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20 oktober is op de leeftijd van 60 jaar ons bestuursIid Ad Luijten overleden. Voor zijn verdiensten voor de
heemkunde is hij op 3 april 2000 onderscheiden door de
voorzitter van Brabants Heem onze oud-burgemeester Mart
van de Ven met de zilveren draagmedaille van de Stichting
Brabants Heem. In deze Brieven vindt U in een In Memoriam
de verdiensten van Ad voor de heemkundekring en het mu-

Op

vh Nieuw-Ginneken 15 donkere maand

2001

KRANTENKNIPSEL
Krantenknipsels vormen een belangrijk onderdeel van de
verzameling vEIn onze heemkundekring. De geschiedenis van
het heem wordt er in vastgelegd. Toevallig vond ik onlangs
zo'n historisch knipsel,dat U met enige weemoed kunt lezen
op pagina 116.
.
Dèze Brieven van Paulus is een verzameling van vele berichten en verhalen. Vooral Ginneken en het Paard komen duidelijk naar voren
Voor de tweede keer quizde Paulus onlangs en met succes.
Onze redactieleden Anneke en Jan verhalen er over.
Adriaan van Beek, Christ Buiks en Ad Jansen vervolgen hun
reis door de historie van ons heem. Zíi vertrouwden veel
interessants aan het PaPier toe.
Ad van Eijl-van de Klashorst maakt op haar 83 jaar nog
steeds gedichten. U kunt er in dit blad van genieten.
Wij gedenken in dit tijdschrift een vijftal overleden leden, waaronder Ad Luijten, een van de oprichters van de
kring, die slechts 60 jaar oud werd.
Brieven van Paulus met veel interessants.
Maar vergeet vooral niet te lezen een vijf jaar oud

KRANTENKNIPSET

seum.

Met Laurens Siebers zijn we enkele dagen na Allerzielen
Iangs 'onze' en enkele Bredase begraafplaatsen gewandeld.
Aan de hand van dia's zagen we de oudste Bred,ase begraafplaats Zuylen van ongeveer 1830, met grafmonumenten van de
circusfamilie Van Beveren en vele bekende Bredase famiIies. Laurens vertelde met veel kennis van zaken over het
Bavelse en Ulvenhoutse kerkhof, over de Lichtenberg en de
Bieberg, de Ginnekense begraafplaatsen bij de Hervormde
Kerk en de Vogelenzanglaan met de graven van de Poo1se
gesneuvelden.
aanwezigen waren het erover eens
teressante avond was geweest.

AlIe

dat het een erg in-

Ook Paulus neemt tegenwoordig deel aan het fenomeen quiz
en met Succes. Met de Bavelse dorpsquiz werd Paulus 3e en
met de t{est-Brabantse heemquiz in Wouw werden we zelfs 2e.
Ook met de Ulvenhoutse dorpsquiz op 18 januari geeft PauIus akte de presence. lrlordt het dan een eerste prijs?
WiIt U ook eens een keer met Paulus deelnemen aan een quiz
geef het dan door aan een van de bestuursleden-
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Op 3 februari gaat een nieuwe tentoonstelling
um open. Deze keer is het motto: "Huwelijken

in het
in het

muse-

Oran-

jehuis" en dit naar aanleiding van het huwelijk van Móxima
en hlillem-Alexander.0p deze tentoonstelling zullen ook
een aantal foto's geexposeerd worden van het bezoek van
Móxima en lrtrillem-Alexander aan Breda. Deze foto's zi jn
genomen door een aantal bekende Bredase fotografen zoals
Johan van Gurp, Cor Viveen, Erald van der A?, Ingrid
Bertens enz. Het neusje van de zalm dus. Vooral voor de
fotografen onder ons een unieke mogelijkheid om professioneel werk te bekijken.
De volgende bijeenkomst is op Zl januari.

Dan

PeeI

In Oost-Brabant heeft Peter Aarts aI een zekere bekendheid
en treedt daar dan ook aI veel op. Laat deze gelegenheid
niet voorbijgaan om deze Brabantse Troubadour te ontmoeten.
in zaal Bruininks in

dec.

15 Brieven van Paulus L37

2002
I an.

1

6
21.

febr.

elkaar een ZaIig Nieuwjaar

Brabantse Troubadour Peter Aarts in zaal
Bruininks Bave1 .Aanvang 20.15 uur
14.00 uur Opening Tentoonstelling

mrt

3
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april

IN HET ORAI{JEHUIS
Brieven van Paulus 138
Museum open

Lezing

3

Paulus wordt 27 jaar

7

Museum open

15

Brieven van Pau1us

mei

Museum open

juni

Museum open

juli

7

15

sept.
Het

139

gesloten (hele maand. juli)
Brieven van Paulus 140

Museum

4 Museum

31

voorzitter.

wensen

Museun open
15

aug.

Ïíesterlaken,

Wij

Museum open

HT'hIEIIJKEN

Bave1

Met vriendelijke groet'
het bestuur van de heemkundekring
Pau1us van Daesdonck,

Namens

(117)

2001

is traditie-

getrouw onze avond met een bekende Brabander. Deze avond
treedt voor ons Peter Aarts oP, ctie afkomstig is uit het
Brabantse Peeldorp Deurne. Hij brengt ons op deze avond
liedjes die voor het grootste deel door hemzelf geschreven
zijn. Dit alles wordt aaneengeregen door verhalen uit de

Deze avond gaat plaats vind.en
en begint om 20.15 uur.

AGENDA 2OO2

gesloten (hele

maand augustus)

Einde 27e Verenigingsj aar

1 Begin van het 28e verenigingsjaar
L Museun open; Nieuwe Tentoonstelling

museum

is

geopend:

elke eerste zondag van de maand. van 14.00 u.-17.00 u.
elke woensdag van 14.00 u. 16.00 u.
voor groepen op verzoek (076-561.27.42)
in de maanden juli en augustus is het museum gesloten
( Wi j z igingen voorbehouden )
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IN

MEMORIAYI

AD LUIJTEN

door Jan van der trlesterlaken.

20 oktober 2001 is Ad Luijten na een ziekbed van zeven
overleden. Hij is 60 jaar geworden.
Ad was medeoprichter van de Heemkundekring Paulus van
Daesdonck in 1975 en van de Stichting Paulus' Museum in
Op

maanden
1986.

foto:

Ad was een bescheiden man. Bij bestuursvergaderingen
voerde hij zelden het hoogste woord, maar als hij wat zeí
was het raak. Hij genoot van het samenzijn, dronk zijn
pilsje en sloot meestal met een borreltje af en tussendoor
genoot hij van een sigaartje.
Bij de verbouwing van de boerderij aan de Pennendijk tot
het Paulus' Museum kwamen de technische kwaliteiten van Ad
pas echt tot zijn recht.

AdJansen (1989)

Herenhuis Raadhuisstraat L Ginneken

wordt vol ledig herbouwd

door Ad Jansen
Het eens zo trotse woonhuis van Ginnekens laatste burgemeester Jhr.mr.Th.E.Serraris ( 1916-1942) moet vermoedelijk vo}ledig worden gesloopt. De eigenaar wil het pand dan echter volIedig in oude luister herbouwen, compleet met de grote dubbeIe voordeur en de zonneblinden. AI in de zestiende eeuw moet
hier een voorname dorpswoning hebben gestaan, waar o.m. de
schout van Ginneken woonde en dus ook het dorpsbestuur gevestigd was. Ook in de achttiende eeuw woond.en er belangrijke
ambtenaren. Na de Franse tijd was het tot tweemaal toe dokterswoning.
In de negentiende eeuw legde de eigenaar van AnneviIle Prosper Cuijpers de grondslag voor het huidige herenhuis. Het
bestond toen uit twee bouwlagen met een tentdak. Omstreeks
1900 kwam de derde verdieping tot stand. Na de periode van de
familie Serraris (1917-1963) sloeg het verval toe.

Zijn hele leven is Àd een het bouwen en verbouwen geweest.
Hij had niet voor niets H.T.S.-bouwkunde gestudeerd. Kort
na zijn huwelijk in 1963 bouwde hij met eigen handen zijn
huis aan 't Hof f landt in Ulvenhout waar hi j sclmen met
Christel tot aan zijn dood heeft gewoond.
Zijn banen hebben steeds met bouwen te maken gehad en's
avonds, in de weekenden en in de vakanties was Ad thuis
aan het renoveren. In 1985 en 1986 heeft Ad veel tijd
besteed aan de totstandkoming van het

museum.

Ad had gouden handen. Zo werd elektronica zijn grote hobby
en was daar ook uitgesproken handig in. Hij kon zelf veel
maken en bijna alles repareren. Zo bouwde hij voor Paulus
een prima geluidsinstallatie. Daarnaast was Ad ook een
ervaren radio-zend.amateur. Ook die installatie had hij
zelf gebouwd en daarmee had hij contacten over de hele
wereld..

Àd had ook een gouden hart. Hij was gastvrij en genoot
ervan om samen met vriend.en te genieten van muziek en
lekker eten. De laatste keer dat we bij Ad thuis met de
heemkundekring vergaderd hebben was op 5 maart 2001. Bij
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Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van onze vriend en mede-bestuurslid van de Heemkundekring en het museum van Paulus van Daesdonck

Ad Luijten
Hij was medeoprichter van de Heemkundekring en het
museum. Wij zijn hem dankbaar voor zijn deskundige
adviezen, maar vooral ook voor zijn hartelijke vriendschap.

Wij verliezen in Ad dan ook een zeer gewaardeerd

be-

stuurslid.

Wij wensen Christel, Hans, Patricia, Sascha en verdere
familie veel sterkte toe met het verlies van Ad.
Bestuur van de Heemkundekring
"Paulus van Daesdonck"
Bestuur van de Stichting "Paulus Museum"

de lezing van Jan Verschaeren op 19 maart in Meersel-Dreef
was Ad afwezig en dat vonden we vreemd. 0p 20 maart kreeg
hij de mededeling van de arts dat hij ernstig ziek was en
dat de ziekte aI in een zover gevorderd stadium was dat
hij niet meer te behandelen was. Dat kwam bij iedereen die
Ad kende hard aan, vooral ook omdat er uiterlijk aan Ad
van een ziekte niets te bespeuren viel.
Tijdens mijn bezoeken aan Ad in zijn laatste maanden bleek
hoe sterk Ad ook geestelijk was. Resoluut regelde hij wat
er geregeld moest worden en probeerde, zoals hij zelf zeí,
zo laconiek mogelijk te blijven.

Wij zullen ons Ad blijven herinneren, zoals hii vías in de
bloei van zijn leven.
tlij zLJrL hem dankbaar voor alles wat hij voor Paulus gedaan heeft, maar vooral voor zí1n vriendschap.
wensen Christel en de kinderen veel sterkte toe
het verlies van hun steun en toeverlaat.

Wij

met

Dat hij moge rusten in vrede.

GENEALOGISCHE DAG
Zondag 3 maart viert de heemkundekring MOLENHEIDE te Gilze
en Rijen haar zilveren jubileum met een genealogische dag
in café-restaurant 't Boerke Hoofdstraat 72 5l2l JG Rijen

van 10.00u-17.00u.
Voor de genealogen uit onze streek
Noteer de datum in uw agenda.

IN

MEMORÏAIiI

In de afgelopen
leden.

maanden

is er veel te

betreurden wij een aantal van onze

We gedenken:

22 nei
J.van Oers Galderseweg 2a
L4 maart A.HoIman Dorpstraat 54
20 oktober A.Luijten 't Hofflandt 36
13 november D.Verhu1st Molenstraat 'j'.7
03 december H.Oomen Muiderslotstr.l59
Bestuur PauLus bij het 2í-jariq bestaan op 3
Uiterst rechts Ad Luijten

tl

april

2000

Dat zij

vind.en.

mogen

rusten in vrede

GaIder
60 jaar
Ulvenhout 7t jaar
Ulvenhout 60 jaar
Ulvenhout 83 jaar
Breda
79 jaar

71

NIEUhIS

UIT HET MUSEUM

door Kees Leijten

BIDPRENTJES
Bidprentjes of gedachtenisplaatjes zijn belangrijke histo-

rische en genealogische bronnen.
Indien U deze week of in de toekomst bidprentjes opruimt
denk dan aan ons museum, waar ze volgaarne in ontvangst

worden genomen. AIIes is welkom. Eén exemplaar of dozen
Ook dubbele exemplaren zijn geen bezwaar. We kunnen ze
weer ruilen. Denkt U aan Paulus ?
hle kregen er in de afgelopen periode weer ruim tweehond.erd.
Onder andere van Annie van Dort-van Deurzen, Dré Heestermans, Luce Voermans, de paters uit Bavel en de paters van
Meerseldreef.
Ook heiligenplaatjes (Santjes) zí1n welkom !

voI.

v.1.n.r. Jan

Rops;

Kees Peeters; Frans van den Wiinqaard

en Ad Wouters

PAARD EN HEET-I VERLENGD
Op 9 september openden wij een tentoonstelling over het
Paard. in ons Heem.
Een tentoonstelling over de mens en zijn paard.. Paardenverenigingen, rijverenigingen, de aanspanning enz. Een tentoonstelling waar het paard centraal staat, natuurlijk met
de vele mensen daar omheen.
De boer gebruikte zíjn paard voor het maaien en zaaienrvoor
ploegen en eggen, voor het vervoer van bieten, mest, melkbussen enz.
Ook de melkboer, de bakker , de schillenboer, de vrachtrijder, de groenteboer en vele anderen maakten toen gebruik
van het paard waar nu de ijzeren hond of de machine hulp

biedt.

Harrie Oonen op de zaainachine
Het dorp Bavei in silhouet op de achtergrond

Aanvankelijk lag het in de bedoeling de tentoonstelling
half december te sluiten, maar gezien de belangstelling
blijft de tentoonstelling tot 10 januari open.
U kunt dus nog terecht op de woensdagen 19 december en 9
j anuari en ook op de eerste zond.ag van d,e maand., dus zondag
6 januari a.s.

7'
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NIEUWE TENTOONSTELLING
Ter gelegenheid van het huwelijk van kroonprins Wil1em
Alexander met Móxima hebben wij vanaf 3 februari een tentoonstelling van een 40-ta1 persfoto's gemaakt tijdens het
bezoek van het koninklijk paar aan Breda op 4 september j.I
De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met

BN/De Stem en een aantal freelance fotojournalisten.
En daar rondom boeken, foto's , blikken en wandborden van

de huwelijken van de overige Oranjes.
Mocht U nog iets aan Paulus wilIen schenken, dan houden we
ons aanbevolen.

BOERDERIJEN

Het jaar 2003 is het jaar van de boerderij. Pau1us wil d'aar
in het museum uitgebreid aandacht aan besteden.
V{ij zoeken foto's van de boerderijen in Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout zoals die er
uitzagen vóór 1940.
Zoa1s U gewend bent kriigt U de foto, rd kopiëren, binnen
twee weken ongeschonden weer terug.

tlie helpt

2?

Laurens Siebers

vertelt over kerkhoven

door Ànneke Oomes-van d.en Berg

Meestar komen we op een begraafplaats met een bepaald graf
voor ogen. Het graf van ienand die ons dierbaar was.
Maar het loont zeer de moeite om eens wat verder te kijken
dan dat graf of zelfs dat kerkhof. Kerkhoven zijn nametiit
bijzondere parken met een heel eigen bouwkundà. rn deze
parken wordt eigenlijk stedenbouwkunde in het klein toegepast. Met een eigen infrastructuur komt men tot een effióiënt bedrijf dat men volgens Laurens siebers ook mag omschrijven als een stil1e woonbuurt voor d.e liggende mens

Laurens siebers, uit ulvenhout, is door zijn werk in de
Grote Kerk in Breda in aanraking gekomen met graven en er
in gernteresseerd geraakt. Hij heeft onderzoek gedaan naar
en vele dia s gemaakt op de begraafplaatsen in en rond
Breda en verzorgde op maandag 5 november j.l. een lezing
voor berangsterrende leden van paulus. Laurens sieberÀ
bracht de begraafplaatsen tot Ieven. Hij voerde ons 1angs
een kleine twintÍg begraafpraatsen in onze buurt.
1-OO -

twee houten borden van de Poolse

strijders

wetplank

on ne§sen

te

scherpen

AATWÍINSTEN
Veet is er de afgeloPen tijd weer binnengekomen voor

collectie van ons museum.

Interessante zaken leggen we altijd vast oP foto.

OOO BEGERÀVINGEN OP

DE GROOTSTE BEGRAAFPLAÀTS

Het verhaar van Laurens siebers begon op de grootste begraafplaats in de buurt; Zuyren. zuylen is niet alreen een
gewone begraafpraats maar heeft ook een strooiverd., een
urnentuin voor de gecremeerd.e doden, en een poorse erebegraafplaats. Het totale complex bestrijkt 1,2 hectares en is
goed voor zeker zo Ít 100.000 begravingen in zijn bestaan
sinds 1830. Toen lag de begraafpraats buiten de bebouwde
kom, dit volgens de toen nieuwe wetten.
Er mochten in die tijd geen huizen gebouwd word.en binnen
een kilometer van de vesting in verband met de verdediging.
rn 1870 werd dit verbod opgeheven en ar sner verscheen de
lintbebouwing langs de Haagweg. rnmiddels ligt Zuylen midden in de stad. Net als bijna alle andere begraafplaatsen.
zuyren was niet artijd zo groot. Men begon met een tamerijk
klein veld op een buiten , maar in de loop der jaren werd
er steeds meer -grond aangekocht. Er zijn nu eèhter geen
uitbreidingsmogelijkheden
meer en om plàatsen te creëren
moet men oude graven ruimen.

75
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Gelukkig is er geen sprake van plaatsgebrek en kan men bij
het ruimen selectief te werk gaan. Dit geldt overigens op
bijna aIle begraafplaatsen in en rond BredaERFGOED

Er zijn natuurlijk bijzondere graven aanwezig op de diverse
kerkhoven waarvan het jammer zou zijn a1s die geruimd zouden worden. Deze behoren inmiddels tot ons erfgoed, bijvoorbeeld omdat er mensen begraven liggen, die voor de stad
of de omgeving een grote rol hebben gespeeld of omdat het
grafmonument bijzonder is. Soms van een speciaal materiaal
gemaakt of door een beroemde kunstenaar. Tijdenlang werd
niet zo nauw gekeken met het ruimen maar sinds kort zijn de
kerkhoven in kaart gebracht en weet men de historisch belangrijke graven inmiddels terug te vinden en kunnen deze
bewaard blijven. Zo zijn er op Zuylen ook enkele grafkelders/ familiegraven van beroemde families zoals van de families Ingen-Housz, Meeus, Smits en Mullens. Op Liesbos
vinden r^re de familie van Mierlo, oP de Bieberg de familie
van Rossum en op Ginneken de familie de Grez.

Ook individuele graven van bekende personen zoals Piet
Avontuur, dr. Colzon, See1ig en de vader van Vincent van
Gogh zijn op begraafplaatsen in de buurt terug te vinden.
Het graf van Avontuur wordt onderhouden door een aparte
stichting voor het onderhoud van oorlogsgraven. Ook Ulvenhout heeft een graf dat door die stichting wordt onderhouden, namelijk het graf van J. F. Kel1y. Deze graven lopen
gelukkig *aàr een kleine kans'geruimd te worden. Graven die
ook slechts zelden worden geruimd zijn kindergraven' er
lijkt een taboe te rusten op het ontruimen van kindergraven. Ondanks het feit dat de grafrechten inmiddels aI lang
verlopen zijn, blijven de graven meestal toch onaangetast.
DODENIIT]ISJES

EIk kerkhof heeft een dodenhuisje. Tegenwoordig wordt dit
meestal gebruikt a1s opslag maar vroeger had dit zeker een
bedoeling. De dode werd. hierin opgebaard om te voorkomen
dat iemand levend begraven zou worden. Er zijn volgens
Laurens geen gevallen van schijndood bekend in deze contreien. Hoewel de meeste huisjes inmiddels aI een opknapbeurt hebben ondergaan is het oude bouwsel vaak nog goed te
herkennen. Volgens Laurens heeft het kerkhof van Ulvenhout
trouwens wel het meest simpele huisje uit de buurt.

Laurens

in het

vuur van zijn
verhaal

(foto C.Leijten)

Het is erg klein, heeft een voor en een achterdeur en twee
ontluchtingsgaten en dat is het. Juist daardoor is het heel
speciaal.
Zo heeft elk kerkhof wel een specialiteit. Met dia s liet
Laurens Siebers ons deze speciale kenmerken zien. Zo is het
Ginneken het enige ommuurd.e kerkhof. Het heeft overigens
ook een ereveld voor Poolse slachtoffers. Bave1 heeft op
haar kerkhof een aantal heel bijzondere grafmonumenten die
elders in de buurt maar zeer zelden voorkomen. Het zijn
zeer simpele houten kruisen met een emaillen bordje. Ze
zu1len ongetwijfeld ook op andere kerkhoven hebben gestaan
maar hebben daar de tand des tijds niet kunnen doorstaan.
In ons eigen heem ligt nog een bijzonder kerkhof, namelijk
dat van het klooster bij Nieuw Ypelaar. Het tigt verschoIen, maar de meesten uit ons heem zullen het wel weten te
vinden. En ook de Bieberg mogen we tot ons heem rekenen.
Deze begraafplaats werd in de twintiger jaren in gebruik
genomen als vervanging van de begraafplaats bij de hervormde kerk. Het bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte.
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Het nieuwste kerkhof hier in de buurt is de LÍchtenberg.
Een modern en progressief kerkhof dat heel doordacht in
elkaar zít. Het is helemaal cirkelvormig opgesteld en om te
benadrukken dat iedereen gelijk is en er geen verschil in
rang of stand is kon men slechts uit twee soorten grafmonumenten kiezen. Inmiddels heeft men dat principe losgelaten
waardoor de begraafplaats twee verschillende gezichten
heeft. Aan de ene kant het eenvormige en aan de andere kant
het unieke. Mensen kunnen nu meer uiting geven aan hun eigen gevoelens door een grafmonument te kiezen dat zij zelf
het mooist of het meest toepasselijk vinden. Zo komt er natuurlijk ook veel meer ruimte voor andere culturen. Elke
cultuur heeft zijn eigen manier om met de dood om te gaan
en uiting te geven aan het verdriet. De hele maatschappij
krijgt te maken met invloed.en van andere culturen dus de
begraafplaatsen ook. Want zoals aI vroeg in de lezing dui-
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BEELDEN IN DE BUURT 8
door Adriaan van Beek
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Qnder de titel 'Beelden in de Buurt' brengen we u een
overzicht van beelden en andere sierende elementen uit het
werkgebied van Paulus. Hierbij aandacht voor de maker en
voor (cultuurhistorische) achtergronden. In aflevering I
van deze Serie in de 'Brieven van Paulus' twee aan elkaar
verwante beelden in Ulvenhout. Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

TWEE STOEIENDE KINDEREN.

De comrnissieleden hadden er een hele kluif aan. Door het
schoolbestuur waren Le belast met het dOen van een voorstel voor een kunstwerk bij de nieuwbouw van basisschool
'de Rosmolen' in Ulvenhout. Onder leiding van de voorzitter, mevr. J.Vuister-ten Horn, werden vijf kunstenaars be-

zocht. Uiteindelijk sprak het ontwerp van de Bredase
het meeste aan. De architectrdhr.
v.d. Meiracker, ging akkoord en dhr. Niemeijer, directeur
van de Byerd en belast met de aankoop van beelden voor de
gemeente Breda, stond positief tegenover dhr. Lous en het
beeldhouwer Charles Lous

gekozen ontwerp.
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In februari 1969 stemden B en W van Nieuw-Ginneken in met
het voorstel van het schoolbestuur, ondanks dat de kosten
voor het beeld (6000,-) en de sokkel (600r-) hoger uitvielen dan de wettelijk verplichte minimaal 1% van de nieuwbouwkosten.

De totale kosten van de stichting van de school
(ver)uit boven het oorspronkelijk begrote bedrag. Inclusief de inrichting en de getaxeerde waard.e van de grond
vÍas er ruim 710.000 gulden mee gemoeid.
Bij de officiëIe opening van de school op vrijdag 23 mei
1969 ontbrak het beeld oo9, pas enkele weken later werd
het op zijn plaats gezet. Voor het vervoer van het atelier
aan de Tilburgseweg naar de schooltuin aan de Pennendiik
werd f 33160 in rekening gebracht.
kwamen ook

TRISTAI{ EN ISOLDE

Ruim tweehonderd meter verder staat op de Pennendijk nog
een opmerkelijk beeld. AI bij eerste blik is duidelÍjk dat
er verwantschap is met 'Twee stoeiende kinderen'.
De familie Kemper verhuisde in 1989, met dit beeld, naar
de woning op no. 12.

VeIe jaren daarvoor troffen zí) 'Tristan en Isolde'
bij het betrekken van hun vorige huis.

aan

De kunstenaar had het daar in de tuin gezet, omdat het
daar zo goed paste. Kort daarvoor presenteerde Charles
Lous zijn beeld in de Beyerd op de expositie Vista '68. Op

deze voorjaars-tentoonstelling van de Noordbrabantse
Vereniging van Beeldende Kunstenaars nam zijn werk een
opvallende plaats in te-midden van 120 andere inzendingen.
De heren Kemper en Lous waren het snel eens. De als altijd
bescheiden kunstenaar had de in zijn ogen mooist denkbare
plek voor zijn werk gevonden en de familie Kemper werd de
nieuwe eigenaar.

Tristan en Isolde zijn twee koningskinderen met een onmogelijke liefde. Een Middeleeuwse legende vertelt hoe zè,
door een liefdesdrank, waarvan ze per ongeluk beiden drin-

ken, aan elkaar verbonden raken. Van de vele(vaak sprookjesachtige) avonturen die het tweetal beleeft zijn verschillende, z,eer uiteenlopende versies in onloop. De verhalen eindigen steeds met de dood van Tristan, als gevolg
van zware verwondingen opgelopen bij een gevecht. Iso1de
komt net te laat om afscheid te kunnen nemen van haar geliefde en zL) volgt hem in de dood. Het verhaal is inspiratiebron voor vele liederen, gedichten en romans, voor
een opera (tdagner) en zelfs voor enkele filns. Afbeeldingen van het paar zijn, overal in West-EuroPà, te vinden:
in glas-in-lood ramen op fresco's, op schilderijen en op
gebruiksvoorwerpen. In de beeldhouwkunst is een wel heel
bescheiden plaats Íngeruimd voor Tristan en Isolde, er
zijn vrijwel geen werken bekend met dit thema. Met het
beeld aan de Pennendijk hebben we dat betreft zeker iets
unieks in ons mid.den.
LOUS.

Charles Lous (*1938 Breda) volgde een opleiding aan de
academie voor beeldende kunst St.Joost, in Breda en aan de
academie in Haarlem. Hij leerde het vak van beeldhouwer
vooral ook in de praktíjk. ^Gedurende vijf jaar was hij
werkzaam op het atelier van Hein Koreman.
Hier experimenteerde hij samen met deze andere Bredase
kunstenaar in het werken met compositietechnieken, modelleerbare mengsels van kunststoffen, cement, zand en(gemalen) steen. Ook de twee hierboven beschreven beelden zijn
gemaakt in zo'n compositietechniek.
In de gemeente Breda zíjn nog twee werken van Lous te
zien: Vogels, in de bínnentuin van Maria Mediatrix aan de
van der Spiegelstraat en
Drie Elqeee!, op een grasperk aan de BÍesdonkweg.
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Het paard
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ROKEN ZONDER TABAK

door Chr.Buiks
Men neemt vaak aan dat de toestanden op het
platteland in het begin van de 20e eeuw ook aI een paar
eeuwen eerder bestonden. Opa en oma woonden in de Baronie
vaak in bij de zoon of dochter dÍe op de ouderlijke boerderij bleef'zitten': vaak was dat de jongste zoon.
Maar gebeurde dat ook aI in 1700 of 1500?
Het idee van de grote gezinnen met inwonende opa en oma
dateert ook pas van de vorige of deze eeuw. In Noord-Brabant trouwde men in de L7e-18e eeuw pas laat: de mannen
vaak pas rond hun 30e en de vrouwen met 25. In het jaar
1850 waren er in deze provincie van de mannen tussen de 25
en.29 slechts 2 van de 10 getrouwd,rvan de vrouwen 3 van de

God schiep naast al wat leefd' op aard
Ook 't alleredelst dier: het paard.
Het was zo schoon en 't dartelde in 't rond
In 't hoge steppegras, gelijk een jonge hond.

101.

Maar de miljoenen jaren regen zich aaneen:
Alles evolueerde, heel langzaam naar het scheen.
Alleen het kleine paard streefde iedereen voorbij:
't Werd hooggebeend en fors en schoon; doch vogelvrij.
Want 't werd ontdekt door 't wreedste dier: de mens.
lfet wordt gebruikt voor allerhande zaken:
Het trekt de kar en 't draaft en 't beeft

Voorzweep en spoor; en 't heeft nog slechts één wens
Om uit de handen van zijn beulen te geraken !
't Vervloèkt de evolutie, die het z6 veranderd heeft.

over het inwonen van grootoudeqs zijn niet dik
gezaaid. Men zou bv.de gemaallijsten ( beginnen halverwege
de L7e eeuwrlater hoofdgeldlijsten genaamd) van enkele
plaatsen na kunnen lopen en hopen dat die voldoende opleveren. uit toevarlige vermeldingen in de schepenakten kunnen !{e ook wel een beeld krijgen van het verschijnsel. Bij
de overdracht van een boerderij aan een zoon/ dochter bepaalden de ouders wel eens dat zij in de boerderij wilden
blijven wonen. Soms werd er dan een aparte kamer aan de
topgevel van de boerderij aangebouwd: de 'uutcamer'. Later
werd die kamer een gewoon onderdeel van de boerderijen en
kreeg elke boerderij er als het ware een travee bij. Soms
bleef een echtpaar inwonen bij een 'vreemde'aan wie ze de
boerderij hadden verkocht . Daarnaast waren er boerderijen
in bezit van kapitaalkrachtige burgersrdíe een kamer reserveerden ,waarin ze zich in de zomermaanden terugtrokken
uit het woelige stadsleven. ook bij pachthoeven van kroosters was vaak een dergelijke 'herenkamer' te vinden. Hier
logeerde de provisor als hij de pacht en cijnsen kwam innen. rn totaar zijn een stuk of 75 akten gevonden waarin
melding wordt gemaakt van inwonen.Dat is niet veel op een
totaal van enkele tienduizenden schepenbrieven.
Merkwaardig is het feit dat dit verschijnser het meest
blijkt voor te komen in de plaatsen.Alphen en Chaam (resp.
23 en 15 maal)
De gegevens

:
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In Gilze en Oosterhout vond.en we het verschijnsel resp.
en 8 maal ,in Teteringen 5 maal en in Zundert 7 maal.
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Behalve 'een stede aen den hert'rdat in vrijwel elke overeenkomst genoemd wordt komen er nog allerlei andere bepalingen voor. In 1535 verkocht Godert Aert Stevens zijn
boerderij op het Eind van den Hout aan Marten Michielsen.
Godert bedong dat de was gedaan werd (wassen en wringen),
dat hij kaarsen kreeg, dat zijn brood gebakken en zijn
bier gebrouwen werd. (zolang tenminste Lysbethrde vrouw van
Marten in leven was, want dÍe moest het werk uiteraard
doen! ). Voorts kreeg hij fruit uit de boomgaard. In de
uitkamer moest een bedstede, een tresoor (buffet) en een
'scrlme' (kist of kastje) geplaatst worden. Verder hield
hij 2 koeien aan,die een plaats bij het vee van Marten
moesten krijgen. In de schuur moest zijn hooi en koren opgeslagen worden (RO 268,f42).
Een halve eeuw eerder bepaalden de Oosterhoutse broer en
zus Peter en Jaen Thyssen van der Moer dat zL) beiden hun
leven lang in de uitkamer mochten blijven wonen.Een koe
van hen moest geweid worden bij de koeien van de koper en
ook de helft van de 'koolhof' bleef tot hun gebruik (1,487,
RO261,

f34).

In 1549 verkocht Jan Adriaan Michiel Zibs in Alphen zijn
stede aan Adriaan Matheeus Claesz.van Looru, zijn 'sweer'
(=zwager). Jan en zijn vrouw Digne behielden 1/4 part van
de boomgaard en kregen ook groenten uit de tuin ' zowel
somermoes als wintermoes'. Ook behielden zlj de helft van
het hout uit het heesterbosl Bovendien moest Adriaan met
een gespan ossen of paarden turf halen uit de Hulseryt en
die aan Jan leveren. Adriaan moest ook elke week een pot
(= 116 liter) soetmelckx' en 3 potten 'botermelckx' (=kar-

nemelk) leveren.
Toen Lysbethrweduwe van Peeter van der Haert, in 1503
bleef inwonen bij haar zoon Peeter te Zundert bepaalde zíj
dat indien 'de plaetse aenden heert ..dopr de veelheyt van
klmderen te enghe worde' dat Peeter voor haar een kamer
met een schouw zou bouwen en haar turf zou leveren.
(RZ 281,f107)
Een andere merkwaardige bepaling vÍnden we te Zundert in
1502 waar Lysbeth Peeter Nouten bij haar zoon Jan Jan
Gheens bleef inwonen. Jan moest zijn moeder te eten en
drinken geven'cledenrreeden havenen zo lang als zy leven
sal en wtvaert geven'.
Verder moest Peter voor zijn moeder een bedevaert doen
naar het H.Bloed van Wilsenaken en eventueel andere bedevaarten. (RZ 28L,f94v) .

Het 'uitbested.en' van bedevaarten kwam in de late middeleeuwen we1 meer vopr,er waren zelfs mensen die hier hun
beroep van maaktenl Eveneens in Zundert bedong Lysbeth
MarcelÍs 'sConincx, weduwe van Adriaen Cee1s, toen zí) in
1504 haar boerderij verkocht aan de priester Wouter
Ghysels dat zí) een kamer in het huis mocht blijven
bewonen 'met een stede aenden heert'. Verder moest een
'jonghwijf ofte dienstmaert' haar verzorgen en haar was
doen. tysbeth was mogelijk niet meer goed ter beenrwant de
dienstmeid moest haar'reycken, heffen en leggen' (R7,282,-

fB8).
Zeer bijzonder is de volgende voorwaarde, eveneens opgetekend voor Zundert: In 1501 bedingt een wever Jan Jans van
Amelvoirt die zijn doening verkocht had aan Barthel Peet
Barthels dat hij in de verkochte stede mocht blijven wonen
(in de uitkamer) en in het achterhuis een plaats voor zijn
weefgetouw mocht behouden. Ook 'een stede aenden hert aent
vier'zoals gebruikelijk,maar dan staat er achter'z1m pijpe
te mogen roken aenden viere' en dat is we1 uiterst bijzonder. Want in 1501 vÍas tabak nog onbekend in de Nederlanden, althans het werd nog niet gerookt. Amerika was immers
pas een decennium eerder ontdekt en het zou nog enkele decennia duren tot het einde van de" 16e eeuw voordat het.roken in de mod.e kwam. In Engeland wordt pas in 1573 oÍer
het roken van tabak gesproken en het maken van pÍjpen in
Holland kwam pas na 1600 op gangiin 1611 wordt de eerste
pijpenmaker vermeld te Amsterdam '. Wat rookte Jan van Amelvoort dan in zijn pijp? hle kunnen er naar gÍssen.

Bilzekruid misschien, of hash? (R2281,f40. ).In Frankrijk
en Duitsland zijn we1 vondsten van prehistorische pijpen
gedaan in grafheuvels en ook in het, Groningse. Men vond.
een stenen pijpje in een grafheuvel'. Plutarchus, Herodotus en Plinius 'de Oude' berichtten ,dat de Grieken en
Romeinen BÍlzenkruid, Doornappel, Hoefblad en Clpers Gras
'rookten'rniet uit pijpen ,maar door zich de rook van de
open verbrandg kruiden toe te waaieren of deze door stelen
oÉ te zuigen 5.
Hennep kan ook gebruikt zijn: de boeren kenden deze plant
reeds in de middeleeuwen: de vezels werden gebruikt voor
de touwmakerij,maar of men ook de bedwelmende werking van
de hars heeft gekend is niet bekend.
Een vroeg voorbeeld van inwoning vinden we in 1475 te Etten. Broer en zuster Adriaen en Lijsbet Jan Roeden verkopen hier een boerderij aan Adriaen Willem Coters.
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AIs zíj slechts een jaar bij Adriaan bleven wonenrmoest
Adriaen coters hen eten en drinken bezorgen plus elk van
hen 10 stuivers. De inwoners zouden a1i vergoeding hun
diensten binnen- en buitenshuis aanbiedenrdus ge*oon meehelpen bij voorkomende werkzaamheden. Ars zíj ranger dan
een jaar in de boerderij bleven wonen kregen zij éten en
drinken plus een zester (=346 liter) rog.
AIs broer en zus echter niet wilden blijven inwonenrdan
moest erk van hen een kamer aangeboden worden en we1 aan
Adriaen Rooden de noordelijke kamer en aan LÍjsbet de zuiderijke kamer (er waren dus brijkbaar ar twee kamerst ). rn
elke kamep moest een bed staan en verder hadden ze recht
op vuur u, kaarsen en 'pottaedsy' (warm etenreen soort
dikke soep) (RE263 ,f34v,vlg. cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, II,p.665.666 ) .
Dat woord potagie komt ook voor in contract dat in chaam
werd gesroten tussen een weduwe en de koper van haar boerderij. 7'íj mocht haar leven lang blijven wonen in de kamer
en in de hof groente halen ('groenicheyt, boonen, peen,
erten en andere potagie'). verder had zíj recht op iruit
yit de boomgaard en turf uit de Maayen. ook het viuchtgebruik ('usufruct') van de akker 'hei wuestrant' kwam haar
ten goede. ( 1681,R27S, f107v) .
Ook te chaam werd in de vroege 16e eeuw een overeenkomst
vastgelegd tussen Heinrick Relmers van GhÍlse en zijn zus-

ter cornelie.

Laatstgenoemde mocht

bij

hem

in brijven

wo-

nen en had bovendien recht op 9 zester rogge per jaar.
rndien Heinrick eerder overrged dan cornelie -èn ats cornelie niet met die erfgenamen overweg konrmoest zíj
een kamer op het begijnhof van Breda krijgen en moest haar bovendien jaarlijks voldoende turf bezorgd worden (1503,
R416, f56; Cerutti, III,p.t97, 199) .
rn chaam was men nogal nauwkeurig in de beschrijving van
de appelbomen waarop een inwonendé recht had. rn 1527 had
crare Jan Bollaerts, die in een uitkamer woonde namelijk
recht op 'do9!t vanden apperboom inden boghaert geheytón
den schyfboom'(R762,f51) Een familierid van clarà ,géhe!"n Yde Noyt Borlaerts genoot de opbrengst van een appelboom die 'den Hairdincboom' werd genoema (1531,R76zrrrso).
rn 1533 is er te chaam (alweerl f sprake van het gebruik
van 2 appelbomen door een inwonende ,waarvan er een genoemd werd 'den Eemerring' (R763 ,f32). rn Ls3z mocht in
diezelfde plaats een zekere Kathelijn blijven wonen in een
'buer' (kreine woningrschuurtje). zil haó recht op z appelbomen en een perenboom. rn de zomer kreeg xathefiin van
Iru11 zoon 4 potten melk per week, in de wi-nter 3 pótten,
half zoete en half 'botermelcx' (R763,fL4) .

In 1510 mocht Margrietrde weduwe van Pauwel Jan Jacops
blijven wonen in de uitkamer van de boerderij te Chaam die
aan

Adriaen Jansen van den Houtghoir verkocht was.Zij had
recht op 2 appelbomen, te weten' een suetincboom en een
schumincboom' en nog een perenboom en-zeldzaam-een druif
voor de deur van haar kamer. Per jaar had zi1 recht op 100
eieren en elke dag een 'menghele suetmelcx' en zoveel
'kernd.melck' a1s zíJ nodig mocht hebben.Een mengel zou gewoonlijk 2 pinten groot zijn, maar een melkmengel waq weer
l* maal zo groot als het gewone mengel dus 3 pinten' (een
pint=O,8 liter);dat wordt dan 2,4 liter (is dat niet wat
veel voor één dag voor een oude vrouw?)
Soms moest er in de kamer waarin de grootouders bleven
wonen een aparte schoorsteen gemaakt worden. Dat gebeurde
bv.te Terheyden in 1561 toen Engele,weduwe van Adriaen Jacops van den Kyeboom in bleef wonen bij haar zoon Jacop.

Zíj had recht op een stoel'aenden heert' in de keuken ,

maar woonde in grote kamer. Als zíj op zichzelf wilde gaan
wonen moest haar zoon 'een schouwe ofte schoorsteen' maken in die kamer. Ook had Engele recht op 2 appelbomen,
een peerboom en zelfs een kastanjeboom -(R466rf159). In

Gilze is in t529 sprake van het gebruik van een 'nootboom'en een appelboom door Adriaen Jan tíouter Peters
(R656, f104v). Ook aldaar bepaalde Gertruydt Lambrecht
Adriaen Wyten dat zrJ in de door haar verkochte boerderij
mocht blijven wonen. Verder had zí) recht op drie van de
beste appelbomenrdoor haar uit te kiezenren bovendien de
helft van de' cruythof ' (R658, f3v) .
Het wonen in een bakhuis of klein huisje ('buer' ,zie
boven) bij de boerderij kwam ook wel eens voor. In 1527
verkocht Peeter Gheryt Meeus zijn boerderij aan Lysbeth
Peeter Jan wouters. Peeter mocht blijven wonen in ' tcleyn
huysken geheyten t Bachuys'.(R672rf59). In Gilze mocht
Daem Godert Reyns die zijn stede aan zijn zoon had verkocht ook in zo'n bakhuis blijven wonen (R 658rf87). In
Terheyden woonde Laureys Adriaen Relms in 1555 in een
'molenhuysken' aan de Koestraat(R636,f641 .
trleer in Alphen bepaarde Joost Jan Peters dat koper Henrick
Cornelissen een kamer moest maken ofwel 'een huysken op
vier stylen settenrdaer men twee bedden in setten en vyer
in stoken sal mogen'(L541, R764,f64). In 1541 verkochten
Steven Wouter Stevens en zijn vrouw hun boerderij aan
Willem lJillemss Haerden.
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zij mochten blijven wonen in de grote kamer en hadden
rechf, op de helft van de 'faute int huys staende'reen verwelf',hier op te vatten als de bewaarplaats bij de ingang
van de kelder onder de trap naar de opkamef (soms ook

Iochtje genaamd) (R764,f40) .
soms bleven niet de (groot)ouders inwonen, maar ongehuwde
broers of zusters. Een dergelijk gevar treffen we bv.aan
in 1541 te Teteringen toen de kinderen van peter Michielssen de nalatenschap verdeerden. De zusters Ànne en Marie
mochten blijven hronen in een nieuwe kamer aan het oostein-

de van het huis zorang ze niet trouwden.(R446rf54v). zo
ook mochten de broers Henrick en Dyrck peter Dyrck Buycx
te Baarle bij hun oudste broer Aert blijven inwonenrzolang zíj niet getrouwd waren. vader peter woonde ook in
bij Aert:hij mocht de kamer en de zolder gebruiken en
moest ook een plaats hebben om zijn'berninge' te leggen.
(

1549, R7gg, f7

)

Een enkele keer bleef ook de niet-verwante verkoper inwonen, zoals bv. Heer claes van den Nuwelelmde(prÍóster) te
Alphen die in 1525 zijn boerderij bij de'kerk aldaar

verkocht aan lrlouter Jacop Meeuss.van poppel. (R?69, fL7).

Merkwaardig is dat de vermeldingen. van het .imronen vooral
betrekking hebben op de 16e eeuw. Kwam het in de 17el1ge
eeuw minder voor of werd het minder opgetekend? stelden
de ouders het zelfstandig wonen later meer op prijs dan in
de 16e eeuw of had men meer gerd en kon men io langer
zelfstandig blijven? Ars «io kinderen pas op rate leeftijd
trouwden was er uiteraard ook minder kans dat de ouders

nog in leven waren.

-Dirk Dannsma:Het Horlandse huisgezin( 1560-heden) ( L993 ),p.72.
(citeert Van poppel).

1

2-BarretrPierre en Jean-Noër Gurgand: Bid voor ons te compostella (1982),p.33 e.v.
A. /Georg A. Brongers: pij penbrevier, Rotterdam
,p.32
4.Juten, rr.A.J.L. :De tabak-en pijpjesforkrore,Brabants
Heem
l-(1949), p.103-104
3-
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QUrzAvoND
WEST -BRABANTSE HEEMKUNDEKRI NGEN
door Anneke Oomes-van den Berg

op 16 november jl. mocht een d.eregatie van onze kring (versterkt met Frans verschuren, bekend van omroep Brabàntr èn
Frank wierckx, oud bestuursrid van Brabants Heàm) weer mee-

jaarlijkse Brabantse Heemquiz, dit keer georganiseerd door de heemkundekring De vierichaer uit woui.

doen aan de

het beantwoorden van de honderd vragen over de meest uiteenropend.e ond.erwerpen stond paulus aan kop. Maar liefst 16
heemkundekringen stonden rager gekwalificeèrd dan de Nieuw-

Na

Ginnekense afvaardiging.
angst sloeg op dat moment we1 toe, want de winnaar moet de
eerstvolgende heemquiz organiseren.
Tussen de honderd vragen d.oor, waren er echter ook nog een
zevental doe-vragen. Deze liepen uiteen van het benoemen van
kruid.en, tot het maken van een limerick. paulus deed het ook
met de doe-vragen niet slecht maar de prinsenbeekse vereniging 0p De Beek deed het nog een stuk beter en kwam door de
doe-vragen van een zesde naar de eerste praats en liet paulus
De

achter zich.

De gedeelde tweede

plaats was voor Het land van Gaster en
voor Paulus.
rn de ogen van paulus was dat echter de beste positie want
dan kan er volgend jaar weer gewoon lekker worden meegedaan
terwijl men anders nu aI hard aan het werk zou moeten gaan om
een goede heemquiz in elkaar te zetten die voor neei hlest
Brabant interessant ist
"Op de Beek":

proficiat en heel veel sterkte!

!

Frank, Joachim

( 1979 )

5.

Frank, p.

16

6.Cerutti leest byer en zegt erbij dat er mogelijk vyer gelezerr moet worden.Dat zal- inderdaad wel .Vgl.bv.een akte uit
Gilze van 1534'vyer ende keersen hebben' , R657, f135v )
T.verhoeff ,J.M.:De oude Nedertandse maten en gewíchten (1,9g3),

p.LL4,

L4

8.Verdam, J. :Middelnederlands handwoordenboek, p.74g

CONSTANTIA 95
De ulvenhoutse Harmonie constantia vierde op zondag 4
november het 95-jarig bestaan met een mooi concert en een
extra uitgave van Constantje.
Het concert werd. gegeven samen met harmonie ceciria uit
Bavel.
uiteraard kreeg Pau1us er ook enkele exemplaren van de
jubileum editie van constantje voor het verenigingsarchief. Dit verdient navolging.

WIE ZIJN DIT

?

rn het uitgebreide foto-archief van paulus van Daesdonck
zit deze mooie foto. Burgemeester serraris met zijn echtgenote en een aantar personen bij een of andere plechtigheid.
Wie

zijn

Waar en

deze mensen

?

bij welke gelegenheid is

Graag reacties naar de redactie.

deze

foto

gemaakt

z

(Er zijn 77 herkenbare peraonen vl.nr 7-l? ; 7O=Jhr Hr T.E. Serraris)

E
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DE DITLENBURGSTRAAT EN
DE FAIvIItIE I.{IDDELAER

door Ad Jansen

IN

GINNEKEN

Inleiding

Het hart van Ginneken heeft in de loop van de twintigste eeuw
nogal wat veranderingen ondergaan, waardoor de straten in het
dorp een ander aanzien hebben gekregen. Illustratief daarvoor
is de verandering van het begin van de Dillenburgstraat nabii
de Ginnekenweg. Verdwenen zí7n Café De Ster op de noordelijke
hoek met de Ginnekenweg (nr.317, ABN-AI.IRO), met aansluitend
de bakkerij van de familie Goosen en de slagerij van de familie Van Rumund, respectievelijk Dillenburgstraat 3,5 en 7.
Eens was dit alles in handen van de familie Middelaer,

Schoolstraat

het er hier een eeuw geleden heeft uitgezien tonen oude
foto s. De naam Dillenburgstraat werd eerst in 1942 ingevoerd
bij de annexatie van Ginneken-dorp door de gemeente Breda
(besluit 14-11-1941). De naam Schoolstraat noet omstreeks
t867 zijn ontstaan, toen er een nieuwe gemeentelijke school
werd. geopend aan de zuidzijde van de straat op de plaats waar
nu de Viandenlaan begint. Op L mei 1909 wÍjzigde het gemeentebestuur van Ginneken en Bavel deze naan tn Prinses Julianastraat.
Foto 1 laat zien hoe smal het begin van de huidige DillenHoe

Foto L: Het begin van de Dillenburgstraat (SchooLstraat) aan
het begin van de twintigste eeuw (coLl. Gen.Archief Breda,
nr.1991-454 ) .

burgstraat omstreeks 1900 was. De bredere uitmonding op de
Ginnekenweg (foto 2) dateert van de jaren dertig en veertig
van de twintigste eeuw. Aan het begin van die eeuw begon de
straat tussen Café De Ster (foto 3) aan de noordzijde en de
winkel van de gezusters Maassen (nu RABO en wijkgebouw) aan
de zuidzijde van de weg.
Na het café volgden aan de noordzijcle de bakkerij van blillem
Middelaer (nu Dillenburgstraat 3) en enkele gesloten woningen (nr.5 t/m 11). Aan de overzijde stond op de hoek de winkel van de gezusters Maassen en ter hoogte van de woningen

nunmers 4 t/n 10 nog een dorpswoning, waarin de tuinderij van
A.van GooI vías gevestigd. Eens heette dit huis Het Klein
Bogerdje. Langs de westzijde van de Postlaan hoorde de grond
oorspronkelijk bij deze woning. Omstreeks 1900 lag hier het
eerste kerkhof van de Laurentiusparochie.

Foto 2: zo ziet het begin van de Dillenburgstraat er nu uit
( f oto A. ti. Jansen, 2001 .
)

Café De Ster
Dit café
is pas ontstaan omstreeks 1873. Uit de patentregisters I bliikt, dat er eerst in 1873 patent werd verleend,.
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Foto 3: café De ster, vlak voor de afbraak in 1g3s (coJJ.
C.Coenders +).

Het was een patent voor een tapperij op de noordelijke hoek
van de huidige Dillenburgstraat en de Ginnekenweg. l{er vras er
tussen 1853 en 1864 een cafeetje gevestigd in een huisje aan
het begin van de huidige Dillenburgstraat (nu nr.5). De geschiedenis van de bebouwing op de hoek gaat echter niet verder terug dan de tweede helft van de achttiende eeuw.
rn 1833 werd Laurens Hartman eigenaar van het hoekpand aan de
noordzijde van de huidige pillenburgstraat met een tuin langs
het begin van die straat z. Hij had een en ander gekocht van
de weduwe en kinderen van de rentenierende smid Roerand vermeulen (1753-1830). Hartrnan (*1796, Oud- enNieuw Gastel) was
in Ginneken veldwachter. rn 1838 bouwde hij in de tuin achter
zijn huis langs de huidige Dillenburgstraat een huisje (nu
nr.5). Het hoekpand brak hij omstreeks 1840 gedeertelijk af
en herbouwde het vervolgens. Het gehele complex, bestaande
uit de twee huizen met bijbehorende tuÍn, werd korte tiid
later overgenomen door Juliana Jonckheer (*1812, Àrnhem) J,
zuster van de bekende Ginnekense notaris Jonckheer (18091879). rn 1853 verkocht zij het huisje Dillensurgstraat 5 aan
de Bredase oppasser Hendrik van Kuijlenburg {. Het hoekpand,
werd. wederom verbouwd en d.aarna verhuurd. rn 1,872 deed zíj
ook het ho.ekpand met de tuin van de hand atrn Hendrik van

Hooijdonk'.
Uit àe patentregisters van 1859 6 bliikt, dat Hendrik van
Kuijlenburg patent had als slijter en tapper van sterke
drank. Deze tapperij is vermoedelijk door Van Kuijlenburg
begonnen in 1853 in het door hem gekochte huisje aan de huidige Dillenburgstraat. In 1864 overleed zijn vrouw, waarna
hij elders in Ginneken woonde en het beroep van tuinman uitoefende.
Na aankoop van het hoekpand

in 1872 door Hendrik van Hooijdonk (*1837, Teteringen; + 1883, Ginneken) had deze patent
als tapper en slijter, biliqrtnouder net één tafel, stalhouder en binnenlands koopnan'. Na zijn dood stond tot 1885 de
vergunning op naam van zijn weduwe Maria Boeren (* 1836,
Princenhagei + 1904, Ginneken). Zíj hertrouwde echter met
Àdriaan van de Wetering, die vervolgens het café a1s herbergier voortzette. In die tijd heette het in ieder geval De
Ster. In dit etablissement vierde in 1897 een oud, maar verder vrijwel onbekend Ginnekens gilde^ het 150-jarig bestaan,
namelijk het Musschen- en Mollengildö. Bij À.tJeterings woon-

Foto 5: Bakker willen Middelaer en zijn vrouw Anna Eurks voor
hun winkel Dillenburgstraat 3, onstreeks i.9i.0 (cori. dhr. en
nevr. P.Maassen-De Visser +).

den toen twee connensaals in: de veearts Frans Verhoeven en
Pieter van d.er Steen.
Op het erf achter het café, dus in de vroegere tuin bouwde de
weduwe Van Hooijdonk in L883/4 een woning, die aansloot bij
het reeds bestaande huisje (respectievelijk Dillenburgstraat
3 en 5) 9
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haar dood verkocht haar dochter cornelia, getrouwd met de
Princenhaagse slager Adriaan speek, het hoekpand met [ijbehorend erf Ín 1905 aan Johannes Franciscus de Visser lu.

Na

Jan de visser werd in 1878 te Antwerpen geboren als zoon van
Frans de visser (1846-1924)en Maria Elisabeth Bakkers (1g43L9241. vader de visser was stucad.oor van beroep. Hij woonde
geruine tijd in Àntwerpen en in Amsterdam. Evenals zijn vrouw
was hij geboren te Ginneken. Ín tg24 kwam hij terug naar zijn
geboortedorp, waar hij naast zijn vak a1s stucadoor een cafeetje dreef op Raadhuisstraat 7.
zoon Jan de visser (1878-1927) kwam in 1883 vanuit Amsterdam
naar Ginneken, waar hij onder meer woond.e aan de Baverseraan
en in de Rozenraan. rn 1903 trouwde hij te Ginneken met
Jeanne Marie Antoinette Middelaer (1872-1957) .
Enkere jaren na zijn overlijden werd café De ster gesloten en
werd het pand in 1935 verkocht aan A1bert Heijn. Het oude
pand werd gesloopt en vervangen door een voor die jaren modern winkelpand, dat daar tot omstreeks 1966 heeft dienst gedaan. Dit gebouw in de typische baksteenbouw uit d^e jaren
dertig van de twintigste eeuhr, dat in opzet nog steeds bestaat, werd daarna ingericht als bankgebouw.
Burgemeester l{iddelaer en zijn nakomelingen
De familie Míddelaer was in Ginneken geen onbekende. tÍilrem
Middelaer en ook bovengenoemde Jeanne de visser-Middelaer
uraren kleinkinderen van Jan Jacob Middelaer, burgemeester van
de gemeente Ginneken en Bave'I van 1824 tot 1.841, daarna kantonrechter te Ginneken

in 1782 geboren te Bergen op Zoom a1s zoon van
Joris crafford Middelaer en christina Aletta Fercken. Hij was
tweemaal gehuwd. Uit zijn huwelijk met Joanna Christina Heshusius werden geen kinderen geboren. Zijn tweede vrouw Adriana de Poorter (* 1796, St-Oedenrode; +1851, Ginneken), waarmee hij in 1824 te Ginneken in het huwelijk trad, schonk hem
zeven kinderen. De in L828 geboren derde zoon, Frederik Hendrik Victor (1828-1899, Ginneken), gehuwd. met Antonia Johanna
Jan Jacob werd

(*1834, Zevenbergen; +Ginneken, 1913) had verscheidene
kinderen, uraaronder de bovengenoemde zoon Willem en de dochter Jeanne, gehuwd met de reeds genoemde Jan de Visser. Een
andere dochter, Victoire (*1861 Esschen, B), trouwde met de
eveneens uit Ginneken afkomstige t van Thoor. Uit dit huwelijk stamt de zoon Lambertus Àntonius Franciscus van Thoor
(*1892, Breda), die later de Woningbouwvereniging St.Lauren-

Hermus

tjus oprichtte.

Foto 4:
Op LB septenber 1-901trouwden

in

Ginneken

Willen Middelaer

uit
Ulvenhout (foto

en

Anna Hurks

A.van
Erp, Ginneken;
co1L. dhr. en nevr.
G. W. Goosen, Ulvenhout )

Toen Jan Jacob Middelaer in 1.824 tot burgemeester werd benoemd., woonde hij aI drie jaren in het huis De Gouden Leeuw
(nu Ginnekenweg 221.-24t) ". Hij verkocht het in 1834 aan
P.J.Cuijpers, die later het landgoed Anneville stichtte. Na
enkele jaren elders gewoond te hebben, kocht burgemeester
Middelaer in 1.839 van Johannes Carolus Janssen de herberg en
broulv.erij De Oude Roskan aan de Ulvenhoutselaan (nu nrs.9 t/
13) ". In 1840 verving hij de herberg door een groot in
neo-classicistische stijl gebouwd herenhuis. Na ruim een eeuw
ging dit majestueuze pand bij de bevrijding in 1,944 in vlammen op. Middelaer hield de brouwerij nog open tot 1848. Na dg
dood van zijn tweede vrouw deed hij zijn huig. van de hand rr
waarna hij eld.ers in het dorp heeft gewoond r{.

bakkerij van flillen Middelaer
Zijn kleinzoon Willem Middelaer was bakker van beroep. Hij
werd in 1867 geboren in Valkenswaard, waar zijn vader Frederik Hendrik Victor Middelaer toen werkzaam was. In L890 kwam
hij met zijn ouders vanuit Teteringen naar Ginneken, waar de
familie woonde op A 327 (Dillenburgstraat 3/5). Op 18 septemDe

ber 1901 trouwde Willem daar met Adriana Hurks

(1872-1951,

Ginneken), dochter van de Ulvenhoutse hovenier Adrianus Hurks
en van Maria de Kanter (zie foto 4).

9T

In 1904 kon hij het pand kopen, dat de weduwe van Hendrik van
Hooijdonk in 1883 in,fle tuin van Café De Ster had gebouwd
(Dillenburgstraat 3) tr. Vermoedelijk was hij of zijn familie reeds huurder van de woning en was er op het erf reeds
een bakkerij ingericht. In dezelfde notariële acte verkocht
zijn zwager, dè herbergier Jan de Visser hern namelijk een
stuk open grond, benevens bakkerij en een gedeelte van de
Schuur, groot 2 are en 85 centiare. De winkel zal dan ook in
1905 reeds enkele jaren bestaan hebben (zie foto's 5 en 6).
Het echtpaar Middelaer-Hurks had geen kinderen. Na zijn over-

Iijden in 1933 zette zijn weduwe de bakkerij voort. Haar neef
G.W.Goosen uit Ulvenhout werd op 17-jarige leeftijd van
school gehaald om haar in de zaak te komen helpen. Na haar
overlijden in 1951 werd hij eigenaar. Hij zette de bakkerij
voort tot 1965. Toen er niet meer zelf werd gebakken, werd er

Foto 6: Electrische Brood- en Banketbakkerij W.F.MiddelaerHurks, onstreeks 1.939. De winkei werd verbouwd en voorzien
van een pui van witte, qeglazuurde steentjes. Verderop de
winkel van slaqer Van Runund (coLL. dhr. en nevr. G.W.Goosen,
Ulvenhout).

in de winkel nog een vijftal jaren brood van bakker We1ten
verkocht.
In 1940 werd. het pand d.oor oorlogsgeweld zo zwaar beschadigd,
dat het twee jaar later geheel herbouwd moest worden (foto
7). Datzelfde lot trof de panden Dillenburgstraat 5 en 7, ètr
het aan de overzijde gelegen wijkgebouw. De panden aan de
noordzijde van de straat moesten bij de herbouw in ïP42 drie
meter achterwaarts verplaatst worden (zie foto 2) "Dillenburgstraat 5 en 7

ZoaIs boven reeds vermeld legde de veldwachter Laurens Hartal vóór 1840 de grondslag voor het huis Dillenburgstraat
5. In 1864 werd het pand door de eigenaar Hendrik van Kuijlenburg langs de straat verbregd en verdeeld in twee huisjes,

man

Foto 7: De verwoesting van de panden aan de Dillenburgstraat
door het Duitse bonbardenent op Ginneken op L2 nei 1940
(coLL. Paulus van Daesdonck Nieuw-Ginneken).

nu Dillenburgstraat 5 en 7 Lt. Hij had echter vanaf 1864
geen patent meer. In 1875 verkocht deze voormalige herbergier
deze twee woningen aan de smid Adrianus van lerssel (*1827
Ginneken, +1888). Deze had zijn bedrijf op Ginnekenweg nr.309
(nu Vivaldi ). Zijn erf grensde aan de achterzijde aan de
twee gekochte pandjes. Adrianus van lerssel en later ook zijn
tweede vrouw woond.e op Dillenburgstraat 7). Bij de bespreking
van Café De Ster is ook reeds verteld, dat Dillenburgstraat
3 eerst in 1883 werd gebouwd door de herbergier Hendrik Van
Hooijdonk of zí1n wed.uwe. Daarmee was er een aangesloten rij
van vijf woningen ontstaan, doorlopend tot en met nummer 11.
Van deze rij zijn nu alleen nog de nrs. 9 en 11 overgebleven,
op de oorspronkelijke rooilijn (zie foto 1).
Na de dood van de snid waren de twee pandjes eigend.om van
zLJn tweede vrouw Cornelia Bus (1840-1912). Na 1890 woonde
hier het gezin van Frederik Hendrik Victor Middelaer (18281899) en Antonia Johanna Hermus.
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direct werd getroffen, was de schade
zeer groot. De LaurentiuSkerk verloor een groot deel van de
gebrandschilderde ramen, de pastorie was geheel ontzet evena1s het Witgele-Kruisgebouw. Van het winkelpand van Middelaer
werd door de luchtdruk het dak weggeslags, terwij I ook s1agerij Van Rumund veel schade op liep (foto 7). Op de zolder
boven de winkel van Middelaer sliep een van de broers van
Adriana Hurks, Heintje Hurks, die met ledikant en al van {q
zolder over de weggeslagen voorpui op straat terecht kwam "
De winkelpanden en het tegenovergelegen wijkgebouw moesten
worden afgebroken en geheel opnieuw opgebouwd. De gemeenteraad besloot dat de rooilijn drie meter naar achteren moest
worden verplaatst. De herbouw vond eerst in 1942 plaats.

Hoewel geen enkel gebouw

Foto 8: Vol trots toont
de heer G.W.Goosen zijn
wandelstok, waarnee eens
burgeneester Jan Jacob
Middelaer door Ginneken

heeft gewandeld. Op het
zilverbeslag van de knop
staan de initialen W.F.
(Middelaer), en op
ring rond de stok:

een

G.Goosen, 5-12-L950
( foto A.W. Jansen, 2001- ) .

Zoa1s eerder gemeld waren dit de ouders van bakker Willen,
Middelaer, Jeanne de Visser-Middelaer en Victoire van ThoorMiddelaer. In 1,91,2 werden na de dood van de wed.uwe van
Ierssel, beide woningen verkocht aan de weduwe Antonia
Middelaer-Hermus. Een jaar later over-Ieed zi1, waarna haar
zoon bakker WiIIem Middelaer de wonin-gen verwÍerf en dus
eigenaar was van zowel Dillenburgstraat 3 a1s de juist
genoemde nummers 5 en 7. Dit laatste pand werd na 1912
bewoond door de zuster van bakker Wil1em, Victoire van ThoorMiddelaer, met haar zoon Bart van Thoor.
In 1919 werden de twee huizen nr. 5 en 7 saÍnen verkocht aan
Hubertus Petrus van Rumund die er een slagerij vestigde.
Omstreeks 1954 volgde zijn zoon Gerard hem op. In de jongste
tijd werden deze twee panden verkocht, nad.at de slagerij al
eerder was gesloten.
De vemoesting ii 1940
Op L0 mei 1940 was Nederland in oorlog met Duitsland 18. In
de vroege morgen van zond.ag t2 mei, s morgens om half vijf

wierpen Duitse bommenwerpers vijf bommen af, op een afstand
van 15 tot 20 meter ten oosten van de Ginnekenweg. Precies
voor de bakkerij van Middelaer viel een bom midden op het
wegdek. terwijl er ook nog één net achter het Witgele-Kruisgebouw en twee vlakbij de noordgevel van de pastorie neerkwamen.

Besluit

Binnen een periode van nog geen honderd jaar ontstonden en
verdwenen een echt dorpscafé, een bakkers- en een slagersbedrijf. Ook de panden werden gesloopt en herbouwd en het
begin van de Dillenburgstraat verbreed, waardoor dit punt een
geheel and.er aanzien kreeg. Aan de f amÍ1ie Middelaer
herinnert in Ginneken alleen nog de Burgeneestet Middeiaerlaan (Besluit 28-11-1938), genoemd naar de eerste echte
burgemeester van de voormalige gemeente Ginneken en Bavel.
Àantekeningen

Afkortingen:
G.À.B. = Gemeente-archief Breda
N
= notarieel archief, 1e serie, aamwezig
NN = idem, 2e serie.

bij

G.A.B.

1. G.A.B., Secretarie-archief
2.

Ginneken na 1815, archief nr.1552 en
1553, Patentregisters L815-1839; 1859-1.877.
N 1430, acte 90, 126 en 158, l2/4,26/4 en29/5-L833, not.de Roij,
openbare verkoping. Het huis genummerd B 65, groot 5 roeden en L2
ellen was verhuurd in twee delen, de hoofdbemner vías L.Hartman.

Verkoopprijs fl.610, -.

Ginneken na 1815r Dr.1.843: volkstelling Ginneken L849.
Ju1Íana Jonckheer woonde, samen met haar moeder Juliana Andres, in
een huis aan de westzijde van de Ginnekenweg, tussen K.Emnalaan en

3. Adm.archief

Burg.Serrarislaan. De bewoner van het hoekpand

te stellen.

4. Kadastrale legger, art.1037 vermeldt als
1853.

is echter niet vast

verkoopdatun 1 november

5. Onderhandse acte, vermeld in NN Ginneken 40, acte 1019; LA22, 1905.
6. G.À.B, secretarie-archief Ginneken na 1815, DÍ.1552' huis 50.
7. Iden, nr.1553, huis A 62.
8. Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant, 11-1-1897.
9. Kadastrale hulpkaart Ginneken sectie I ni.143, 20-8-1883; kadastrale legger artÍkel 1859 Maria Boeren, weduwe H.van Hooijdonkrherbergier vermeldt: stichting 1884, huis À66; het hoekpand was toen À65.

ï01

100
40, notaris Bode, acte 101.9, g-2-1905; verkoopprijs
F1.6.500,_. voorwaarde p65 dat de verkoper zorg zou dragen-voor het
overschrijven-Yut'-qe drankvergunning op naam vàn de kopór.
11.N 4862 acte 114,_29-9-lgíi,
de fanilie Leutner. Het
huis werd in 1643 gebouwd door
"*Xoop-raà
de medicus Arnout Oisters.Tot 1708
heette het Bij de Bercr\skens, tot i.?59 was de naam De Groene poort.
L0.NN Ginneken

vervolgens was het
Leeuw.

tot

omstreeks L800 een herberg genaamd De Gouden

12.N 4905, acte 53, ZO-7-1g:g;

13.NN Ginneken

notaris p.C.Wiercr; prijs FI.
7, acte Ul6, iO-f_fAS2; not.Jonckheér.J prijs 5.000,-.

Fl.g.000,-.
14-zíe voor burgeneester I'lidderaer: Ad Jansen, t Ginneken, fragmenten
uit de geschiedenis; p.16a-165; Ginneken, iggg. De burgemeesfet
woonde later in pension bij petrus van Baer, Ginnekenwég 330.
15.NN Ginneken 40, 15-2-1995,'notaris Bode; verkoper: A.Spàek, mede
namens zijn vrouw Corneli3 van Hooijdonl. priji F}. 3.óOO,_.
L6.Kadastrale hulpkaart, Ginnetàn sectie I nr.Tgi, oct.1945.
l.T.Kadastrale hulpkaarten Ginneken sectie I, nrs. 71, 3A_7-1g64; idem
nr. 188, augusuts 18gg .
18'voor een uitgeblgia vergl3g van de gebeurtenissen in de meidagen
van 1940, zie: Àd Jansex, h"n halve eeuw Ginnehen, lggo-1g42, dl.z,
p.183

e.v.; Ginneken, 1göf.
19.Vers1ag burgemeester aàn de commissaris der koningin, van 2 juli
1940. rn Ginneken vieleq tijdens de meidagen totaal l.g bommen.

DORPSQUIZ BAVEL

PAULUS SUCCESVOL

door Jan van der Westsrlakqn

Paulus heeft deelgengmsn aan de dorpsquiz in Bavel. Een
avond waar door 32 verenigingen, buurtschappen en families
werd deelgenomen. Ooh paulus was t{eer van de partij. Het
is weer een gezellige avond geworden, waar op het scherp
van de snede gestredsn werd om de beker. paulus zat de
hele avond goed in de wedstrijd en was de hele avond. bij
de eerste 10 te vindqn.
Na de voorlaatste ronde stond paulus zelfs bovenaant We
hadden toen aI een rond,e met dia's van bekende Bavelaars
en een ronde met het proeven en benoemen van een aantal
worstsoorten achter de rug. De laatste ronde bestond uit
20 vragen en de span[ing ite"g. Er waren een aantal vragetr, die we moesten gokken. Daar waren we blijkbaar niet
gelukkig in en zijn tenslotte op de derde plaats terechtgekomen, na hoe kan het ook anders - de carnavalsvereniging "ureet je wel" en de Blaosaopen. AI bij al een prima
resultaat voor Paulusg

HET PMRD
Zie hoe het zijn stappen gaat,
fier, trouw en kloek trekt het de ploeg
het gaat zo-waar haast op de maat
de voor ureer uit, met een nieuwe voor de boeg.
Zie hoe dat een zware last
soms vast raakt in 't slijk,
het paard zet zich in de strengen vast
en geeft dan van zijn trekkracht blijk.
Zie hoe het in smalle steg

en soms ook in de kolenmijn
of op het akkerland en op de weg

voor ieder een trouwe krachtbron wil zijn.

Zie hoe het bij een hindernis
de oren ver naar voren spitst
en met de kijkers op zijn doel gericht
de sprong neent en weer verd.er flitst.
Zie hoe het bij een nunmertje dressuur
de ruiter hoog draagt op zijn rug
en hoe het paard dan vrij secuur
het nummer af maakt fier en vlug.
Zie hoe het bij een plechtigheid
netjes afgepoetst en opgetuigd
bruid en bruidegom voor het stadhuis rijdt
en door een ieder wordt bekeken en soms nagewuifd.
Zie hoe het voor de melk-en de groenteboer

aI is het vast geen aardigheid
de hele dag is op de toer

met veel geduld en vaardigheid.

Zie hoe het bij de sleperstaak
de spieren tot het uiterste strekt
en kracht hierbij ontwikkeld, dwingt ons vaak
tot aIIer bewondering en respect.
Zo zien we d.at het stoere trouwe paard
nog bij ieder werk wordt aanvaardt
en dat ondanks motorvaart,
de boer trouw wil blijven aan zijn pàard.
GeLezen in Nieuw Geluid d.d. 75-09-1955
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Oorspronkelijk paardentuig met touw:

PMRDENTUIGEN EN
AANSPANNINGEN.
door Johan van der Made en Piet Mariinissen.

f;qfu<€t-

.

Le d<,Ren z. rlhzg_rt"
&qir K íern

Belgisch strengbeslag
,/

A

:

Het paard als last- en trekdier wordt zeld,zaam.
Slechts 'n enkele landbouwer gebruikt nog een paard voor
zijn kar, ploeg of eg. Zien wij hem toevallig zo, dan
staan we ongemerkt even stil om ernaar te kijken....naar
de boer en zijn 'knol'.
De meeste paarden, die we nu zien, zijn 'Iuxe Pèrdjes'.
Voor aIlerlei soorten rijtuigen, b.v. van de 'Brabantse
Àanspanning', of gewoon als rijdier, worden deze Paardjes
gebruikt.
Vroeger werd. het straatbeeld med.e bepaald door het paard.
Meerdere malen per dag kwam er 'n paard door de straat. De
hoeven 'klik-klakten' d.an over de keien en de met ijzer
beslagen wielen ratelden. Met de komst van de tractor is
dat beeld snel verdwenen.

Het sterke tuig, waarmee het edele dier zijn last moest
trekken, is ook verleden tijd geworden.
Degelijk handwerk van de zadelmaker en ook van de dorpssmid was het.

z'n ouderwetse smid bereid gevonden wat voor "De
V1asselt" te tekenen zodat daarmee het een en ander kan
worden vastgelegd en voor het nageslacht worden bewaard.
We moeten daar wel bij vermelden dat aI het ijzerwerk
geheel door de smid gesmeed was en dus echt ambachtswerk
betrof. Vandaar dat Piet 'de smid' Marijnissen, uit Lage
Zwaluwe, trog precies weet hoe aIIe ond.erdeeltjes er uitzagen. De redactie is hem dan ook zeer erkentelijk voor zijn

We hebben
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Elol«kgn voor' t vuur.
Elokkgn voor't vuur
Moptgn brandgn mgni$ uur.
flij dip brandhout dus gaat ttappsn
Most kpnngn allg, gi$gnsehapprn.
Dguhgnhout is prima voor dg stook
' t Drandt hsldg.r g.n gosd is hgt ook.
flaagfbcuk mopt jg g.g.rsl vgrgargn
en ' t dan ggn jaar tang droog bgwargn.

9it tslt ook voor wilgl en eilt
t orkg,nblokkgn Sg,urgn nàar spar
Maar dg vonÍtgn maltgn hg,t tg bar.
Taxus, pijn pn kastanjrhout
Warmgn gfogd, al is hg,t nog zo koud.
Dgrkgnblotrtltpn brandgn lg sngl
ehgnhoul smpult, dat SplooÍt hsl wg-|.
(astaniebloltÍ<gn most je in ds, hgrf $ vprgarsn
Om zg in 'vuur lang tg bgwargn.
Jgngvgr, dp smaak" dg. bgs, dg odgur,
)snsvsrbsssgnhout hs.ell f,s fijnste gs.ur.

tlulst sn is,p ziin ls$sn$sslsld
tlulst is als wa6 gn brandt vgrsngld,
Tsr"vtil deig-g ms.sr lijltt op vlas;
)9. zigt *g.gn vlarn pn toeh

wordt 'l as.

ll&rsgn, appgl gn pgrgnhout
Orandt gcurig, aanggnaam pn vprtrouwd.
lÍls ig zg Ropen kunl, nggm zg màar,
'flggl dg ltamgr glcurt gr naar.
\Nil is,' t bwtr.- hout bskomen
Nggm dan hout van pssgnbomgn.

't Is gllad gn grijs, brandt gropn gn oud
gn is zijn govrieht wgl waard in gfoud.

I
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REIK MIJ DE HAND

25 JAAR

door Sjaan van Dun.

Dit jaar was het vijf en twintig jaar geleden dat de actie
"Reik mij de Hand" voor het eerst georganiseerd werd voor
de missionarissen uit Ga1der, Strijbeek en Meerseldreef.
Het leek me goed de geschiedenis van deze actie aan het
papier toe te vertrouwen.
In het jaar 1976 toen pater Piet van Dun vanuit Zaire op
verlof kwam, besloot zijn broer Nil van Dun om in samenwerking met c.v. 'de Maerkratten' een eenmalige actie op
touw te zetten, om Piet 'n steun in de rug te geven.
De actie zou ook een naam krijgen, 'n Creatieve medewerkster, Marijke, ontwierp 'n pracht van 'n roos, een meter
hoog, die bij Piet op de kamer kwam te staan in Strijbeek.
En zie de naam was een feit geworden. 'n Roos voor Zaire !
Ze gingen met dit voorstel naar de gardiaan van die tijd,
pater Jaak, en die gaf alle medewerking. De speeltuin en
de zalen mochten z,e zelf uitbaten. Er zouden bloemen verkocht worden na alle 7 H.Missen en de collecte zou voor
dit doel gereserveerd worden.
Ook op Galder zouden bloemen verkocht worden bij de Sint
Jacobskapel. Men konden nu met de voorbereiding beginnen.

In de speeltuin werden volksspelen georganiseerd. Ook
kregen we we1 10 pony's aangeboden, waar de kinderen tn
ritje door de Zevenster kond.en maken, onder begeleiding.
AIs prijsjes hadden we rozen in Baarle-Nassau gekocht in
drie kleuren en ieder deed z'n best om alle kleuren in
bezit te krijgen.
Om de middag op te vrolijken

hadden we de fanfare voor Eer
en Deugd, hofkapel de Bisams, de Vendeliers en andere muziekkapellen die allemaal een half uur belangeloos optra-

den.

Drank Serveren en andere werkzaamheden werden verzorgd
door c.v. 'de Maerkratten' en hun dames. Ook de bloemenverkoop sloeg goed aan. We waren met 300 bossen van start
gegaan, maar dat werden er later 550 en soms 600 stuks.
Ad van de Broek was destijds altijd bereid bloemen bij te
bezorgen, als bleek dat we te kort kwamen. De medewerking
was van

alle kanten prima.
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Het werd dan ook 'n ongelooflijk succes.
Dat wat als eenmalig bedoeld was, is 'n jaarlijks terugkerend. festijn geworden, bekend tot ver in de omtrek.
De volgende jaren waren er drie missionarissen op verlof
en werd de naam verand,erd in 3 voor 3. Drie dorpen voor 3
missionarissen in 3 ontwikkelingslanden. Er waren toen 1.2
missionarissen en met deze verdeling zouden ze allemaal
aan de beurt komen.
Als vaste datum hadden we de derde zondag van September
genomen. Aan Belgische zijde werd de dorpsraad gevraagd
mee te helpen, want het was 'n hele organisatie geworden.
In 1979 is de naam in overleg met pater Crombez nogmaals
gewij zí1d,. Het werd. "Reik mi j de Hand,".
De Dreefse gemeenschap had ook een groot deel van de werkzaamheden op zich genomen en deelde graag mee in de opbrengst. Zíj hadden acht missionarissen en wij vier.

De Nederlandse missionarissen wil ik even noemen: pater
Piet van Dun, Zr. Anna van Dun, Gerard en Daniel de Leeuw,
die bij hun broer Antoon de teeuw in Galder hun thuishaven
hadden, a1s ze op verlof kwamen. De opbrengst zou voortaan
over aI de missiewerkers verdeeld worden. Dit kon heel
goed want de opbrengst werd elk jaar hoger.

Tot

1984

heeft er 'n goede samenwerking bestaan tussen

de

carnavalsvereniging en de dorpsraad.
Maar de dorpsraad heeft ook've1e andere activiteiten en zo
kwam later o.1.v. pater Theuns 'n afzonderlijk missie-co-

mité tot stand in Meerseldreef. In de loop der iaren
werden enorme bedragen bijeen gebracht, met a1s topjaar
1998. Netto 48.460 gulden. De rommelmarkt alleen bracht
39.700 gulden op. Ik moet er wel bij vermelden dat er in
Meerseldreef 'n echtpaar is, Piet de Graaf en z'n vrouw
Koosje Oomen, die 'n heel jaar verkopen voor de rommelmarkt. En dat bedrag wordt er die dag bijgeteld.
Hij a1s oud-aannemer heeft veel ruimte om op te slaan, hij
repareert alles en maakt mooie kasten en tafels voor de
verkoop. Z'n vrouw maakt alles schoon wat binnenkomt,
sorteert en prijst alles. Onmisbare mensen, met 'n hart
van goud en zij brengen het grote geld binnen.
We hebben ook nog enkele jaren 'n barbecue gehouden en 's
avond.s nog voor dansmuziek gezorgd voor de liefhebbers.
Maar uiteindelijk zijn we met het muziekprogramma altijd
door blijven gaan. Dat slaat het beste aan.

En aan muzikanten geen gebrek, ze
laat ze op mogen treden.

bellen vaak ze1-f EIl, hoe

In de loop van die 25 jaren is de organisatie overgegaan
naar België.
De Maerkratten zijn verouderd en dan verwatert het 'n
beetje, maar als het nodig is wordt er altijd bijgesprongen.

Vooral het schenken van de hoofdprijs, 'n handgemaakte
molen, is tot 1998 doorgegaan en bracht altijd 500 gulden
op.

Dit heeft Jan Snoeys uit Galder vanaf 1983 op zich genomen
tot 1995. Toen heeft hij 't overgedragen aan Nil van Dun
die het helaas maar drie jaar waar heeft kunnen makenDe laatste jaren wordt er 'n fiets geschonken ook van
Galderse afkomst.

En de speakers die de hele middag aan elkaar praten, zíin
meestal van Nederlandse bodem. Dit waren in aI die jaren:
Piet Rijnaarts, Kees van d.er Made en Jos Moelands.

veel mooie momenten zou ik kunnen noemen, die we in de
loop der jaren meegemaakt hebben. Eén wil ik u niet ont-

Nog

houden.

In de beginjaren kwam er eens 'n ansichtkaart aan, met het
verzoek of we met 'n missionaris op bezoek wilden komen,
op 'n adres in Breda. Na enige aarzeling besloten ze met
drieën te gaan.
Pater Gardiaan, 'n missionaris en Nil van Dun.
Ze kwamen bij een oude man van ruim 80 jaar. Hij wou geld
dat voor zijn kinderen bestemd was aan de missie gevenZe wisten er niet goed raad. mee, was die man nog wel bij
z'n positieven ?

De buurvrouw die even later binnenkwam, bracht uitkomst.
Ze zeí dat het z'n wens was om het geld aan de missie te
schenken.

De kinderen kwamen nooit thuis, vertelde ze en de buurvrouw verzorgde hem. Toen kwam hij met 5.000 gulden voor
de dag. Ze moesten dat maar verdelen, zeí hij.
En op de dag van het missiefeest wou hij graag naar de
H.Mis komen. Dit werd, voor hem geregeld. Het was die dag
goed weer en hij had een mooi plaatsje bij de grot.
Toen de collecte werd gehouden, legde hij nog 'n briefje
van 1.000 gulden in de schaal. Ze waren er beduusd van,
zulke dingen blijven je lang bij.
'n Mooi gebaar, maar met 'n trieste achtergrond.
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VeeI mensen gaven ook zonder iets te kopen, geld voor de
missie en meer dan 'n tientje!
Ook denk ik aan 'n klasgenoot van Piet van Dun die elke
keer als hij op verlof kwam hem 300 gulden gaf. Hij deed
dat liever persoonlijk met een praatje of bezoek bij hem
thuis. Die belangstelling werd hoog gewaardeerd.
Pater Luuk, de huidige gardiaan, heeft ook zijn sporen
verdiend als oud-missionaris in Pakistan. Hij weet uit
ondervinding wat er nodig is. Zijn missiegebied, wat hem
na aan het hart ligt, wordt niet vergeten bij "Reik mij de
Hand" en hij brengt het geld persoonlijk weg. Dan komt het
zeker goed terecht.
We kunnen dankbaar terug zien op 25 mooie jaren met veel
vriendschap en hulpvaardigheid van veel mensen.
Bedankt namens alle missionarissen.

:Zi{j/--Ys.Í-II-A-

COLLECTIE PAULUS' MUSEUM T22
maanden kwamen weer vele kleine en grote
We hebben alles
binnen voor onze collectie.
ondergetracht in de volgende deelcollecties

In de afgelopen
.roorruerper,
ARCHIEF

Archiefstukken en foto' s Vrouwenraad Nieuw-Ginneken
CURIOSA

9 gapertjes; asbak van granaathuls;

DEVOTIONALIA

125-ta1 bidprentjes; 100-tal santjes; zilveren rozenkrans;
H.Harttampje; kandelaar voor bedieningsstel;
FOTOGRAFIE

Groot aantal foto's over paarden in sport en aan het werk;
twee groePsfoto's KVo-Ulvenhout

Een drukte van belang

KAPPER

twee aanzetriemen; blokken

aluin en zeep

KELDER

metalen kaasschaaf
KEUKEN
&.
§,

PRIMUS- petroleumbrander

fr
È

i:

uit t

1940
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KLEDING

Stopklos; ouderwetse kopspelden
SERVIESGOED

bonbonschaaltje met afbeelding Bouvigne; suikerklontjestang
twee eierdopjes;
TIMMER}IAN

HOE VINDT EEN KONINGINNEPAGE
DE KRUIDENTUIN VAN DE PEKHOEVE 2

Iijmpot
WERELDOORLOG

di str

II

door Harry Verhoeven.

ibuti estamkaarten

twee stopflessen; oude verpakkingen o.a. Molenaar Kindermeel; busjes kruiden; 4 winkelblikken
DE SCHENKERS bIAREN

:

Mevrouw, mijnheer of familie A.v.Dort-van Deursen; F.van
Dun; J. van Engelen; "A.van Eijl- van de Klashorst; A.Koster; W.Langen; M.Ruijs-Colsen; J.Voermans en de Paters van
Bavel.

.
BREDA 750
juni
0p 21,
a.s. herdenkt Breda het feit dat Breda 750 jaar
stadsrechten heeft. Breda viert dat met veel feestelijkheden in de zomer van 2002.
Vanaf nieuwjaarsdag tot en met 31 december is er veel te
doen in de stad en zaÏ er veel over Breda gepubliceerd

worden.

is overigens al veel ouder. Reeds in 1125 werd Breda
in de archieven genoemd. Dus had Breda vorig jaar aI 875

Breda

kunnen vieren.
Onze dorpen moet nog enkele jaren wachten voor zíj 750
.jaar geleden voor het eerst genoemd werden.
Ginneken is 't feest in 1996 vergeten (L246 reeds genoemd)
lrlanneer kwamen we de rest tegen ?
1274 Ulvenhout; 1280 Ypelaer; 7299 Bavel en Galder; 1308
Heusdenhout en in 1518 Strijbeek.
We wensen Breda

zomer heeft de koninginnepage de kruidentuin
van de Pekhoeve bezocht'. Het is een zeldzame vlinder, die
tot de grootste en mooiste van ons land behoort. Qpvallend
aan het dier zijn de grote gele vleugels, dÍe met zwarte
aderen zijn dooitrokken. De achtervleugels eindigen in een
puntige '-staart' en zíi zijn versierd met een opvallende
Ëfarr,ré band. À1 deze kenmerken zorgen er voor dat deze die-

In de voorbije

WINKEL

van harte geluk met

dit jubileum.

ziin'
ren, zelfs Ín de vlucht, gemakkelijk te herkennenkonineen
van
waarneming
de
is
ons
onder
ouderen
veel
VOor
ginnepage een onuitwÍsbare jeugdherinnering
óe soàr[ teeft bij ons aan de rand van zijn verspreidingsgebied en is mede daardoor nooit erg talrijk. Maar in het
zuiden en oosten van ons land ziet men hen in sonmige jaren

wat vaker.
Was 2001 ook zo'n jaar?
Of dat zo is weet if nog niet, maar op 3 september van dit
jaar vonden wij leden van de maandagavondschoffelploeg
twee grote ruplen van de koninginnepage in de kruidentuin
van de Pekhoeve.
Hoe kwam deze vlinder op het idee om haar eitjes in onze
kruidentuin te leggen?
Peterselie, seldeiij en andere scherrnbloemen (zoa1s peen,
voor
ditle, venirel en anijs) staan bekend aLs voedselplant
geldt
dit
wijnruit
de
Voor
de larven van de koninginnepage.
plantenfamilie.
andere
een
tot
die
ook, aI behoort
Juist op peterselie en wijnruit vonden wij die rupsen; een
aL ríeggevreten.
flink dèel van de bladeren hadden zejuist
keukenkruiden en
dat
Het is niet ont{aarschijnlijk
sommige speciale voedingsgelÍa§sen (zoals Peen en venkel)
bepaaide vlinders aantràkken. ?.ii bevatten naast de voor
onà aantrekkelijke smaak- en geurstoffen zogenaamd,e- terpenen. Dit zijn vluchtige, sterk aromatische stoffen. 0p
grote afstanó kunnen deze terpenen {oo_t de koninginnepage
iorden waargenomen. 7,o vindt het wijfje de voedselPlant
waarop zij eitjes legt en rÍaarvan de rupsen leven.
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zijn prachtig geelgroen met grote zwarte vlekken en kleine rode stippen daartussen. Volgens de boeken
moeten zíj te vinden zijn in twee perioden: nei-juni en
augustus-november. De gevonden exemplaren behoren tot de

Deze rupsen

tweede zomergeneratie.

Als gordelpop, dat wil zeggen als een pop' hangend aan een
zelfgemaakte lus, brengen zíj in de kruidlaag de winter
door.

nu maar hopen op volwassen koninginnepages in het voorjaar van 2A02. Misschien is de kans om te overwinteren en
daarna te ontpoppen voor deze twee dieren niet erg groot.
Maar in elk voorjaar komen uit ZuÍd Europa opnieuw dieren

KERSTGEDACHTEN
is
ons 83-jaar oude lid Ad van Eijl-van de Klashorst
pen
en
met
actief
steeds
nog
ondanks haar hoge leeftijd

penseel
L^r
het zijn
öp oudere leeftijd is zLi gaan gchilderen en
doek of
het
aan
zí)
die
beslist mooie bloemen en vogels

En

papier toevertrouwtóok maakt zli regelmatig gedichten'
voor ons maakte zii ond.erstaande kerstgedachte:

naar onze streken.

KERSTMIS 2OO1

t{ijnruit, dil1e en peterselie: wij zullen er wat extra v.ln
zaaien. Hun geurstoffen zullen op tijd koninginnepages lokken, als zij na de winter bij de Pekhoeve aankomen.

OUD-IJPELMR
door Silva Ley.

Hier voetbalden honderden

knapen

En altijd. weer is vrede op aard geschonden
Door bróedermoord en schenden van verbonden
Door burgeroorlog en familiestrijd
En in 't klein door 's mensen haat en nijd'

strak als ramen
in de vlakke gevel

de prefect stond in de hal
maar in de droom hun moeder
God had de stem van beiden:

liefheid en ernst

De Kerstbelofte leek een heel groot feest
Maar vrede is het nog geen dag geweest'
En of die vrede ooit nog komen zal

zij

In dit strijdlustig tranendal ?

stoeiden en kaartten

Ik denk als de allerlaatste

nog regent het op de vijver
weegbree verheimeli j kt
een vergeten poort
op de klink van de kapeldeur

maken

boem

een eind aan't hee1al zal

wanneer hemellichamen spatten uit elkaar tot atomen
Dat we dan eindelijk tot stilte en rust geraken
En dat tot droevig slot de vrede is gekomem'

Iigt dik
het stuifmeel van linden

Silva Ley, ps. J. van Aelst-Versteden, Tilburg L927In:'Noordbrabants Schrijversboek 1980'
Uitgave: Het Noordbrabants Genootschap's-Hertogenbosch
uit poëzieverzameling van: Jan Jansen

op de allereerste Kerst, tweeduizend jaar geled.en
Zönd God Zijn Zoon, net de boodschap van d'e vrede.
En engelen daalden neer en zij verteld'en
Oe vródesboodschap aan de herders op de velden.
Maar 't waren ijdele mensend'romen
Want echte vrede is er nooit gekomen'
De eerste die d.e vrede heeft verstoord
Dat was Herodes met de kindermoord'

en waren vroom
als de klok weer luidde
de bel weer riep tot taken

d.aartussen leerd.en

door Àd van Eij I-van de Klashorst

opgenomen

1980

116

Een avond allemaal
Nieuw-Ginnekena ar
Bussen vol mee Baviaonen en
Maerkratten reden naar het Jeugdland om samen met de Bosuilen een
feest te vieren. Dan mot er wel heel
wat bijzonders aon de hand zijn En
da was dus ok De gemeenteraod
gaf een feest als afscherd van het
mooie Nieuw-Grnneken, op zaterdag

14 December 800

Nieuw-grnne-

kenaren waren gekomen, om die
laatste dagen feestelilk af te sluiten.
Veul mensen hadden de kerstkleren
al uit de kast gehaald om er juist
extra feestelijk uit te zien
De eerste drie rondles waren van de
gemeente en agge honger had, dan
kon je een lekker gemeentebroodje
gaon eten
Het was er heel gezellig. En wat het
juist zo speciaol maokte was de verbroedering van Bosurlen, Mearkrat-
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saal meegezongen
Hier ziln we nu dan bij elkaar
nog even Nieuw Ginnekenaar
De Dorpsgrenzen zljn we kwijt
na 50 laar tot onze sprlt
Nog even Nieuw Ginnekenaar

: Kees Leijten;
: Craenlaer 18,

Ànneke oones; Jan van der westerlaken
4851 TK Ulvenhout, 076-56\2142

Lay-out en vormgeving: Kees Leijten

De heenkundekring'Paulus van Daesdonck'werd opgericht 3 april 1975 en koninktijk erkend àls vereniging op 25 november 1975. De vereni.ging is ingeschrevàn bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 282568.

muziek werd verzorgd door de Bigband van Bram Eigemann en da
was eigenlijk wel wat vreemd Waarom op het laaste feest van Nreuwginneken gtn muzrek urt de eigen
gemeente ? Een annexatielled gezongen door koorleden urt de drre

aangepast voor deze gelegenherd
Dezelfde mensen als rn de revue
zongen het voor en het werd mas-

j.s het infornatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSil-0166-0438, verschijnt vi.jf maal per jaar en geeft naast veel infornatie voor de leden ook
vele kleinó bijzonàerhàden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Ueerliikheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en
de gemeente Nieuw-Ginneken.
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Redactieadres

ten en Baviaonen. ledereen was
gewoon Nieuw-Ginnekenaar De

dorpen, maakte alles goed Het was
geschreven door Erik de Kort voor
de Revue van Nieuwgrnneken en nu

BRIEVEN VAN PAULUS

: Àbilij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-43.34.88
: 52.18.33.639 t.n.v-Paulus van Daesdonck
: 3?.13.311 t.n.v.Paulus van Daesdonck
Ledenad:ninistratie : Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 ÀB Ulvenhout.
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De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1
museum is geopend de 1e zondag van de maand van 1,4.00 - 17.00 uur en
elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museun op werkdagen van 8.30 -

Het

16,00

Het

uur. In juli en augustus is het nuseum gesloten.
is óndergebracht in de "stichting Paulus'Museum" (S 10'49'79)
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J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.À.van Dorst

W.À.

Langen

H.J.M. l,leeren
À.P.J.M. Luijten
À.P.M. Goos
J.À.M. Grauwmans

+

À.M.M. Verkooi j en
A.H.M. Verschuren

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2e secretaris
penningmeester
2e penningmeester
medewerker Ulvenhout
medewerker Bavel
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2000
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2000

medewerkerGalder,/Strijbeek
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2000
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PUBLICÀTIES

HEEMKUNDIG WEIiNENRICHT 726
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 64

- WUtqfqaand-= t{4d_elmaar1d
Sint Silvester heilige man (31/12)
Dqqember

Die de dagen lengen

kan

Januari - Louqllqand Vorstrneq4d
Antonius schoon en helder (1,7 /07)
Vult het vat en ook de kelder

UITSPRAAK 129
Verwond door woorden

Is erger

dan

Verwond door

het zwaard

Euro - 2'25
J.l'í.8.M'Jespers
- 2,25
J.C.van der westerlaken
- 2'25
C.J.M' Leijten
19?7 130 jaar Mariaschool
- 2'25
e'a'
H'Dirven,K'Leenders
1978 Korenmolen 'De Hoop'
- 2'25
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout Dr.J.L.M' de Lepper
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken H.Dirven,J.v.d.westerlaken - 7,50
- 5'J.en R'v'd'Westerlaken
1981 Driekwart eeuw Constantia
- 3,50
Drs.H.Verhoeven(BvP 39)
1982 David Tomkins
- 3,50
À.verkooijen e.a.(BvP 44)
1983 100 jaar school Galder
- 2t25
Ir.Chr'Buiks(per deel)
1983 veldnamen 1-25(1983-1988)
- 3'50
1984 Carnaval Oud en Nieuw-Ginneken Brieven van Paulus 46
55)
- 3'50
M.Beugels,C.Leijten(BvP
1gB5 Bibliografie I
- 7'50
1985 Tussen Witte WoIk en Anneville J.}'í.E.M' Jespers
J.Jespers en Drs.H.Verhoeven - 2,25
1986 Wandel.en in strijbeek
- 5'Dr.C.S.M. Radenaker SS'CC
198? Kerken in Bavel
198? Wandslen in Ulvenhout (Callot) Ir.W.Bonahanp,M'schesper8 - 2'25
- 4'50
1990 Het Mastbos en van Schermbeek À.J.Spierings
- 9'P-van de Ven e'a'
1994 De Ginnekensche Tranweg Mij.
(BvP
- 3'50
101)
C.J.l'!. Leijten
1994 Bibl.iografie II
2'25
Jespers
Jacques
1996 Wandelen op Luchtenburg
Ir.Chr'Buiks,J'spoorenberg - 3'50
1996 Veldnamen 26 (Index)
J.M.H.Broeders,À'W'Jansen - 2'25
1996 Gemaallijst 1?95
- 5, À.W.Jansen
199? Straatnamen
- 4,50
Ben C. Martens
1999 Carnaval in Ulvenhout
- 4,50
1999 Geschiedenis Boswachterii UIv- C.P.M. van Àlphen

1975 Monumentenboekje
1g7? Molen 'De Korenbloen'

LIDI'IAÀTSCHÀP

Het verenigingsjaar van de heemkundekring Ioopt van 1 september tot 31 augustus. Naàst-diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en exÉursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. Het ridmaatschai van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 2001-2002: 15.- Euro per jaar'

