte Pekhoeve.
5 en 6 27ste Spetterfestival in Ulvenhout.

19 SUC organÍseert wederom Bont en Blauw muziekspektakel.
25 en 26 Tom van Aert wint drukbezochte Bosuilse Sauwel-

avonden.

I'{AART

terugkijken op

haar honderdste

in de orde

het tweede

4 februari 2000 Toneelvereniging Ulvenhout
{foto Jan Roovers)
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1 [Iout van de Hout uit Grazen benoemd tot Lid

van Oranje Nassau.
18 Ad Jansen verzorgt lezing over Ulvenhout in

2 apri) 2000 Gedeputeerde
toonstellinq

Arie van Harten apent de ten-
25 jaar Paulus

(foto Kees Leijten)

mÍllennium voor leden van 'Paulus'.
25 en 26 Internationale belangstelling voor kermisorgels

van de familie De Voer.
22 Het Ooievaarsbos aan de Charlotte Culpersdreef wordt

officieel in gebruik genomen. Ook baby's uit Ulvenhout
en Bavel, geboren in 2A0A krijgen een eigen boom.
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APRIL
1 KPJ toneelclub Bavel speelt de klucht Deugdzaamheid.
2 Nieuwe tentoonstelling Paulus helemaal in het teken

van het 25 jarig bestaansfeest geopend door ons lid drs
Àrie van Harten, gedeputeerde voor Cultuur in de pro-
vincie Noord-Brabant.

3 Heemkundekring Paulus van Daesdonck bestaat 25 jaar.
3 Maar liefst 8 bestuursleden van Paulus van Daesdonck

onderscheiden.
Ad Luijten, Jan Grauwmans, Ad Verkooijen, Wim LangeDr
Dick Meeren en Jan van Dorst ontvingen een zilveren
onderscheiding van Brabants Heem.
Jan van der lJesterlaken mocht een Brabants Heemmedaille
ontvangen en Kees Leijten ontving 'slechts' een eervol-
1e vermelding omdat de hoogst haalbare onderscheiding
reeds in zijn bezit was.
De onderscheidingen werden tijdens een feestrede uitge-
reikt door drs Mart van de Ven, voorzitter van Brabants
Heem en oud-burgemeester van Nieuw-Ginneken.

15 Toneelclub Kolder uit Bavel speelt tragikomedie voor
groot publiek.

23 Echtpaar Van Steen-Van PeIt( Ulvenhout) viert platina
bruiloftsfeest (70 jaar).

30 Koninklijke onderscheidingen voor Bavelaren C.Bastiaan-
sen, C.Vlemmix en mevrouw Lem de Waal.

30 Koninklijke onderscheidingen voor H. Ihibbeler, B. Pee-
ters, C. Jansen-van den Eijnden en B. de Boer uit Ul-
venhout.

30 Pastor PauI Heye gaat voor in de processie die een
nieuw Mariabeeld naar het kapelletje op de Bavelse hei
brengt.

Toon en Miet Goos-Herreijgers 50 jaar getrouwd.
Avondvierdaagse goed verlopen in Ulvenhout.

JUNI
L5 Voor de elfde keer wordt de klassieker Ulvenhout-Vaals-

Ulvenhout gereden.
18 Ulvenhoutse en Bavelse kinderen zingen en spelen samen

in een musical over Ulvenhout en Bavel. In beide dorpen
wordt in de kerk opgetreden.

!mr
3
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Bavel liep
leiden naar

uit on het Mariabeeld
het kapelletje op de

van Oner Gieliet te bege-
BaveLse Hei.

( foto. tlin Langen)
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ging De Ginnekensche Burgerwacht in De Bredasche
37 januari 1919.

de Vereeni-
Courant van

1g

DE GINNEKENSE BURGERTÍACHT

EN DE SCHIETBAAN ÏN BAVET
door Àd Jansen

Inleiding
In nr.128 van dit blacl werd in een artikel betreffende de
Maastrichtsebaan I een schietheuvel in Bavel verneld, gelegen
tussen de Roosbergseweg en de A 58. Het is een relict uit de
periode tussen de beide wereldoorlogen, waarin de hurgemacht
van de gemeente Girureken en Bavel hÍer haar schietoefeningen
hield. In het algemeen bleken maar weinig lezers van deze
schietheuvel en van de burgeruacht op de hoogte te zijn.
Reden genoeg om nog eens uitvoerig in te gaan op deze organi-
satie en in het bijzonder op de baan, die hiervoor in de ja-
ren twintig van de voorbije eeuw werd ingericht.

Orde en veiligheid
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 heerste er in
een aantal Europese landen een chaotische toestand,. Nederland
was welisnaar buiten de oorlog gebleven, maar ook hier braken
onlusten uit. Als reactie daarop werden er in 1918/t9 in een
aantal gemeenten vrijwillige burgerwachtenopgericht. Het wa-
ren korpsen van vrijwilligers, bewapende burgers die de ge-
meenschap moesten beveiligen tegen gewelddadige aanslagen en
het wettig gezag ter zijde moesten staan, a1s ze door dit ge-
zag daartoe werd,en opgeroepen. Z,ij moesten dan de openbaqe
orde helpen handhaven en personen en goederen beschermen a.

Ook in Breda en in de omliggende gemeenten werden dergelijke
korpsen opgericht. Het waren in principe zelfstandige vereni-
gingen, met een eigen bestuur, waarin de burgemeester echter
een belangrijke rol speelde. De burgerwachten moesten zich
houden aan de regels, opgesteld door de Minister van Binnen-
Iandse Zaken. Naleving werd gecontroleerd door de Inspectie
der Burgerwachten. Volgens Koninklijk Besluit van 3 januari
1919 vergoedde het Rijk de presentiegelden en stelde wapens
en munitie ter beschikking. Ook het gemeentebestuur kon een
subsidie verlenen ter dekking van de kosten.

De Ginnekense Burgerracit
In navolging van Breda werd op 1 februari 1919 de Vereeniging
De Girutekensche Burgemacht opgericht, die bij K.í8. van L7
mei van dat jaar koninklijke goedkeuring verkreeg'. Volgens
het huishoudelijk regelement bestond het korps uit één of
meer vendels ter sterkte van ongeveer 100 man, onderverdeeld
in sectjes van 25 man, die weer uit twee groepen bestonden.
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IIet bestuur, benoemd door Burgemeester en wethouders van Gin-
neken en Bavel, bestond aanvankelijk uit J.H.Verlegh, voor-
zitterr èÍr D.H.tíicherrink, secretaris. op een buitengewone
algenene ledenvergadering van 14 april werd besloten het be-
stuur uit te breÍden met de architect Jqcgues vermeulen,
L.R.J.de Bruijn en architect N.P.SteÍnweg {.
De berangstelling van de burgerij voor deze bewapende orde-
diensten breek zeer groot te zijn. Burgemeester Th.E.serrarís
had eind januari per advertentie 'alle weldenkende en orde-
lievende mannen in deze gemeenter opgeroepen om de vergade-
ring op 1 februari bij te wonen en zich als lid aan te nel-
den. Er waren toen reeds 55 aanmeldingen binnen (zie afb.L).
Volgens een brief van het bestuur atrn B en l{ waren er in a-pril aI 714 leden ingeschreven. Door een toeloop van onder
meer 26 mannen uit Bave1 en een aantal uit Heusdenhout zou
het ledenaantal binnenkort tot L50 oplopen, aldus het bq-
stuur. Streefgetal was echter ongeveer 2A0 deelnemers
Reeds enkele naanden later werden deze prognoses ruimschoots
overtroffen. 0p 3 juli bedroeg het aantal ledep aI 209: 134
uit Ginneken-dorp en ?5 uit het buitengebied 0.. Op 1 april
t920 bereikte het zelfs een top van 240 leden In latere
jaren liep dit aantal echter weer sterk terug. op 25 srei 1919
werd de eerste voorzitter J.H.Verlegh op eigen verzoek ver-
vangen door de oud-directeur van de Ginnekensche Tramreg-
naatschappij L.E.F.Bolomeij. Deze was tevens de contnandant,
dat wil zeggen dat hij de leiding had over d.e schietoefenin-
gen en eventuele operaties varn de gewapende leden. De vereni-
ging'maakte voor haar bijeenkomsten gebruik van het oude les-
gebouw van de gemeentelÍjke school aan de huidige Dillenburg-
straat, op de plaats vraar nu de ingang viul de Viandenlaan
ligt. De wapens werden opgeslagen in een kamer op de boven-
verdieping van het water- en elektriciteitsbedrijf a.rn de
ulvenhoutselaan (nr.85) . schietinstructie werd verzorgd door
een officier van het Bredase garnizoen.

zoals iedere vereniging kreeg ook de Burgerwacht in 1919 een
eigen vaandel. Het werd aan de vereniging aangeboden door de
vrouwen van de geneente. Het vaandel, uitgevoerd in de Ginne-
kense kreuren groen en wit met in het midden het wapen van de
gemeente, droeg de zinspreuk: .Voor God en Vaderlan&. )IIet
geheel is *unst ig uitqevoetd en naakt een aarngename indruk) ,
aldus het Daghlad van Noord-Brabant in haar oplaag vao 30
september 1919. Het door de firma van de t{ier uít Breda ver-
vaardigde vaandel werd op zaterdag 27 septeruber op een ter-
rein bij Bouvigne namens het danrescomité door mevrouw serra-
ris aan de vereniging aangeboden.
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'hlaar de nannen der burgemacht zich gereedhouden tot be-
scherning der vrouwt deze ten plicht heeft daarvoor dankbaar
te zijn', aldus de burgemeestersvrouw, daarmee een tlryisch
beeld gevend van de opvattingen van die tijd. Na een optocht
door Ginneken, met de harmonie Concordia voorop, werd het
vaandel op het geneentehuis door de burgemeester in ontvangst
genomen.

Ordedienst of schietvereniging?
Hoe was deze enorme belangstelling voor de Burgerwacht te
verkraren? Direct na de Eerste wereldoorlog zal de grote toe-
loop zeker zijn veroorzaakt door een zekere ongerustheid over
de veirigheid van de burgers. Dit tegen de achtergrond van de
gebeurtenissen in verschillend.e landen in Europa. De gemeente
had maar een k1eÍn politiekorps, zeker niet voldoende om tij-
dens relletjes voor de handhaving van de openbare orde te
kurmen instaan. Toen na enkele jaren bleek dat de binnenland-
se veiligheid minder gevaar liep, nam de belangstelling voor
een ord,edienst sterk af . rn L926 was er nog. een harde kern
van L14 leden, waarvan er 103 bewapend waren ö. Maar op 1 ja-
nuari 1931 waren er dat nog maar 70. De vereniging kreeg
steeds meer het karakter van een gezellige schÍetverenÍging,
gesubsidieerd door het Rijk en de gemeente. Er werden dan ook
regelmatige schietwedstrijden georganiseerd tussen de ver-
schillende burgerwachten van de Baronie van Breda, verenigd
in de Federatie Vriiwillige Burgerwachtel)rDe Baronier, waar-
van burgemeester Serraris voorzitter was
Dat er in de gemeente Ginneken en Baver een groot aantal nen-
sen belangstelling had voor een gewapende burgerwacht is wel-
Iicht ook te verklaren uit de rijke tradities van de plaatse-
lijke schutterijen. Binnen de gemeente opereerden naast de
boogschutterijen ook enkele met het geweer schietende vereni-
gingen van scherpschutters. rn Bavel waren dat st.Ilubertus
bij Café Bruininks en filhelnina bij 'De Brouwers,, in Ulven-
hout Oefening kweekt Ku;r.st bÍj Café ,t Hoekske. In GÍnneken-
dorp werd op twee plaatsen met het flobertgeweer geschoten:
bij rDennenoordr door de Schietvereeniging Oranje en bij ,De
Gouden Leeuw' (Ginnekenweg 324) door een niet nader genoemde
organÍsatie. Deze verenigingen hebben ongetwijfeld een aantal
schutters voor de Burgemacht geleverd.

Bezuinigingen op de Burgerracht
Aan het einde van de jaren twintig zag nen ook bij de over-
heid het streven om op de burgenrachten te bezuÍnigen. De ge-
wone leden kregen van rijkswege een oefengeld van Í0140 per
uur , met een maximum van f 7125 per dag; officieren echter
f 2r- per uur, met een maximum van f 5r- per dag.
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fnoor onderofficieren was dat respectievelijh f Or?5 en f2]50
". De gemeente verleendè aanvankelijk een subsidie van
f300r- Per jaar, maar schroefde dit later terug, of weigerde
zelfs een bijdrage te betalen. Het Rijk bezuinigde via gede-
tailleerde voorschriften op het aantal kogels dat per schut-
ter mocht word,en afgerruurd. Volgens een beschikking van de
Minister van Binnenlandse Zaken van 9 januarí 1925 vergoedde
het Rijk maximaal 150 patronen per schutter per jaar. Maar
volgens een beschikking van 22 maart L927 werd dat aanzien-
Iijk teruggg[racht. Een vereniging van 101 t/n 200 leden
kreeg pet schutter per jaar 40 patronen voor de eerste 100
leden vergoed, maar slechts 25 voor de tweede 100 leden. Per

ïï:ffi[rngrchten ner jaar 25 patronen op rijkskosten worden

Na 1933 vond er echter een omslag plaats in het denken over
landsverdediging en ordehandhaving. De Burgeruacht beschikte
toen ovet t02 ger{eren en 1 revolver, rraarvan er 69 in het
magazijn sn 33 bij de (geoefende)leden thuis waren. In het
magazijn aan de Ulvenhoutselaan werd ook dg^mruritie bewaard:
bijna 60oo scherpe en 4000 oefenpatronenrz. Een en ander
inocht uiteraard niet in handen van onbetrouwbare personen
komen- De Inspectie van de Burgerwachten deelde Ín een cir-
culaire mee, dat 'fascistische, revoiutionaire en linkse
groeperinqen werden uitgesloten van deelnane'. teden van de
burgeruaehten moesten een verklaring ondertekenen geen lid te
zijn van tÍen met name genoemde organisaties, waaronder de
NSB en N§NAP. Het gemeentebestuur van Ginneken en Bavel ver_
klaarde voor ieder der leden'te kunnen instaan en vond het
niet nodi.g dat er persoonlijke verklaringen werden afgelegd.
Twee leden werden door het gemeentebestuur voorgedragen voor
aanstelling tot onbezoldigd getneente-veldwachter. Het betrof
de in 1931 benoemde nieuwe connandant Gerardus Leonardus van
Steen, geboren in 1875 te Breda e4^ Hubertus Josephus Maria
MoI, geboren in 1906 te Ginnekenrr De belangstelling voor
deelnam€ aan de Burgensacht nam sterk toe. Na een dieptepunt
van 70 leden in L931 uraarvan slechts de helft geoefend schut-
ter was, k]om dit aantal in 1935 ureer tot 103, waarvan echter
nog maar 43 actief dienend raren. Sedert 1931 had de vereni-
ging èeÍI nieuw bestuur. De burgemeester was zelf voorzitter,
secretaris tevens penningmeester was A.J.Heerma van Voss van
Iluize Mariëndal (Duivelsbruglaan 23). Verder waren C.A.Sege-
ren, J.l,lartens, J.Raaijmakers en Chr.Goyaerts lid van het
bestuur. Na het overlijden van Heerma van Voss in 1933 werd
H.J.M.MoI tot secretaris en À.G.van Hooft tot penningmeester

ffïïË:iuï1fi"-"oorzftter 
c.A.seseren trad in juni 1e34 uir
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De ontwikkelingen binnen Europa luidden echter nog niet het
einde van de politiek van bezuiniging in. Eind 1938 bepaalde
de Minister, dat alle wapens die de burgerwachten in gebruik
hadden, terstond moesten worden ingeleverd. Ze waren nodig om

in geval van algehele mobilisatie de opgeroepen milÍtairen te
bewapenen! Zo raakte de Ginnekense Burgertacht fiz geweren
met bajonet, 111 tassen, de gehele schietvoorraad voor 1939
van 764 patronen en 3840 Dt{O patronen kwijt. Uitvoeren van
gewapende taken werd daardoor onmogelijk. Uiteindelijk be-
sloot de regering vlak voor de Duitse invasie in 1940 alsnog
12 geweren M95 met 500 oefenpatronen, en 12 revolvers met a-
munitie terug te geven. Z,ii werden een week voor hef, uitbre-
ken van de vijandelijkheden in Ginneken afgeleverd".

Schietbaan op de Roosbergseheide in Bave1
De eerste jaren na de oprichtÍng werden de oefeningen gehou-
den op de schietbanen van het Ministerie van Oorlog aan de
Galderseweg. Ondanks het grote aantal aanmeldingen in L919,
beschikte de vereniging in het begin slechts over een beperkt
aantal wapens. Toch werden er reeds in 1919 schietwedstrijden
georganiseerd tussen de burgerwachten van de gemeenten binnen
de Baronie van Breda. Een belangrijke verbeterÍng was de aan-
leg van een eigen schietbaan op de Bavelse Heide, waarvP(or op
6 juli 7923 een hinderwetvergunning werd verkregen". De
baan moest wel vOldoen aan een aantal Stringente voorwaarden.
Het terreinmoest worden afgezet met puntdraad, terwijl op de
hoeken een rode vlag of waarschuwingsbord moest word,en ge-
plaatst. 0e aIle paden en wegen biruren een afstand van 1000
meter achter of opzij van d,e baan moesten waarschuwingsborden
worden geplaatst met vermelding van de dagen en tijden waarop
geschoten werd. De kogelvanger moest ninstens zes meter hoog
en twaalf meter breed zijn. De schÍetafstand was maximaal 300
meter. !{at betreft de inrichting v.Ln de baan werd voorge-
schreven, dat er dubbele houten schotten gevuld met grond
moesten worden geplaatst. Tegen de vergUrming werd bezwaar
gemaakt door de weduwe Verdaasdonk, pachteres v.m de lloesten-
betgse lloef. 7,ij vreesde gevaar voor haar boerderij en voor
het betreden van haar landerijen langs de baan. Haar bezwaar-
schrift werd echter niet ontvankelijk verklaard.
De baan was namelijk gesitueerd op het traject van de woe-
gere l{aastrichtse Baan (zie afb. 2 èn 3), eigendom van de
Dienst der Doneinen. 0p 6 april werd een contract getekend -
met Staatsbosbeheer voor het.gebruik van de grond tegen een
huurprijs van f 5,- per jaarrl.De zandbaan welke een lengte
had van 300 en een breedte van 25 neter, strekte zich uit
vanaf de zuidrand van het huidige sportpark De Roosberg tot
aan een nieuw-opgeeíorpen zandheuvel, die als kogelvanger fun-
geerde (zie foto 3).
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Deze laatste voldeed met een lengte van 35 en een breedte van
ruim L5 meter ruimschoots aan de gestelde eisen. Voor de heu-
ve1 lag een put voor de schietschijven. De restanten van de
heuvel zijn nu begroeid met een bomengroeP en behoren tot het
terrein van de Mariahoeve. De eigenaar, de heer G.Oomen, be-
schouwt dit relict als een sociaal-cultureel monument. Er was

een eenvoudige loods weggezet voor het opbergen van de schij-
ven. In J:gig is de baan vermoedeliik verbreed tot 40

meterl8.

Schietwedstrijden in Bavel
Op de splinteinieuwe baan werden reeds op zondag 31 juli 1923
Aè iaaitijkse schÍetwedstrijden van de Fedetatie Vriiwilliqe
Buigeruaàhten' De Baronid gehouden, onder voorzitterschap
van de GÍnnekense burgemeester Serraris. De Federatie werd
gevormd door de burgerwachten van Ginneken, Chaam, Gilze,
nilet en Terheijden. Het Dagblad van Noord-Brabant liet zich
lovend uit over de baan, die zo uitstekend was ingericht en
prachtig gelegen was temidden van het natuurschoon van de
Roosbergse heid.e.
Een weeÈ later vond er op de schietbaan in Bavel opnieuw een
groot toernooi plaats. De Ginnekensche Burgerwacht organi-
óeerde een nationale schÍetwedstrijd voor burgerwachten en
scherpschuttersverenigÍngen. In afdelÍng A werd op !00 meter
geschàten met een geweàr of karabijn M95, knielend of staand,
uit Ae vrije hand. InschrÍjving was mogelijk voor korpsen,
vaste leden of personele leden.,pr was nog een tweede afde-
ting voor schieten met een buks".
fn igZS wilde de Vereniging van Vrijwillige Burgeruachten in
het gewest Noord-Brabant de jaarlijkse wedstrijden organise-
ren ie Bavel. Het bestuur van de Ginnekense Burgerryacht ver-
zocht bíj monde van de toenmalige voorzitter A.J'Heerma van
Voss en lÍ.Nobe1en secretaris-penningmeester aan het gemeente-
bestuur een subsidie te verlenen voor dit evenement op 'de
nooiste schietbaan van Nedetla11il. De gemeenteraad verwierp
echter het voorstel van B en tíru
In 1926 verzocht, het bestuur aan B en l{ om het oude school-
gebouw van de geneentelÍjke school aan de Dillenburgstraat te
iogen gebruikèn voor het houden van schietoefeningen en het
geiett íqp theorielessen. Het gemeentebestuur ging daarmee wel
akkoordll.
De burgerwachten hadden een zeer grote belangstelling van de

burgeméeSter van Ginneken en Bave1, Jhr.nr.Th-E-SerrarÍs.
Niei alleen was hij na Heerma van Voss zetf voorzitter van de

Ginnekensche Burgerwacht, hij ulas ook de oprichter en
voorzitter van de Federatie van burgerwachten van de Baronie
van Breda en sedert 1936 voorzitter van de samenwegkende
vrijwillige burgerwachten in het gewest Noord-Brabant".
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ongetwijferd za1 hij via zijn goede contacten met de Ginne-
kense houtvester van staatsbosbeer, de beschikking hebben
weten te krijgen over het terrein in Bavel. De Federatie in
de Baronie hietd vele jaren haar wedstrijden op deze baan,
namerijk van 1923 tot en met 1939. ook de Ginnekense polÍtie
oefende op het terrein in Bavel. Tijdens de mobilisatie in
augllstus 1939 werd de baan gevorderd door het Nederlandse Ie-
ger"u. De Burgerwacht had toen reeds de wapens moeten inle-
veren en beschikte slechts over jachtgeweren van de leden en
enkele wapens die eigendom waren van d.e vereniging zelf .
voor de wedstrijden van de Federatie waren enkere wisselprij-
zen beschikbaar. Àllereerst de Jhr.nr.serraris wisseTprijs,
aangeboden door de burgemeester zelf voor het korps met de
meeste gelijke ringen. Deze bestond uit een eikenhouten
schild waarop de afbeelding van een schutter. verder hras er
de in zilver uitgevoerde Lauwertak, uitgeloofd voor het
hoogste puntenaantal. En tenslotte de Kringbeker, voor de
minste punten zonder poedel. Daarnaast waren er nog een aan-
tal kleinere prijzen.
In de jaren dertig beleefde de Federatie een hoogtepunt.
Ginneken leverde niet alleen de voorzÍtter en de secretaris,
maar ook het grootste aantal gewapende leden, namelijk 103.
Daarna kwam Terheijden"gret 100, Rijen met 72, Gilze met 51 en
Chaam met 50 schutterslt

De reorganisatie van 1939
Nauwelijks eeri half jaar voor de Duitse overval op 10 mei
1940, werden de burgerwachten aanzienlijk gereorganiseerd en
uitgebreÍd. Naast een gevÍaperide afdeling werd een economische
afdeling opgericht. Àanvankelijk voelde men in Ginneken niet
zoveel voor deze reorganisatiq, maar op 22 septenber 1939
ging het bestuur toch overstagrl. Op een vergadering van de
Girmekense Burgerwacht, gehouden op 2 december 1939 waren ook
en aantal organisaties uitgenodigd, die eveneens een taak
hadden bij de bescherming van de burgerbevolking tijdens oor-
log. Naast de Burgerwacht waren dat: het l{it-Gele Kruis, het
Roode Kruis, de Vereeniginq Vrouwelijke Vrijwillige Hulpr Brr
de Nede-rJandsche Vereeniging voor LuchtbescheraÉng, afdel ing
Ginneken De vergadering in rHotel Bra.bant' (Ginnekenweg 338)
was uitgeschreven d.oor de burgemeester zelf, die net als in
1919 een bewogen oproep deed tot de burgers om zich op te ge-
ven voor de Burgerwacht: 'Ginnekenaren, gij wordt opgeroepen
in uw eigen dringend belang! Zoals overal elders zal onze
Vrijwillige Burgerwacht moeten herTeven zoo krachtig noge-
lijkt in uw eigen belang, in dat der geneente, in 's Tands
belan{ .

i
I
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De bestaande gewapende burgerwacht zou met een groot aantal
leden worden uitgebreid, terwijl daarnaast een niet-gewapende
wacht zou worden opgericht, beide onder één commandant en
hetzelfde bestuur. Behalve de handhaving van de orde zouden
ook diensten moeten worden verleend om te vermijden dat het
economische en industriëIe leven zou worden ontwricht. Met
name werd gedacht aan voedselvoorziening, licht- en water-
voorziening en transport. Staande de vergadering meldden zich
een groot aantal leden aan.
De reorganisatie werd. opgedragen aan de nieuwe connandant
t.À.F.van Thoor. De heer G.van Steen vías reeds op eigen
yBrzoek op 9 decenöer 1939 als commandant ontslag verleend
t'n Voor de reorganisatie was een wijziging van de statuten
van de vereníging nodig. Deze werden vastgesteld in de alge-
mene vergadering van 29 november 1939 en kregen bij [[onink-
lijk Besluit van I mei 1940 koninklijke goedkeuring rí.

1940: de Burgerracht o1»geheven
Op 10 mei 1940 werd Nederland overvallen door het Duitse le-
ger. Dit leidde tot chaotische toestanden, resulterend in de
evacuatie van Breda en Ginneken op 12 mei 1940. Hoewel de
Burgerwacht een week voor de inval een beperkt aantal wapens
had teruggekregen, werden er zover bekend vóór en tÍjdens de
evacuatie geen bewakingsdiensten uitgevoerd. Mogelijk dat le-
den van de Burgerwacht en politie-agenten Ín burger de vluch-
tende burgers hebben begeleid. WeI hebben ge!{apende burger-
wachtení samen met de teruggekeerde politiemanneg, tussen 20
meÍ en 30 juni 1940 in het dorp gepatrouilleerduo.
In juli kwam van het ministerie van Birmenlandse Zaken be-
richt, dat op last van de Duitse autorÍteit de burgerwachten
moesten worden opgeheven. AlIe wapens moesten eind mei worden
afgegeven bij de Ordnungspolizei in Den Bosch. Ingeleverd
werden 14 geweren met bajonet, 360 scherpe patronen, 2 revol-
vers met 44 patronen en L buks. Hiervan waren 2 geweren, 2

revolvers en de buks eigendom van de vereniging zelf. Op de
laatste algemene ledenvergadering op 23 augustus werd d,e ver-
eniging officieel opgehevetr. De eigendommen werden overgedra-
gen aan de gemeente. Deze bestonden uit: twee loodsen op de
schietbaan, de schietkuil, dè prijzen en het vaandel. Eerst
op 10 juli 1941 werden de laatste bezittingen van de vereni-
ging door de geneente overgedragen aan de inspecteur-gene-
raal der politie in Den Haag. Dat waren: het vaandel, vier
bekers, drie lauwerkransen, drie lauwertakken, 2 plaguettes
en 51 medailles . Het batig saldo van de kas, groot f L9tL3
werd door Binnenlandse Zaken beschikbaar gesteJd aan de
plaatselijke vereniging van Winterhulp Nederlandv

I
I
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Besluit
De in 1919'in Ginneken opgerichte Burgerwacht kreeg in de ge-
meente een relatief zeer grote respons. Het enthousiasme nam
echter na enkele succesvolle jaren sterk af, om eerst door de
gewijzigde tijdsomstandigheden na 1933 te herleven. In de pe-
riode tussen de beide wereld.oorlogen besefte niemand wat Ne-
derland in een nieuwe oorlog te wachten zou staan. De organi-
satie had dan ook te kampen met een tot aan het uitbreken van
de vijandelijkheden in 1940 voortdurende ambtelijke betutte-
ling en bezuiniging. Het bleef echter een gezellige schiet-
vereniging, die jaarlijks wedstrijden organiseerde op haar
eigen schietbaan in Bavel. Dank zí) de grote inzet v.Ln de
burgemeester beschikte de gemeente ongetwijfeld over een pri-
ma schietterrein.

Foto 2: BestuursLeden van de Ginnekense Burgerwacht omstreeks
1932 op de Bavelse lleide. V.1.n.r.: C.A.Segeren, tr.Middelaer,
M.J.Aartsen, hl.M.Nobelen, onbekender én de contnandant G.van
Steen. (co11. Fan.Maassen-de Visser f ).
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In 1940 waren de burgerwachten slecht bewapend maar als
schutters redelÍjk goed geoefend. Vermoedelijk heeft een ver-
dere training echter ontbroken. Door de chaotische toestanden
rond de evacuatie in de meidagen kon de Burgerwacht weinig
beginnen. Pas na de capitulatie werd de politie enkele weken
geassisteerd bij handhaving van de openbare orde. Enkele
maanden later moesten de burgerwachten worden opgeheven en
noesten aIIe bezÍttingen bij de bezetter worden ingeleverd.
Niets herinnert nu nog aan deze organisatie en de schietbaan
in Bavel, met uitzondering van de restanten van de kogelvan-
ger achter de Mariahoeve, die dan ook zeker waard zijn bij de
toekomstige ontwíkkelingen rond Bavel behouden te blijven.

Foto i: De plaats van de schietbaan, gezien in zuidoosteliike
richting vanaf het sportpark in Bavel. De baan begon op de
voorgrond in het nidden van de foto en strekte zich over een
lengte van 300 en een breedte van 40 neter uit tot aan de bo-
nengroep waar de schietheuvel lag.Op de achtergtond de Maria'
hoeve, gebound in 1940 (foto A.Y.Jansen, 1999).
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EEN VER AFGELEGEN HERBERG
door J.C. de Vet.

We moeten ons van de hier beschreven herberg niet te veel
voorstellen. I{ie vóór 1880 een kruik(stoop) jenever en een
paar kruiken bier in huis had en dat per glas verkocht kon
zich herbergier of tapper noemen. Eerder moest men hiervoor
een patent hebben. Pas in 1881 bij de invoering van de
drankwet was voor het tappen van sterke drank in het klein
een drankvergunning nodig waarvoor betaald moest worden.
Voor de meesten was herberg houden een bijverdienste.
Om herberg te kunnen houden waren ook klanten nodig. Een
herberg aan een eenzame weg moest het hebben van voerlui
die langs kwamen. Een herberg in een buurtschap was een
ontmoetingsplaats waar buren elkaar konden ontmoeten en
bijpraten onder het genot van een borreltje of een potje
bier, want lang niet iedereen had zelf sterke drank in
huis.
De hierna beschreven herberg stond in het buurtschap VaI-
kenberg onder Gilze, gelegen halverwege Ulvenhout-Chaam. We

zouden van deze herberg niet meer hebben gehad dan een aan-
tekening dat er getapt werd en de naam van de herbergier,
$rare het niet dat er zich een paar bijzondere voorvallen
hebben voorgedaan die in een proces-verbaal zijn vastge-
legd.

AANRANDING IN EEN HERBERG OP VÀLKENBERG
Hendrik Koenraads (ook Coenraats) had in 1829 een herberg
in de buurtschap Valkenberg onder Gilze. Hendrik was een
zoon van Herman Coenraads, geboren te Thall in Zwitserland
die van 7769 tot 1792 ondervorster en bedelvoogd te Gilze
was.(1) Zijn moeder Anna Maria Bonnefants was Franse van
geboorte. Hendrik had aI het nodige meegemaakt. Op 40-jari-
ge leeftijd was hij al twee keer weduwman geworden. Op 27
februari 7829 was hij voor de derde keer in het huwelijk
getreden nu met Anna Catharina de Goor, samen woonden ze op
Valkenberg huisnr. 255- Als Hendrik naar zijn werk was deed
Anna het huishouden en de herberg.

Op 15 juli tB29 kwam Ànna op het gemeentehuis te Gilze
aangifte doen van "aanranding der goede zeden door een der
veldwachters uit deze gemeente". Een week eerder was om-
streeks vijf uur een van de veldwachters, waarvan ze de
naam niet kende, bij haar in huis gekomen. Hij vroeg haar
om een pint bier maar kon deze niet qeven omdat ze geen
bier in huis had.

IN MEMORIATI{
rn de afgelopen maanden ontvielen ons d.e volgende leden:

15-08 Toine scheepers Ruusbroecstraat g0 Breda 73
13-07 Àd v.Hooijdonk-v.Gestel J.oomenstraat 2 Baver 71.

lrjr
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Hij bleef binnen en had zijn pijp aangestoken. plotseling
had hij haar vastgegrepen, achterover op de stoel geduwd en
geprobeerd zijn tong met geweld in haar mond te steken.
Door de nog openstaande deur zag Anna iemand langs komen en
riep: "Daar is iemand.", waarop hij haar los liet en ver-
trok. Nadat ze dit voorval met haar man besproken had be-
sloten ze hiervan aangifte te gaan doen. van haar verkra-
ring werd een proces-verbaar opgemaakt en opgestuurd naar
'de heer officier bij de rechtbank in eerste aanleg,. (Z)

veldwachter Hendrik Dirks uit Gilze, die van deze aanran-
ding werd beschuldigd, wérd op zondag 26 juli in arrest
qJenomen. Omdat het onderzoek dat hierop volgde geen reden
tot vervolging had opgeleverd werd hij door de rechtbank
vrijgesproken. (3)
De gemeenteraad was echter al langer ontevreden over het
functioneren van de veldwachter. Bovendien had hij een zeer
opvliegend karakter. om die reden was hij al enkere keren
beschuldigd van mishandeling. Men vond ook dat het moeilijk
voor hem zou zijn om na dit voorval zijn goede naam weer
terug te krijgen. Dit alles was een reden voor het gemeen-
tebestuur om zijn ontslag aan te vragen bij de gouverneur
van de provincie. Na toestemming hiervoor werd Hendrik
Dirks met ingang van 11 augustus 1829 ontslagen als veld-
wachter. Hij bleef als "gepensioneerd militaÍr" nog tot
1834 in Gilze rronen.
Hendrik Koenraads en zijn vrouw vertrokken in 1865 naar
GÍnneken. Of hij tot dan tde herberg heeft gehouden is de
vraag. Er is altijd wel een herberg geweest, maar voor meer
dan één herberg zal in de buurtschap Valkenberg met onge-
veer negen gezinnen wel geen plaats zijn geweest.
In 1854 was er een samenkomst van schouwrroerders uit Chaam
en Gilze "ten herberge van Van Gestel bij Valkenberg op het
veer".(4)
Het was een bruggetje over een waterloopje dat de grens
vormde tussen de gemeente Chaam en Gilze en Rijen. In 1881
en 1.882 is de weduwe van Antonij van Gestel tapster van
èterke drank op het adres ValkenbCrg nr. A 388. tíl
Noten:
1 GAGR, Lav- nr. 4, f 278.
2 G,AGR, Lnv. nr. 7712, t 27v-22, procea-verbaal 75-7-7829
3 GAGR, iav. nr- 7777, Tagekoaen briet 28-9-7829.
4 GAGR, inv. ar. 7202, ingekomea brlef 12-9-1854.
5 GAGR, inv. nt. 7299, dtankverguuulagen.
6 Dtt artikel. ia enigezÍne aangepaat tuet toeBtawing vírn de echrÍjver

overgenornen ult De l{ulder 2Oe Jrg. nr 77 ;luli 7999. IleemkundekrÍng
I,Ío 1 enhe 7 de Gi I z a -R i j aa
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REGIONAAL NIEUWS-3OO j aar geleden-L7
verzameld door Christ Buiks.

Heusdenhout, L62O
Conflict over stukje grond bij de tiendschuur

Tienden werden geheven van allerlei landbouwprodukten. In
de praktijk was de tiend van de rogge in de Baronie veruit
i: belangrijkste. Vanoud,s was de tiend in bezit van de
Irerk, maar in de woelige 9e/10e/11e eeuw waren die tienden
vaak door plaatselijke heren afgenomen.
Op deze manier waren via verwerving en verkoop van diverse
tiendklampen in bezit van leken gekomen.
We horen voor het eerst over de tiend van Heusdenhout in
het jaar 1308, wanneer abdis en convent van Thorn Peter
Segebertus van Ulvenhout belenen met deze tiend (Cercutti,
I,p.85 ) .
Eind 15e eeuw is deze tiend in het bezit van Aert van Ber-
chem (Cerutti, III, p. 66, 151).
De tienden werden door de bezitters-kerken, kloosters,
adellijke personen- aan de meestbiedende verpacht. Deze
pachter moest dan een bepaald bedrag betalen en moest zelf
de tienden gaan "collecteren", ophalen. Hij moest dan alle
graanakkers binnen d.e tiendklamp bezoeken en daar de tiende
hok (soms de 11e of 12e) op zijn kar Iaden. De pachter van
de tienden van Heusdenhout borg zijn graanschoven op in een
speciale schuur: de tiendschuur. Van deze tiendschuur
horen we nergens iets, behalve dan uit de onderhavige akte.
Het conflict ging over het recht van uitweg van de tiend-
schuur over een stukje grond. Dit "plecxken erven" werd,
betwist tussen Nicolaes Cornelis Joosten van den Couwelaer
en Marten Marten Spierincx.
Diverse getuigen leggen verklaringen af in het voordeel van
Nicolaes van den Couwelaer.

Zo zegt Wouter Pauwels Mathijs Aerts, 43 jaar, dat hij toen
hij 24 of 25 jaar geleden bij zijn vad.er op Heusdenhout
woonde, Nicolaes en anderen met de "thiendewagens" over het
betwiste stuk grond reden. Tussen het bevmste stukje en de
schuur was volgens hem nooit een "ryole off delffken" ge-
weest.
Er was wel een berkeboom geweest die le1ijk in de weg stond
bij het binnenrijden van de schuur, zodat ze de wagen wat
moesten "krengen".
Ex-kleermaker Nicolaes Peter Fickxr "gesworen roeydrager"
(gerechtsbode) van Breda, 41, jaar, ging 28 jaar geleden te
Ginneken, Heusdenhout, Bavel en elders bij boeren zijn
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toenmalige ambacht van kleermaker uitoefenen. Hij ging bij
winterdag wel 's avonds naar huis en liep dan door de
schuur aan het ene einde het andere uit omdat de straat vol
met "vloelnrater" stond. Hij zag dat de karren en wagens
over het "questieuse plecxken" in de tiendschuur werden
gered,en.

Adriaenken cornelis Laureys cornelissen, 43 jaar, getrouwd
met Nicolaes cornelis Jansen van den couwelaer, wèet zich
nog goed te herinneren dat zí) eens op sint Gregoriusdag in
de vasten (12 maart) met andere schoolkinderen ging zingenbij de mensen om paaseieren en dat ze bij die gerógennéj.a
in de sloot tussen de grond van spierincx en de-schuur wasgevallen. Tussen de schuur en het beumste plekje had echternooit een sloot gelegen. tíeI was het "des somerdachs" met
dorens of "d.oof hout" (= geen eiken) afgeheind geweest omte voorkomen dat op straat lopend vee er op kwam.*F13, f22v, 23.

FotoMonument 2000
Het Nederlands centrum voor volkscultuur organiseert dit
najaar FotoMonument 2000. Aan alle Nederlandàrs wordt ge-
vraagd een foto uit het dagelijks leven te maken en op te
sturen naar d.eze organisatie. zo wil men voor de vorgende
eeuw een beeld van deze eeuw bewaren Hoe men zijn dage-
lijks werk doet en hoe het huidige modern dan nog modÀrn
is.
[.Iat weten wij van de negentiende eeuw ? Daarom moeten we
deze eeuw vastleggen voor generaties na ons.
rn ons museu.m liggen folders over dit FotoMonument 2000
klaar voor U
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naar de familie De Jong in ÀIphen heb ik
over de door Roelvink beschreven zouaaf

***

6

ZOUAAF ANTONÏUS DE JONG
GESCHIEDENIS VAN

DE GEERSBROEKSE FAI.,IILIE DE JONG
door Sjef Backx (uit Alphen)

Naar aanleiding van "Ginnekense Zouaven ten Strijde voor de
Paus" in Brieven van Pau1us 128 kan ik mededelen dat Anto-
nius de Jong niet uit Ginneken komt maar uit Ulvenhout.

Door m'n onderzoek
nogal wat gegevens
Antonius de Jong.

Jan de Jong ,zoon van Toon de Jong en Dinphna Moonen, land-
bouwer op 't Sas (Sasboer) in Alphen, pachtte half maart
1848 de boerderij van het landgoed Ànneville op Geersbroek
(Gatbroek) in Ulvenhout. De boerderij was eigendom van
Prosper Culpers van Veldhoven.
Jan de Jong was getrouwd met Àd.riana (Naan) van Loon, die
woonde op Geersbroek.

De imriddels gesloopte hoerderij bij AnneviTle waar de fa-
nilie De Jong destijds woonde.

( foto uit colTectie van Ton van Dtn)

m:
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Vermoedelijk was dat de oorzaak dat Jan de hoeve van Àn-
neville kon pachten. Naan van Loon was de dochter van
Christoffel van Loon van de Bolberg in Bavel.
Jan de Jong stond hoog aangeschreven bij zíjn baas Prosper.
Het was Jan de pachter voor en na. Jan was ook vaak koet-
sier aIs Prosper ergens naar toe moest.
Hun eerste kind werd op het Gatbroek geboren op 15 augustus
1848, men noemde haar Marie en Mevrouw Culpers werd haar
peettante.
In elf jaar tijd kreeg het gezin De Jong zeven kinderen,
genaamd, Marie, Toon, Dien, Christ, t{illem, Sjo en Janus.
De jongste zoon Janus werd op 5 februari L859 geboren , op
zes februari stierf moeder Naan. Jan bleef met zeven kinde-
ren achter. De oudste dochter Marie woonde toen aI bij
Prosper Culpers in Brusselr om de kinderen van hem gezel-
schap te geven. Marie is tot haar huwelijk in het gezin van
Culpers gebleven. Na de begrafenis van moeder De Jong ging
het jongste kind, Janus, mee naar Bavel; Sjoke, die Ermper
twee jaar oud was, ging naar Gilze; lrlarie bleef in Brussel.
De overige kinderen bleven bij vader Jan, die met de hulp
van een huishoudster de rest van het gezin bijeen hield.
In de zomer van 1860 heerste de tyfus op Geersbroek. HeeI
het gezin vtrn Jan de Jong werd ziek. 0p t7 augustus 1860
stierf Jan, hij liet zeven kinderen achter.
Deze wezen werden door de familie opgevangen, t{illem en
Christ gingen naar de Sasboer( Janus de Jong) in Alphen.
Tosn en Dien naar Den Hout bij Oosterhout,

Toon, de oudste zoon van Jan, kon zijn aard in Den Hout
niet krijgen en kwam bij Jaan van Loon in Gilze terecht.
Later werd hij bakker in Ginneken en nog later in Rottef-
dam. In Oktober 1866 vertrok hij naar Rome om aIs zouaaf
voor Paus Pius IX te gaan strijden. Op 22 mei L868 stierf
hij in het hospitaal te Rome aan een kwaadaartlige ziekte.
Van hem zijn in de familie een tweetal brieven bewaard
gebleven, twee brieven die een aardig beeld geven van het
leven bijna anderhalve eeuw geleden.

De tweede zoon Christ was na de dood van vader, samen met
zijn broer t{illem, naar Àlphen gegaan bij oom Janus op rt
Sas. Zí) bleven daar niet lang, zíj kwamen in het weeshuis
in Huijbergen terecht. Op elf à twaalf jarige leeftijd kwa-
men zíj weer terug naar 't Sas in Alphen. Christ is hier
niet lang gebleven, hij is gaan zwerven. Later heeft hij
met zijn baas, Louis Delmais, zowat geheel de wereld afge-
reisd. Hij sprak Frans, Duits, Italiaans en Spaans.
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Christ is altijd vrijgezel gebleven. Hij hield steeds con-
tact met zijn broer [fiIIem. 0p 1 maart L9L4 is hij in een
ziekenhuis te Parijs overleden.

De derde zoon llillem had als meter de dochter van Prosper
Culpers welke was gehuwd met Stevens, Kanerheer in actieve
dienst van Z.M.Koning Wi11em III. Ííe hebben gezien dat Wil-
Iem weer terug kwam in ÀIphen. Hij werd daarna bakkers ge-
ze1 bij bakker Van Disseldorp in Dongen en later bakkers-
knecht in Ginneken.
Daar leerde hij Sinalda (Daat) Pallade kennen, waarmede hij
trouwde. Zíjn oudste dochter werd in Ginneken geboren.Daar-
na vertrok hij naar Antwerpen waar hij zich als zelfstandig
bakker vestigde. l[a de eerste wereldoorlog werd hij direc-
teur van een machinale broodbakkerij in Antwerpen. Zijn
jongste broer Janus die ook een zaak in Àntwerpen had kwam,
nadat diens vrouw hras overleden, bij Willen wonen. Zij wa-
ren steeds bij elkaar en waren a1le twee kunstzinnig en mu-
zikaal. Zíj bezochten dan ook steeds samen de Opera in Ant-
werpen.
llillem de Jong en Daat Pallade hadden vier kinderen, twee
zonen en twee dochters. Oe 10 juni 1932 overleed t{iIlem in
Antwerpen.

Janus de Jong, de jongste zoon van Jan, groeide op bij zijn
oom in Bavel. We hebben aI gezien dat hij een eigen bakke-
rij had in Antwerpen. Hij was getrouwd met Marie Bracke,
dit huwelijk bleef kinderloos. Van Janus was bekend dat hij
zeer muzikaal was en een goede zanger. Na de dood van zijn
vrouw ging hij bij zijn broer Willem wonen. 7,íj trokken
steeds sanen op. Janus stierf I mei t925 in Antwerpen.

Van dochter Marie, het oudste kind van Jan de Jong, hebben
we aI gezien dat deze a1s kind bij Prosper Culpers ging wo-
nen. na de dood van haar ouders. Tot haar huwelijk, bleef
Marie bij het gezin van Culpers zowel in Brussel of op Àn-
neville in Ulvenhout.
In Spa leerde zíj Adolphe Defosser kennen waarmede zíi
trouwde. Deze Adolphe was zeer rijk. Hij had verschillende
boerderijen, landerijen en huizen. Marie was deftig opge-
voed en had een statige verschijning en was zeer ontwik-
keld. Zij zelf was natuurlijk niet bemiddeld en daarom zijn
zíj op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Het huwelijk van
Adolphe en Marie bleef kinderloos. Àdolphe had een voor-
kind, Adolphine, van een eerder huwelijli. Na. de dood van
Àdolphe in 1,928 kreeg Marie het vruchtgebruik van aI zijn
goederen.

B-



N

Marie breef steeds contact houden met haar broers en zus-
sen. Minstens eenmaal per jaar kwam ze vanaf spa naar Ne-
derland om ze allen te ontmoeten.
Marie overleed 25 mei 1924 in het ziekenhuis te Àntwerpen
waarin ze geruime tijd was verpleegd.

Dochter Dien uras bij de dood van haar vader bijna tien
j aar - Z'ij ging met roon naar Den Hout . 7,íj is daar lang
gebleven en kwam nadien in dienst van de familie salvardà
te Grave. zíj heeft later artijd vriendschap met deze fami-lie behouden. Later was ze in dienst bij bakker Hame1 in de
Kerkstraat in Ginneken. Daar kreeg zíj kennis met broemist
cornelis van Eijk. cornelis begon een eigen zaak als bloe-
mist en hovenier in Breda.
Hun zonen hebben later deze zaak in Breda voortgezet.

Het zesde kind van Jan de Jong hras dochter Johanna, sjoke
genoemd. Bij haar doop was de dochter, Henriëtte, van pros-
per Culpers haar peettante.
sjoke ging na de dood van haar moeder naar haar oom Jaan
van Loon in de Aalstraat in Gilze. Jaan had daar een eigen
boerderij en behoorde tot de notabelen van het dorp, Naan
werd als een eigen kind in hun gezin opgenomen.
sjoke ging in Gilze naar school en later werkte z,e mee in
het huisgezin en op de boerderij. zíj kreeg kennis met sjef
de Laat uit rilburg. zíj trouwden in 1882. À1 direct na hun
huwelijk kreeg sjef last van varlende ziekte.,op 6 november
1885 stierf Sjef de Laat ngg maar 27 jaar oud. Met twee
zoontjes en haar derde op komst bleef sjoke achter. Het
derde zoontje werd op 1 maart 1826 geboren en werd genoemd
naar vader sjef. Deze sjef schreef later, als frater Rudol-
fus, de geschiedenis van de zeven wezen De Jong.
Frater Rudolfus de Laat schreef over Toon de Jong de zouaaf
uit Ulvenhout het volgende.

TOON
Toon., de oudste van de jongens, was in Den Hout terecht ge-
komen. Hij leerde er voor bakker. Erg best schijnt hij het
er niet gehad te hebben. Jaan de Jong van 't Sas was voogd
en Jaan van Loon te Gilze toeziende voogd over de l{eezen.
Nu had Mijntje van toon dezen laatste eens verteld, dat
Toon het niet zo best had in Den Hout. Zoodra hij dit hoor-
de ging hij er op àf, om eens te hooren. Toen hij er aan-
kwam stond Toon in den tuin te s_chreien en van Loon nam hem
mee naar Gi1ze. Hij deed hem als knecht in de leer bij
Balenteyn, bakker te Ginneken.
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tater is hij naar Rotterdam vertrokken als bakkersknecht.
We bezitten van hem nog een brief die hij uit Rotterdam
schreef, naar zijn zuster Marie in Brussel. Jammer draagt
deze geen jaartal. Dit moet waarschijnlijk geweest zijn in
1865.
Deze brief luidt:

Rotterdam, Augustus.
Geliefde Zuster,
"ik hep uw brief ontfangen. Het spijtte mij zeer dat ik die
geenne niet gesproken hep die uw brief bij ons bezorgd
heeft. Maar het was te laat toen ze het mij zijden. Zeer
aangenaam was het voor mij geliefde zuster te hooren dat uw
het zoo bijzonder goed maakt ik zoude uw aleerder geschree-
ven hebben maar ik was uw adres verlooren.
Ik moest eerst naar Noord Braband om het zelven schrijven
in het laatst der voorige maand ben ik onze familie eens
wisten opzoekken door het slechte weder ben ik nergens ge-
weest als te Gilze en Bavel.
Het deed mij veel genoegen te hooren dat het onze zusters
en broeders aIle zoo goed maakten ik hep het tegenwoor-
dig ook nog aI redelijk naar mijn zin ik geloof geliefde
zuster dat het omstreeks deze maand vier jaaren geleden is
dat we elkander laatst gezien hebben.
Zoo eindig ik thans met de pen.
Zíi duizendmaal gegroet,

Van Uwe broeder
Antonie de Jong

't Was in de jaren dat vele jonge mannen in ons land naar
Rome opgingen om voor Paus Pius IX als zouaaf te strijden
tegen Garribaldi en zijn aanhang. Ook Toon voelde zich
daartoe aangespoord en op een goede dag stond hij in Gilze
aan om aan zijn voogd consent voor deze gewichtige stap te
vragen. En toen hij die toestemming had vertrok hij naar
Rone. Moeder herinnert zich dat het was in de maand October
in het jaar 1866.
Hij heeft voor zíjn vertrek niet aI zijn zusters en broers
kunnen opzoeken. Z\ zagen elkaar maar zelden. Reizen hlas

in die dagen moeilijk, duur en...([een gewoonte.
Zoo was Toon in Rome voordat zijn zuster Marie, die in
Brussel was, er iets van wist. Hij schreef haar uit Rome.
Deze brief is lang in de familie bewaard gebleven, is gele-
zen en herlezen maar helaas verloren gegaan. Maar mijn
moeder dicteerde hem mij letterlijk in 1934.( Zi) was toen
77 jaar) Ik geef hem volgens haar dÍctaat.
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(Plaats en daturn ontbreken)

Geliefde Zuster,
Het zal U vreemd voorkomen een brief uit Rome te ontvangen.
Het spijt mij zeer dat ik U voor mijn vertrek niet heb kun-
nen opzoeken. Het was mijne meening wel geweest maar de
tijd liet het niet toe, wijl wij maar enige uren in Brussel
zijn geweest. Onze reis was niet voorspoedig. bíij zijn twee
dagen en drie nachten op zee geweest. De zee was zeer on-
stuimig maar nu ih eenmaal híer ben, heb ik het heel goed
naar nijn zin.
Zoodra wij in Rome aankwamen begaven wij ons eerst naar het
Vaticaan on den E.Vader te gaan opzoeken, volgens manier
als hÍer jonge zouaven komen.
De H.Vader was zeer vriendelijk en riep ons toe "dappere
Hollanders komt net mij u en liet ons vele merkwaardigheden
van het Vaticaan zien en verhaalde ons nog veel van de
dapperheid onzer medebroeders die zoo dapper voor kerk en
godsdienst hadden gestreden. ÀIs ik U weer schrijf, zal ik
U mijn portret zend.en. . ..

Verder kende z:-j den brief niet meer, die weI niet veel
langer geweest zal zijn.
Van and.ere brieven herinnert zíf zich slechts brokstukken.
Het portret dat hij stuurde is nog ergens in de familie.
Zijn broer Chris liet ervan in Lissabon afdrukken maken,
die over de familie verspreid zijn.
Intusschen trof de moedige jongen het slecht. Nauwelijks in
functie werd hij door 'n kwaadaardige ziekte aangetast en
in het hospitaal van de H. Geest gebracht. Er waren in zijn
compagnie een paar jongens uit Ulvenhout, Oomen genaamd.
Toen Toon voelde dat het mis zou loopen liet hij naar hen
vragen. Ze waren juist op wacht, zoodra ze afgelost werden,
kwamen ze naar het hospitaal. Helaas 't was reeds te laat.
In den morgen van 22 Àpril 1867 om 5 uren was de zieke o-
verleden.
Pater Paaps uit Poppe1 had hem de laatste H.H.Sacramenten
toegediend.
'n Paar maanden later, 't was in den hooÍtÍjd, kwam het
bericht van zijn overlijden, moeder herinnerde het zich
nog. Nog later in October kwamen zijn kleeren enz. en ook
nog eenig geld dat onder zíin broers èn zusters werd ver-
deeld. (ieder ongeveer f. 6,-)
Jammer genoeg is er van onzen dapperen oom geen enkel sou-
venier meer in de familie overgebleven dan de in Rome ge-
maakte photo en de mondelinge overlevering.....

Erc
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HET DONDERGLAS
door John van Raak

Een donderglas of weerglas is een antiek glazen instrument-
je, fascinerend door zijn sierlijke uiterlijk en redelijk
bruikbaar als meteorologisch instrument. Het is een geslo-
ten flesje van buikig model, half gevuld met water en voor-
zien van een opstaand tuitje dat ond.eraan het flesje ont-
spruit.
li:^sta1 heeft het flesje een platte achterkant, waarmee het
tegen de muur hangt. Men kent echter ook een tafelmodel dat
is uitgevoerd. als een glazen theepotje, maar dan hermetisch
afgesloten.
Heel zeld.zaam is een uitvoering als luchter, d.ie aan het
plafond moest hangen en voorzien was van vier tuitjes. De
Iuchtbel in het donderglas kan krimpen of uitzetten, afhan-
kelijk van de druk van de buitenlucht. Daardoor stijgt of
daalt het water in de tuit van het flesje. Daarom noemt men
dit toestel wel "waterbarometer" of "Luikse barometer".
Het donderglas was d.e barometer voor de eenvoudige man, die
immers geen d.ure kwikbarometer kon betalen. Met behulp van
dit instrument werd,en beslissingen genomen !{aarvan mensen-
Ievens konden afhangen, bijvoorbeeld bij vissers en schip-
pers.

GESCHIEDENI S
Het donderglas is een relict uit de Renaissance.
Na de middeleeuwen begon in ïtalië het natuurkundig onder-
zoek op gang te komen. Venetië en Florence waren destijds
vermaard om hun glasblaaskunst; de thermometer en de baro-
meter werden daar geboren

Het donderglas werd. in Europa verspreid dankzij Cornelis
Drebbel, de Nederlandse uitvinder van de duikboot. Drebbel
was behalve natuurkundige en chemicus ook koopman. Hij
kocht in 1618 in Thuringen een partij glazen instrumenten,
die hij in Spa weer verkocht. Er zaten ook donderglazen
tussen. Gevu1d met gekleurd water vielen deze zeer in de
smaak bij de prins van Luik, Ferdinand van Beieren. Vanuit
zi j n hof werd.en de weerglazen over de hele wereld ver-
spreid.

tr ,ffi

gelezen in Ledevaert Luidt 18-4
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NIEUhIS UIT HET MUSEUM 37
door Kees Leijten

60 JAAR U.V.V.'40
Op 20 september 1940, midden in de tweede wereldoorlog,
werd in Ulvenhout de voetbalclub U.v.V. opgericht, die
later aIs U.V.V'40 d.oor het leven zou gaan.
Frans Oomen beschreef de historie van het voetbal in Ulven-
hout reeds in de Brieven van Paulus 32-34(1), waarin U kunt
lezen dat de in 1907 opgerichte "Zwartjes" offÍcieel [ffV-
EMM heette ! Dus in 2007 een eeuw voetbal in Ulvenhout !

Hebt U nog oude foto's van de Zwartjes voor Pau1us ? 0f an-
dere interessante foto's over de voetbalhistorie in Ulven-
hout ?

Vanaf 3 december besteedt Pau1us aandacht aan deze oude
voetbalclub met vele foto's en ander archiefmateriaal.
Help ons deze tentoonstelling te realiseren door het in-
brengen van interessant materiaal.
(7) zie BÍieven van Paulus 32p763; 33p237; 34p37)

E.H.B.O. ULVENHOUT JUBITEERT
Dit najaar jubileert E.H.B.O.-Ulvenhout. De EHBO bestaat
dan 50 jaar. Paulus wijdt er in zijn museum een tentoon-
stelling aan tot 15 november. Hebt U nog oud materiaal van
de EHBO 2 líe denken aan foto's, brieven , circulaires,
boekjes of verband- en hulpmateriaal uit de begintijd ? hle
horen dat dan graag van U. HeIp Paulus exposeren !

ATLIANCE D'AIiÍITIé 150 JAAR
De handboogvereniging A1liance d'Amitié bestaat op 1 juni
200L anderhalve eeu!Í. Een jubileum !Íaar ook Paulus niet
voorbij kan gaan.
Ook over deze vereniging hebben we in de BrÍeven van Pau1us
reeds gepubliceerd. Frans Carton beschreef de historie.*
We zullen er in het komende jaar gegarandeerd meer over
horen. Hebt U nog foto's, krantenknipsels of andere herin-
neringen aan Alliance ? Paulus hoort het graag van U.
* zie Brieven van Paulus 49p29 ; 50p99 ; 57p735; 52p2OS)

GEWESTELI]K NIEUWS

NTEI]WE WEG ULVENHOTTT
STRIIBEEK.

Pruchtige aerbeterín§.
De Íraale kllnkerweg, welke thans tigt,

vanaÍ Uhrenhout vla Notsel en lleer-
staaiJen naar de buurtschap §tr[bee&
aan de Belglscbe greDs, ls met PlnkstÉ-
ren voor alle verkeer geo,pend.

In verband hlemede hadden w[ een
onderhoud met den aannemer van den
weg, den hedr IL Bun*hoten u1t Saut-

:poort.
,,T!eee en een halÍ mlllloen stoenen -aldus de heer Bunschoben - werden

ongeveer gebrulkt IIet werik verltep vlot
alléén was het Ja"mmer, dat geen g-ere-
gelde toevoer yan steenen plaats vond
waardoor de werkzaarnheden clrca een
negental weken vertraagd werden.

Voorts heb lk alles gedaan wat ln m[n

uur lang met de Íiets moest sshudden en
stooben over de kuilen in de totaal ver-
sleten bestratiag, thans gl$dt men on-
gemenkt voort over gel§'kmatig liggende
klinkerkeien.

De weg is nu zes meter breed, d.w.z,
tweemaal zoo breed als het vorig weg-
dek."

De heer Bunschoten verklaarde ons
altijd met veel geno€gen voor de ge-
meente Glnneken en Bave1 gewerkt te
hebben, o.a. aan -de BavelscheJaan en in
de lVilheLmlnastraat.

Het is nu roaar te hopen, d.at men de
noodlge voortvarendheid betrac,ht met de
beklinkering van den 1\l[,olenweg, de
breede zandweg, welke de verbinding
vormt tusschen den StriJrbeekschen weg
en den Galderschenw€g onder de buurt-
schap Galder-greru.

De klinkers Iiggen reeds langs d.en weg
neergestort.

Een beJaarde boer bezag deze klinkers

vermogen wa{!, om het werk te bespoe-
digen.

Thans hebben de omwonenden een
pracht van 'n weg, welke mag aangerP-
kend worden als een van de mookte ln-
terlocale wegen naar de grens.

Dat zal het doorgaand verkeer onder-
vinden. ï9aar men voorheen een .halÍ

en menkte op: ,,Vijftien iaar geleden werd
ons de bestrating van den Mólenweg be-
Ioofd. Nou ziJn de kllnkers gekoonen. Un
zal }l.et nog vllÍËen Jaar duren, vóór we
over d'n steenweg kunnen kuleren?,,
- Wc gelooven terecht, dat dit boertje
È[ t€ pesslmlstisch ls, want guien óe
actlvitelt van het dageUJksqh bestuur
van Glnnerken en BaveJ,-mag verwacht
worden, dat de Molenweg binnen korten
t[d bestraat zal ziJn.

Van ons lid Frans van Genuchten kregen we een kopie van het
Dagblad van Noordbrabant en Zeeland dd 3L-05-1939, waarin
we het bovenstaande bericht lazen.

PAULUS vaN oaLSOOflC(



AANT^,INSTEN
veel is er de afgelopen tijd weer binnengekomen voor de
collectie van ons museum.
Interessante zaken leggen we altijd vast op foto. Graag
laten we U ook genieten van enkele foto's.
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BIDPRENTJES GEZOCHT
De laatste twee eeuwen is bij het overlijden van een dier-
bare in de katholieke wereld steeds een bi-dprentje of ge-
dachtenisplaatj e gedrukt.
Aanvankelijk met veel Christelijke spreuken en psalmen,
maar vooral in de laatste halve eeuw met veel informatie
over de overledene.
Bidprentjes of ged.achtenisplaatjes zijn daarom belangrijke
historische en genealogische bronnen.
Ook onze heemkundekrÍng heeft reeds vele plaatjes, maar
blij ft driftig doorverzamelen.
Indien U deze week of in de toekomst bidprentjes opruimt
denk dan aan ons museum, waar ze volgaarne in ontvangst
worden genomen. Van Pieter van Hooijdonk en Ton van der
Westerlaken ontvingen onlangs een flinke stapel prentjes-
Oude en nieuwe, enkel of dubbel. Alles is welkom.
Ook dubbele exemplaren zijn geen bezwaar. We kunnen ze weer
ruilen. Denkt U aan Paulus 2

TUSSEN MERKSKE EN DAESDONCK
Na de grote tentoonstelling over 700 Bavel en de twee ten-
toonstellingen over het verenigingsleven in Ulvenhout wil
Paulus in 2001 aandacht besteden aan Galder en Strijbeek.
Foto's, verenigingsleven, gebeurtenissen en alles wat tot
de historie v.ut Galder en Strijbeek behoort willen we U

graag tonen. Ook voor deze tentoonste]ling roepen wij graag
nu al Uw medewerkÍng in. Hebt U nog oude foto's over GaI-
der; Grazen en Strijbeek dan willen we die graag van U o-
vernemen of even kopiëren

PAULUS OP TELETEXT
Veel informatie vinden we tegenwoord.ig op teletext.
Op de teletext van Qmroep Brabant zijn een aantal pagina's
gewijd aan de Brabantse Musea. Op pagina 415 vindt U ook
ons museum.

VRIJWITLIGERSPENNING GEMEENTE BREDA
Het gemeentebestuur van de gemeente Breda reikt dit jaar
voor de achtste keer de Vrijwilligerspenning uit. Met deze
penning wil het gemeentebestuur blijk geven van haar waar-
derÍng voor het vele werk dat inwoners van Breda belange-
loos verrichten voor de samenleving.
Ook É kunt kandidaten schriftelijk voordragen tot woensdag
18 oktober bij Gemeente Breda Dienst SAW Vakdirectie Wel-
zijn t.a.v. de heer H. de Kruif Postbus 252L 4800 CM Breda.

E
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Van Henk Bogaerts
ontvingen we deze
tekening van pas-
toor Vernunt, ge-
naakt door D'n Dré.
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Co//ecl,, Po"/"t uan AorsobroÉ, G
In de afgelopen maanden kwamen weer vele kleine en grote
voorwerpen binnen voor onze collectie. We hebben alles
ondergebracht in de volgende deelcollecties

BIBTIOTHEEK
9 leesboeken voor kinderen; 6 liedjesboeken; 4 ingebonden
jaargangen Beatrijs;

CAFé
zilveren drankflesjes; 3 oude melkflessen; enkele caféfles-
sen

CARNAVÀL

3 carnavalspetten;

CURIOSA
trekbel met bel en mechaniek; tegel koningin wilhelmina-
fonds;

DEVOTIE
groot aantal bidprentjes; medaille H.Familie; kerstkindje
met kribbe;

KLEDING
breinaaldenkoker /-
KONINKLIJK HUIS
oranje sjerp; 3 oranje mutsen; 3 herinneringsalbums;

LOODGIETER
petroleumbrander;

OUDIIEIDKAT"ÍER
gebreide beddensprei;

REIÏGIEUZE BIBTIOTHEEK
I kerkboeken;

GROOT hIEST-BRABANTS ARCHIEF
Onlangs hebben de besturen van de regionale archieven van
Zevenbergen en Oosterhout zich uitgesproken voor een fusie.
De deelnemende gemeenten en de waterschappen moeten er nog.
mee instemmen.
Het wordt dan het archief voor heel West-Brabant met uit-
zondering van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Ruc-
phen en Breda
Het is nog niet bekend waar het nieuwe archief zich zal
vestigen. De gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en 0osterhout
zijn in de race
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scHoot
5 borduurlapjes; penhouder
Indische inkt; 3 mappen met
van Nederland;

5z

met kroontjespen; potje Oost-
aardri j kskundeplaten; landkaart

SERVIESGOED
koffiepot; aardewerk Maestricht; suikerpot; puddingvorm;

SPEETGOED
3 spellen; huisjes voor treinbaan; poppenbox; poppenbed;
buldozer; popje in klederdracht; tollen; houten blokken;

TOPOGRAFIE
luchtfoto Ulvenhout (1m X 1m)
VOETBAL
meerdere foto's; plaguette LIW '40 in brons;

}JINKEL
koffieblik; houten pakdragers; bonboekjes Voeten Brandstof-
f en;

DE SCHENKERS WAREN

mevrouw/de heer/de familie: H.Berendschot; H.Hoppenbrou-
wers; A.van Hulst; J.Ketelaars; J.Kristen; E.van KuÍk;
C.Leijten; H.Martens; L.Nouwens ; Fotosjop J.Roovers; A.
Stroeken-Me1s ; D.Voeten en de Rosmolenschool

DE GRUYTER
GESCHIEDENIS VAN EEN KRUIDENIERSIMPERIT.IM
Een kwart eeuw na de sluiting van de laatste De Gruyter-
winkels, roept de naam De Gruyter nog steeds nostalgische
gevoelens ap. Ieder heeft we1 haar of zijn herinneringen :

de prachtige winkelinterieurs met fraaie tegeltableaus en
het glanzend gepoetste koperwerk of de vertrouwde geur van
versgebrande koffie. hlie herinnert zich niet de leus:" En
betere waar én tien procent" en het snoepje van de week ?

U kunt uw herinneringen nog eens ophalen op de najaars-
tentoonstelling van het Noordbrabants Museum te 's Herto-
genbosch van 30 september 2000 t/n 1'4 januari 2001.

BIJZONDERE KUNST IN HET KTOOSTER
Ruim tien jaar geleden, in l.989rsloot dà voormalige gemeen-
te Nieuw Ginneken een jumelage met Zakopane ín Zuid-Polen.
Op bijzondere wijze werd daar op 1 september 1989 aandacht
aan geschonken toen harmonie Caecilia in Zakopane een con-
cert gaf ter gelegenheid van het feit dat het op die dag
vijftig jaar geleden was dat de Nazi's Polen binnenvielen.
Indrukwekkend was dat concert en Pau1us was er met een
grote delegatie bij . (zie B-v.p- 74pt4e en z6 pe)
In de jaren die er op volgden werd de band steeds nauwer en
vooral het Dorp Bavel hield nauyÍe contacten met Zakopane.
Op woensdag 20 september opende burgemeester Mr Chr.Rutten
een tentoonstelling van eglomisé's (achter-glas-schitderij-
en) gemaakt door drie verstandelijk gehandicapte lrtmste-
naars uit Zakopane. Het schilderij wordt geschilderd op
glas van voor naar achter , eerst de voorste details en op
het laatst de achtergrond.. Een techniek die typisch is voor
Zakopane en omgeving. Burgemeester Rutten deelde ook mede

dat de gemeente Breda de jumelage met Zakopane wil voort-
zetten. Een belangrijke mededeling voor Nieuw-Ginneken en
speciaal voor Bavel. Een van de eglomiséts siert nu ons
museurn.



Ter herinnering aan

JoHlxxl ClrHlnrxA JANsBN

weduwe van

Henricus Bakx

Geboren op 2l november 1933 te Ulvenhout.
Overleden op 22 augustus 2000 te Breda.

Bedroefd gedenken wij haar, de goede moeder van
haar enige zoon Ad.
De laatstl jaren had zij een zwakke gezondheid.

Het overlijden van haar man, Harry Bakx, was voor
haar ecn groto klap, waar zc nooit ovcrheen gckomen
is. Hij is vorig jaar op 29 april geslorven.
Vaak wocg ze zich af: ,,Waarom ben jrj als eerste
gegaan?"

Samen met hem heeft ze lief en leed gedeeld in de

vijfenveertig jaar van hun huwelijk.
Na-bun huwelijk gingen ze in de tijd van woning-
nood wonen in een woonwagen op de Galderse Hei. ,

In een koude winter met strenge vorst werd daar haar
zoon Ad geboren. Later bleek die woonwagen de

oude paardentram van het Ginneken te zijn, die door
de Heemkundekring ,, Paulus van Daesdonk" in ere

werd hemteld.

Op 22 augustus overleed
Ilaar bidprentje bevatte

Maar Jopie was blij, toen ze die primitieve woonruim-
te konden verlaten en naaÍ de Strijbeekseweg konden.
Daar hebben ze op verschillende plaatsen gewoond.
Tenslotte gingen ze \ilonen in het huis van haar
ouders en nam Harry het aannemersbedrijf over.
Zij zoryde voor de administratie en hielp de klanrcn.
Altijd was ze thuis. Maar toen haar zoon caféhouder
tiras van 't Hoekske, gSngze daar vaak naaÍ toe en

later naar Bert Paulissen om daar te biljarrcn.
Maar door de ziekte van haar man was ze erg aaÍt
huis gebonden.
Ze lustte graag oen boneltje en rookte een sigaretje.
Haar hondje Boemer was alles voor haar en elke
maandag kwam haar enige zus uit Baarlé-Nassau bij
haar langs en hielp haar met de huishouding.
Vorige week donderdag is zij in het ziekenhuis
geopereerd, muar ze is niet goed uit de narcose geko-
men en tienslotte is zij in alle rust gestorven.
Moge zij nu rusten in vrede bU God.

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overlij-
den van mijn moeder ben ik u oprecht dankbaar.

Ad Bakx.

Jbpie Bakx-Jansen.
een interessant stu,t geschiedenis.
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Mee de dood vurtoge...
Sterven en begraven in Brabant.
Er zijn heel wat Brabantse spreekwoorden die over de dood
gdàtr, zoals: rr Oew leste hemd hee gin zakke" of rr Drn een
zun dood is d'n ander zun broot".
Het laat zien dat onze gewoonten en gebruiken rondom de
dood zijn verweven met de Brabantse cultuur.
Op zaterdag 28 oktober 2000 organiseren de Stichting Bra-
bants Heem en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
samen met de Leerstoel "Cultuur in Brabant" een studiedag
over sterven en begraven in Brabant:

Mee de dood vur o§[e.

Volkskundigen hebben in het verleden regelmatig geschreven
over gebruiken en gewoonten rondom de dood. Over gebruiken
als het afdekken van de spiegel of het stilzetten van de
klok als iemand was overleden. Maar ook over het bekendma-
ken van het overlijden, over burenhulp en over roulJkleding.
Llanneer we de gevÍoonten en gebruiken van ruwweg honderd
jaar geleden vergelijken met wat tegenwoordig in zwang is,
dan blijkt er heel wat veranderd te zijn. VeIe oude ritue-
len zijn verdwenen. Steeds meer mensen laten zích, ook in
Brabant. cremeren. De burenhulp is vervangen door professi-
onele uitvaartzorg.

Zowel het oude als het nieuwe zal belicht worden. Enerzijds
gaat het over de oude gewoonten en gebruiken op het platte-
land en de stad. Maar tegelijk zullen ook de meest recente
trends op uitvaartgebied aan de orde komen.

Tenslotte belangrijk is de conserveringskant. VeeI van
vroeger is inmiddel.s verdwenen. Maar er is ook nog veel
bewaard gebleven. Zoals onze oude begraafplaatsen. tande-
lijk is er een vereniging die zích actief bezig houdt met
het behoud en d.e conservering van oud.e begraafplaatsen.

De locatie is zaal 't Vrijthof aan de tÍolenstraat in 0ir-
schot. De deelnameprijs aan deze studiedag (10.00u-16.00u.)
bedraagt f 30r-, inclusief tunch.
Aannelden bi j Mevrouw M. van Moolenbroek 040-2A.70.1'25
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REGIONATE STUDIEDAG ARCHEOLOGIE
De laatste jaren is er heel wat archeologisch onderzoek
uitgevoerd in de Belgische Kempen en op de Zuid-Nederlandse
Zandgronden, Tijd om bij te praten op een studiedag op 27
oktober in de Djoelen te Oud-Turnhout. De Bredase Stadsar-
cheoloog Guido van den Eynde is een van de inleiders.
0nder het motto "Alles hrat U over archeologie wilde weten,
maar nooit durfde vragen, is er ruim tijd voorzien voor
discussie. Dus ook voor de leek !
Deelnameprijs f 25,- incl. koffietafel (f 11,- excl.)
De koffie staat klaar vanaf 9.00 uur. Einde 17.00 uur
Informatie bij:
Heemk. Kring Corsendonca ( R. Cornelis ) 00.32 .1.4.42.65.85
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PAUSELIJK LINTJE
Zaterdag 1 juli werd de secretaris van onze kring, Jan van
Dorst, geëerd met de kerkelijke onderscheiding pro Ecclesia
et Pontifici (voor Kerk en Paus) voor zijn vele verdiensten
op kerkelijk gebied.
Jan was o.m. voorzitter van de stichting Behoud st-Annaka-
pe1 in Heusdenhout en lid van het kerkbestuur te Bave].
ook op andere terreinen, zoals Amo Bza en paulus van
Daesdonck is Jan altijd actief. Een verdiend eerbetoon.
Gelukwensen aan Jan van Dorst namens paulus.

UITSPRMK 1,23

Wie zíjn vrienden wi1 gedenken
moet zich het eerst thee en 't laatst koffie inschenken

BRIEVEN VAN PAULUS

is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daes-
doncl. Het staat internationaal geregistreerd onder IssN-o166-0438, ver-
schijnt vijf naal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en

de gemeente Nieuw-Ginneken.

Redactie
Redactieadres
Lay-out en vormgeving

: C.J.M. Leijten en J.C. van der Uesterlaken
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076'5672742
: C.J.M. Leijten

De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck'werd opgericht 3 april 1975 en ko-
ninklijk erkend als vereniging op 25 novenber 1975. De vereniging is inge-
schreven bij de Kaner van Koophandel te Breda onder nurnmer V 282568.

Secretariaat : Àbdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-43.34.88
Bankrekening : 52.18.33.639 t.n.v.Paulus van Daesdonck
Girorekening : 3?.13.311 t.n.n.Paulus van Daesdonck
Ledenadministratie : Paulus van Daesdonck,Postbus 89f 4850 ÀB Ulvenhout.

MJSET'M

De heenkundekring heeft 'n eigen heernkundÍg museum op 't adres Pennendijk 1

Uet tuuseum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en

elke woensdagni.ddag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 -
16.00 uur. In juli en augustus is het museum gesloten.
Het museum is ondergebracht in de Stichting'Paulus Museum' (S 10-49.79)

BESTI,UR
J.C. van der Westerlaken
C-J.t{. Leijten
J.À.van Dorst
U.À. Langen
H.J.U. Meeren
À.P-J.M. Luijten
À.P.1{- Goos
J.À.u. Grauwrnans
À.U.1{. Verkooijen
À. H.l{. Verschuren

PUBLICÀTIES

voorzitter 1999
vice-voorzitter 2000
secretaris 2000
2e secretaris 1998
penningmeester 1998
2e pennlngmeester 1999
medewerker Ulvenhout 2000
medewerker Bave1 1998
ruedewerker Galder/Strijbeek 1999
technisch coördinator 2000

1975 Honumentenboekje
1977 Holen 'De Korenbloem'
1977 130 jaar Hariaschool
1978 Korenmolen 'De HooP'
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
1981 Driekwart eeuw Constantia
1982 DavÍd Tomkins
1983 100 jaar school Galder
1983 Veldnamen 1-25(1983-1988 )

1984 Carnaval Oud en Nieuw-Ginneken
1985 Bibliografie I
1985 Tussen !{itte WoIk en Ànnevi11e
1986 Wandelen in Strijbeek
1987 Kerken in Bavel
1987 Uandelen in Ulvenhout (Callot)
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek
199{ De Ginnekensche Trannrteg Mij.
1994 Bibliografie II
1996 Wandelen op Luchtenburg
1996 Veldnamen 26 (Index)
1996 Gemaallijst 1795
1997 Straatnamen
1999 Carnaval in Ulvenhout
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulv.

LIDMÀÀTSCÍIAP
Het verenigi.ngsjaar van de heenkundekring loopt van 1 septenber tot 31 au-
gustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en ex-
cursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus'uit. Het lid-
naatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigi.ngsjaar 2000-2001 f 30,- per jaar.

J. M. E. M. Jespers
J.C.van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
H.Dirven, K. Leender:s e. a.
Dr.J.L.M. de Lepper
H. Dirven, J. v. d.l,lesterlaken
J.en R.v.d.Westerlaken
Drs.II.Verhoeven(BvP 39 )

À.Verkooijen e.a. (BvP 44)
Ir.Chr.Buiks(per tleel )

Brieven van Paulus 46
M.Beugels,C. LeÍjten(BvP 55)
J.M.E.M. Jespers
J.Jespers en Drs.H.Verhoeven
Dr.C.S.M. Rademaker SS.CC
Ir. W. Bonekamp, M. ScheePers
À. J. Spierings
P.van de Ven e,a.
C.J.M. Leijten (BvP 101 )

Jacques Jespers
Ir. Chr. Buiks, J. SPoorenberg
J.M.H. Broeders, A.W. Jansen
À.W. Jansen
Ben C. Martens
C.P.M. van À1phen

5r-
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5r-
5r-
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7,50
5,-
7 ,50
7,50
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10, -
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10, -
10, -
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