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KUNST

BOERDERIJEN IN DE KUNST zo luidt de titel van de tentoon-
stelling, die Laurens Siebers op zondagT september opende.
Honderden mensen bezochten de tentoonstelling al. Op de nati-
onale monumentendag zelfs 150 op een dag !

Paulus eindigt het jaar van de boerderij met de uitgave van een
boerderijenboek, dat medio december verschijnt en aan alle
leden zal worden toegezonden. Meerdere exemplaren kosten
per stuk, afgehaald in het museum, 5 euro.
ln verband met het verschijnen van het boerderijenboek verschij-
nen de volgende Brieven van Paulus op '15 februari.

ln deze Brieven van Paulus neemt Ad Jansen ons mee naar de
bakkers van Ginneken, vertelt Adriaan van Beek u meer over het
bronzen wapen uit in de tuin van ons museum en verschijnen bij
Harry Verhoeven de Lieveheersbeestjes op het toneel.

Vooral de agenda moet u deze keer goed bekijken.
De lezing van Paulus Spapens is NIET op 24 november maar op
1O NOVEMBER NOTEER DAT IN UWAGENDA

Tot 15 januari kunt u nog genieten van de boerderijen in de
KUNST
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Beste Heemvrienden,

Het 29" verenigingsjaar van Paulus is begonnen met de opening
van de tentoonstelling: "Boerderijen gezien door de kunstenaar".
De kunstenaar is William van der Zanden, die een aantal prach-
tige aquarellen exposeert van boerderijen uit ons heem. De
opening is verricht door onze oud-dorpsgenoot Laurens Siebers
en intussen is er al veel belangstelling geweest voor deze
interessante tentoonstelli ng.
U hebt dit jaar nog de gelegenheid om deze expositie te gaan
bekijken.
De jaarvergadering met het altijd gewaardeerde worstenbrood is
intussen ook al weer voorbij. Tijdens deze vergadering zijn Toon
Goos, Kees Leijten en Jos Verschuren met algemene stemmen
herkozen in het bestuur van Paulus.
Na de jaarvergadering hebben we kunnen genieten van een
goed vezorgde lezing met dia's door dr.ir.Sjef Hendrikx.
Ongeveer 100 leden hebben gezien hoe onze boerderijen zich
vanaf de ijzertijd tot nu toe ontwikkeld hebben.
Tijdens de lezing waren er ook een aanta! dia's van boerderijen
uit ons eigen heem te bewonderen. Het was een leezame en
boeiende avond.

Bavel en Ulvenhout vielen in de prijzen bij de verkiezing van de
Noord-Brabantse boerderij van het jaar. Daarover leest U elders
in deze Brieven meer.

,)

Zrln er heilige boontjes in Bavel , Ulvenhout, Galder en Strijbeek?
Over het fenomeen heiligen geeft de Brabantse dagbladjournalist
Paul Spapens op maandag 10 november om 20J5 uur een
interessante lezing in zaal Flamingo aan de Dorpstraat 66 in
Ulvenhout. De met dia's ondersteunde lezing begint met het
ontstaan van de heiligenverering, het proces van de heiligver-
klaringen en relikwieverering. Omdat iedere kerk een relikwíe
wilde hebben , liep dat uit op een dubieuze handel.

Een abt uit de dertiende eeuw bad devoot: "Door Gods genade is
dit het zesde hoofd van Johannes de Doper dat ik mag vereren."
Op vtjf plaatsen werd de navelstreng van Christus vereerd.
Heiligen speelden ook een rol bij het weer. Zo hoorde ik Johan
Verschuuren bij zijn optreden jaren geleden bij Paulus vertellen:
Als het regent op 20 juli, de feestdag van Margaretha van
Antiochie, geeft hij haar de schuld. Sinte Margriet is een pisgriet!
Johan Verschuuren heeft eens onderzocht in welke mate de
spreuken het weer goed voorspelden en kwam tot een
"waarheidsgehalte" van tachtig procent. We kunnen dat natuur-
lijk ook zelf controleren.
De lezing van Paul Spapens vindt plaats de dag voor St. Maar-
ten. Een van de weerspreuken over deze heilige is: "Zuidenwind
op de dag voor Martijn, het zal een zachte winter ziin".
Het belooft een leuke en interessante lezing over zaligen en
heiligen te worden!!

Op zondag 11 januari treedt de volksmuziekgroep "de Glacis" uit
Bergen op Zoom op voor de leden van Paulus. Dit vindt plaats in

zalencentrum Bruininks in Bavel en begint 's middags om 14.00
uur. Deze muziekgroep die uit vtjf personen bestaat hebben
ongeveer 1 0 iaar geleden 'ook voor Paulus opgetreden en dat
was toen een groot succes. Zti verzorgen voor ons een
Brabantse middag. Hun repertoire beweegt zich tussen traditio-
neel en zelfgeschreven werk, maar altijd in een volkse sfeer. Met
een aangepaste babbel worden op een humoristische wijze de
liedjes en 'muziekskes' met elkaar verbonden. De twintigjarige
ervaring van de groep staat borg voor een uiterst gezellige
middag.
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zorg dat U tijdig aanwezig bent om een goed plaatsje te kunnen
bemachtigen. Dat geldt overigens ook voor de lezing van paul
Spapens.

op 1 februari wordt de nieuwe tentoonstelling over Ginneken
geopend. Er zal van alles te zien zijn over de Ginnekense
verenigingen en de prachtige oude panden. Hebt u foto's of
voorwerpen over het Ginneken laat het ons weten en wij kijken of
we het in kunnen passen in onze tentoonstelling.
ln december krijgen alle leden in de serie Brieven van paulus
een speciale aflevering n.l. het boerderijenboek, waarin alle be-
langrijke boerderijen uit ons heem vermeld staan.

De komende maanden is er bij Paulus volop te genieten. Zorg
dat U er bij bent.
lk hoop, dat ik U in een goede gezondheid mag ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

CONTRIBUTIE AL BETAALD ?
Elk jaar weer moet de penningmeester de contributie innen. Dat hoort
tot zijn taak. U ontving daarvoor separaat met dit tijdschrift een
acceptgirokaart. Hebt U de contributie al betaald ?

voor slechts 15 euro bent u een jaar lang lid, krijgt u vijf keer per
jaar de Brieven van Paulus thuisgestuurd , hebt u minetens vier
keer per jaar een interessante avond en steunt u ong museum.
u steunt een van de belangrijkste culturele vercnlgingen voor
Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, strijbock cn Ulvenhout.

AGENDA 2003t 2004 (126)

oktober
05 museum open
15 Brieven van Paulus 146

november
02 museum open
10 Paul Spapens, de Brabantse journalist - publicist en

onderzoeker, houdt een lezing over Zaligen en Heiligen,
een lezing ondersteund door dia's
Zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout 20.15 uur

december
06 museum open
15 verschijnen BOERDERIJENBOEK

januari
01 Paulus wenst ieder een voorspoedig 2OO4
04 museum open
11 muziek bij Paulus door Volksmuziekgroep de Glacis" in

zaal Bruininks te Bavel ; aanvang 14.00 uur

februari
01 museum open

nieuwe tentoonstelling GINNEKEN lN BEELD
15 Brieven van Paulus 1471148

(wijzig i nge n voorbehoude n)

Het museum Paulus van Daesdonck is geopend.
- eerste zondag van de maand van 14.00-17.00 uur
- elke woensdag 14.00-16.00 uur
- groepen op vezoek (076-561 .27.42)

Het museum is gesloten in juli en augustus

LET OP

LEZING PAUL SPAPENS OP 1O ruOVEMBER II

írnder Westerlaken,
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BOERDERIJEN IN DE KUNST
Door Kees Leijten

Druk was het op zondagmiddag 7 september toen Laurens
Siebers in ons museum de tentoonstelling "Boerderijen in de
Kunst" opende.
Laurens Siebers, getogen in ons heem, in de gemeente Breda
voorzitter van de Klankbordgroep Monumenten, is een deskun-
dige op het gebied van monumenten, kerkhoven en de kunst in
het algemeen.
Laurens toonde zich verheugd deze tentoonstelling te openen.
ln zijn openingswoord ging hij terug naar zijn jeugdjaren op de
Dorpstraat in Ulvenhout. Hoe hij speelde op de boerderij van
Bartels, wandelde langs de Pennendijk en met zijn vader foto's
maakte laan de Mark.
Laurens roemde het werk van de jonge kunstenaar William van
der Zanden wiens aquarellen de tentoonstelling sieren.
De monumenten worden door zijn aquarellen en de geëxpo-
seerde gravures, tekeningen en foto's voor altijd vastgelegd en
aan de vergetelheid onttrokken.
Door het hijsen van de boerderijenvlag opende Laurens na zijn
speech de tentoonstelling.

Het inrichten William van der Zanden: Hondsdonk
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28" Jaarverslag
Heemkundekring Paulus van Daesdonck
í september 2002 Um 31 augustus 2003.
door Jan van Dorst.

Zondag 1 september 2002 kwamen veel belangstellenden
samen bij het museum om de officiële opening van de nieuwe
tentoonstelling van "Gouden Bruiloften in de vorige eeuw" bij te
wonen.
Kees en Leentje Leijten, ook één van deze bruidsparen, kwamen
met een oldtimer vanuit Galder om de opening te verrichten.

De jaarvergadering werd dit jaar gehouden op 23 september in
de Flamingozaal in Ulvenhout.
De secretaris en penningmeester hebben verslag uitgebracht
over het voorbije verenigingsjaar.
De voorzitter maakte het programma bekend voor het nieuwe
verenigingsjaar.
De voozitter herdacht het medebestuurslid Ad Luijten, die in het
afgelopen verenigingsjaar op de Ieeftijd van 60 jaar was overle-
den.

Daar Cees Neefs twee maal de kas mee gecontroleerd had, trad
hij af en hij werd hij in de kascommissie opgevolgd door Joke
van Baal.
De bestuursleden Jan van der Westerlaken en Ad Verkooyen
waren aftredend. Daar er geen tegenkandidaten bij de secretaris
waren binnengekomen , zijn zi bi acclamatie herkozen.

Na de pauze werd een videofilm, die Jan Grauwmans gemaakt
had, vertoond over de restauratie van "onze" tram.
Een waar document, waarnaar we met veel plezier gekeken heb-
ben.

Op 6 oktober werd naast de lopende tentoonstelling een nieuwe
tentoonstelling geopend.

J.van Baarle : Luchtenburg
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ln verband met het 50 jarig bestaan van siertuinvereniging Utelo
werden in het museum een aantal foto's en herinneringen aan
deze vereniging tentoongesteld.

Op 15 oktober verschenen De Brieven nummer 141 .

Buiten de vaste rubrieken en artikelen van de redactie, kon men
hierin vinden: Het jaarverslag en verslag van de jaarvergadering
van de secretaris; het 12e artikel van Adriaan van Beek over
Beelden in de buurt, dit maal ove,r het beeld van pater Pio in
Meersel-Dreef; een artikel van pater Luc over pater Pio; een
artikel van Ad Jansen over een onbekende pastorie bU de
Brigidakerk in Bavel; een artikel van Frans van Genuchten over
100 jaar Laurentiuskerk Ulvenhout en een artikel van Harrie
Verhoeven over het maencruyd en maankop in de kruidentuin
van de Pekhoeve.

Op 1 november was onze medewerker Hans de Brouwer 10 jaar
aan ons museum verbonden. Hij werd door het bestuur gehul-
digd.

Op 3 november was het museum weer geopend.

Op 25 november kwamen zo'n 80 leden naar de Flamingozaal
om te luisteren naar een lezing van professor Arnoud-Jan
Bijsterveld over het Rijke Roomse leven.
Hij vertelde veel anekdotes en verhalen van de mensen zelf . Zijn
betoog werd daardoor een goed te volgen verhaal.
Dit was de tweede keer, dat hij bij ons een lezing hield.

Het museum was op 1 december weer open.

Op 15 december verschenen De Brieven nummer 142.
Hierin vond men artikelen van Ad Jansen over De Oude Hof in
Ulvenhout; van Piet Nuijten over liedjes voor Oud en Nieuw; van
Adriaan van Beek over Beelden in de buurt nummer 13, dit maal
is het artikel geheel gewijd aan het mozaïek in het voormalig
gemeentehuis;
Van Harrie Verhoeven over de hulst in de Kruidentuin van de
Pekhoeve en een gedicht van Ad van Eijl-van de Klashorst.

11

Op 5 januari was het museum weer open en waren de
tentoonstellingen over Gouden Bruiloften in de vorige eeuw en
Utelo voor het laatst te bewonderen.

Ongeveer 150 leden van Paulus hebben op zondag 19 januari bij
Bruininks in Bavel weer geweldig genoten van een optreden van
Ger Coppens uit Boerdonk.
Samen met Ad van Overdijk (conga's en drum), met assistentie
van hurre Jan en Lennen heeft zij ons weer een prachtige mid-
dag bezorgd. Niet alleen haar liedjes, maar ook haar conferen-
ces voerden ons weer terug in de tijd.

Op zondag 2 februari opende drs. Arie van Harten, in zijn
hoedanigheid van voozitter van het Jaar van de Boerderij, in ons
museum de tentoonstelling " Jaar van de Boerderij".
Op de tentoonstelling ztln 165 boerderijen uit Galder, Strijbeek,
Ulvenhout, Bavel en Heusdenhout op foto te bezichtigen. Het
betreft rijks- en gemeentelijke monumenten, boerderijen die
gesloopt zijn, of afgebrand op het eind van de oorlog.

Op 15 februari verschenen De Brieven nummer 143.
Hierin kon men vinden: De Rubriek van Adriaan van Beek over
Beelden in de Buurt nummer 14. Hierin vertelt hij over de Maria-
kapel op de Roosberg; een uitgebreid artikel van Ad Jansen over
historische boerderijen op Notsel en een artikel over het maarts
viooltje in de kruidentuin van de Pekhoeve van Harrie Verhoe-
ven.

Het museum was in verband met carnaval op 9 maart geopend
in plaats van op 2 maart.

Meer dan 100 leden van Paulus hadden op 17 maart de weg
gevonden naar de paters in Meersel-Dreef om daar te luisteren
en te kijken naar de rasechte Belgische verteller Jan Verschae-
ren.
De verhalen, moppen en anekdotes werden omlijst door muziek
van Theo Beckx.
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3 april bestond onze vereniging 28 jaar.
Ons museum was weer geopend op 6 april.

Ter gelegenheid van museumweekend was ons museum ook
open op zondag 13 april. Het was erg druk die dag.

ln het kader van het jaar van de boerderij was op 1 4 apnl Hub
oome, voorzitter van de commissie Boerderijenzorg van Bra-
bants Heem naar de Flamingo in Ulvenhout gekomen voor de
laatste lezing van het verenigingsjaar.
om zijn verhaal te ondersteunen, had hij een groot aantal dia's
meegebracht van boerderijen uit onze direkte omgeving.

Op 15 april verschenen De Brieven nummer 144.
ln dit nummer troffen we aan artikelen : van Ad van Eijl-van de
Klashorst over de boerentuin en biest; van Ad Jansen over tafe-
len in de zestiende eeuw; van Adriaan van Beek over Beelden in
de Buurt nummer 15, deze keer de Douanier en van Harrie ver-
hoeven over reynvaer oft wormcruydt in de kruidentuin van de
Pekhoeve.

Op 4 mei en 1 juni was ons museum weer open en kon men nog
genieten van de tentoonstelling Jaar van de Boerderij.

ln juli en augustus was het museum wegens vakantie gesloten.

Op 15 augustus verschenen De Brieven met daarin o.a. artikelen
van:Thom van der Weijden over de waterschapspetten in het
museum van Paulus van Daesdonck; Harrie Verhoeven over
drie heksenkruiden in de Kruidentuin van de Pekhoeve; Ad Jan-
sen over Eeuwenoude lindeboom geveld en De wielerbaan van
Ginneken; Adriaan van Beek over Beelden in de buurt nummer
16. Deze keer over Franciscusbeelden en mevr. v.d.velden-van
Dorst met "Mijn verhaal".
ln dit nummer heeft Kees Leijten ook de bibliografie van de
Brieven jaargang 28 opgenomen.

Op 31 augustus sloot het 28" verenigingsjaar.
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Verslag van de 28" Jaarvergadering
van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck,
gehouden op maandag 15 september 2003 in Café-Zaal
Flamingo in Ulvenhout.
door Jan van Dorst.

1. Voozitter Jan van der Westerlaken opent de vergadering om
19.30 uur.
Hij heet alle aanwezigen van harte welkom en richt een
speciaal woord van welkom aan Marietje en Theo Schreurs
uit Oirschot.
Er is bericht van verhindering ontvangen van Jan Grauw-
mans en Ad Verkooyen.

Voorts dankt hij de gevers:
K. v.d. Hout voor: " verhaal over Ulvenhout "

Heer Spapens voor : zwiktang
K.van Ginneken voor: 4 boeken over het Koninklijk Huis
Mevrouw Meeuwesen voor: mappen met sigarenbandjes

2. De notulen van de jaarvergadering van 23 september 2002,
welke waren afgedrukt in De Brieven nr 141, worden zonder
op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. De secretaris leest het verslag voor van de gebeurtenissen
en ontwikkelingen van het afgelopen
verenigingsjaar bij de heemkundekring het museum.
De vergadering keurt ook dit verslag goed.

4. De penningmeester geeft toelichting op het gevoerde
financieel beleid.
Totaal heeft de kring bijna Euro 13.000,-- ontvangen. Van het
saldo van Euro 2.500,-- dient de nota van de laatste Brieven
nog betaald te worden.
De vergadering dechargeert de penningmeester voor het
gevoerde beleid.
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Dit jaar vormden Piet van Disseldorp uit Bavel samen met
Joke van Baal uit Ulvenhout de kascommissie.
Daar Joke met vakantie is doet Piet verslag van hun
bevindingen.
zii hebben bU de penningmeester alles keurig in orde
bevonden.
De kascommissie vindt de portokosten van Euro 1.3T5,-- aan
de hoge kant.
Verklaring van de penningmeester:
Op de eerste plaats kosten voor het verzenden van De
Brieven . op de tweede plaats waren er dit jaar veer "raat-
betalers" van de contributie. Kost extra porto voor de aanma-
ningen. De penningmeester stuurt in januari weer een
aanmaning. De volgende aanmaning volgt met de contributie
van het volgende jaar.
De kascommissie stelt voor, om hieraan een artike! te wijden
in De Brieven.

De voorzitter bedankt Piet van Disseldorp voor de bewezen
diensten en Harrie v.d.Mast uit Bavel zal samen met Joke
van Baal de nieuwe kascommissie vormen.

7. voor het nieuwe verenigingsjaar is de begroting sluitend.
lnkomsten bedragen Euro 9.000,-- ook deze wordt door de
vergaderi ng goedgekeu rd.

Dit jaar z$n aan de beurt van aftreden de bestuursleden:
Toon Goos, Kees Leijten en Jos Verschuren. zij stellen zich
alle drie herkiesbaar. Daar er bij de secretaris geen tegen-
kandidaten zijn binnengekomen, worden zU bU acclamatie
herkozen.

De voorzitter maakt de planning voor het komende
veren ig ingsjaar bekend.
- 7 september opening van de tentoonstelling aquareilen

van boerderijen.
- 13 september Open Monumentendag, museum open
- 15 september jaarvergadering en lezing van Sjef

Hendriks

15

- 31 oktober quiz in Bavel
- 10 november lezing van Paul Spapens over Zaligen en

Heiligen in Flamingo
- 14 november quiz van Heemkundekringen in Bavel
- 12 januari optreden van Glacis uit Bergen op Zoom in

zaal Bruininks te Bavel
- 1 februari opening tentoonstelting over 't Ginneken
- 15 maart lezing Ad Jansen met Laurens Siebers over en

in 't Ginneken
- Najaar tentoonstelling over 60 jaar Bevrijding

Paulus is in het bezit gekomen van het archief van de
reUniecommissie, waarvan ook Prins Bernhard deel uit
maakte.

Afgelopen jaar zijn onder redactie van Kees Leijten, Anneke
Oomes en Jan van der Westerlaken weer 5 Brieven van
Paulus uitgekomen. Er verschijnt nog een extra nummer met
foto's van Boerderijen. Het betreft dan Rijks-,en
gemeentelijke monumenten en verdwenen boerderijen.

10. Dit jaar maakt er niemand gebruik van de rondvraag.

1 1. De voorzitter sluit om 20.15 uur de vergadering. Hij biedt de
aanwezigen het traditionele worstenbroodje aan.
Na de pauze volgt de lezing van Jef Hendriks.

GEACHTE REDACTIE
Naar aanleiding van het artikel in "Brieven van Paulus" 1u "Nieuwe
Straatnamen voor Bavel" deel ik u mede dat het oude Honingstraatje nu
Hertenlaar heet en de oude Bredaseweg is nu Nieuw-wolËklaarlaan.

6.

8.

9.

M.Jacobs-Snepvangerc
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Foto 1: De Markt op de kaart van J. Lips omstreeks 1620.
onderaan de achterkant van de huizen aan de noordzijde. vanaf
rechts de latere Pauw, daarnaasÍ een schuur (nrs.5-6),in het
midden een groot pand (nrs.3/4-a1). De opening daarnaasÍ is
nu de Postlaan. verder naar links Raadhuisstraat 1 en het
schoolhuis.
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Foto 2: De noordzijde van de Markt omstreeks 1g00. Links twee
huizen, vroeger De Pauw, daarnaasÍ de 1ge-eeuwse gevel van
nr.5-6; daarna het omstreeks 1820 door A.Eestermans
herbouwde pand Markt 3-4 (ansicht, coll. A.van DLtn, tJtvenhout).
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BAKKERIJEN AAN DE MARKT IN GINNEKEN
door: Ad Jansen

lnleiding
Aan de Markt, in vervlogen tijden De Cuijp of De Plaetse
genoemd, waren eeuwenlang een of meer bakkers gevestigd.
Nog goed bekend zijn uit de twintigste eeuw de Firma A.de
Kanter en bakker Oonincx op respectievelijk Ginnekenmarkt 1

en 3. ln 2002 kwam door afbraak van het huis van burgemeester
Serrans op de hoek van de Postlaan en de Raadhuisstraat, de
zijgevel van de winkel en de bedrijfsgebouwen van de Firma
A.de Kanter v/h J.Ballintijn op de andere hoek van het
Postlaantje, in het volle daglicht te staan (zie foto 6 en afb.1).
Aanleiding om eens in de geschiedenis van dit gedeelte van de
Markt te duiken.

De historische achtergrond
Hoe de Markt in Ginneken er in het begin van de zeventiende
eeuw heeft uitgezien, laat ons de bekende kaaft van het
MasÍbos zien, welke omstreeks 1620 getekend werd door de
landmeter Jacob Lips in.opdracht van Prins Maurits van Oranje,
Heer van Breda (foto 1) 

1.

Aan de noordzijde van de Markt stonden toen twee huizen, op
de plaats van Ginnekenweg 345-347 en een dubbel pand op
Ginnekenmarkt 2....6. Markt 1 was een onbebouwd erf dat bl.; dit
grote complex behoorde. De huidige panden 1,5 en 6 zijn pas
later door tussenbouwen ontstaan.
De naam De Pauw wordt vermeld vanaf het einde van de
zeventiende tot in de eerste helft van de negentiende eeuw. Dit
pand is dan duidelijk de voorganger van Ginnekenweg 3a5447.
ln de zestiende eeuw stond er aan de noordzijde van de Markt
op de plaats van De Pauw alleen een klein huisje met de naam
De Entvogel, met slechts vijftien roeden grond (ca.S are). Op de
plaats van de huidige winkelpanden 2...6 vinden we dan een
dubbel huis. Hier treffen we namen aan als De Zwaen, De Maen
en De Halve Maen. Na 1650 komt men alleen nog De Halve
Maen tegen in met name het cijnsboek van 1699 2.

Die oude panden zijn in de loop der eeuwen voortdurend ver-
bouwd, gesplitst of samengevoegd.
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Het is daardoor niet gemakkelijk ze precies aan de huidige
huisnummers te relateren.

De familie Beens in Ginneken
ln het begin van de zeventiende eeuw had cornelis Jan Reijns
kleedermaecker hier twee huizen in handen, genaamd De
Entvogel. ln 1613 verkocht hij het meest noordelijfJOaarvan aan
de Ginnekense bakker Peter Adriaan Beens die dit zelf heeft
bewoond. ln 1632 verkocht de inmiddets naar de Grote Markt in
Breda verhuisde bakker, deze woning aan ztln zoon Adriaan
Peter Beens. . Dit huis moet de voorlopér zijn vàn Ginnekenweg
3451347. Adriaan was schepen van Ginneken en gehuwd met
Maeijken Anthoni (Ver)meiren 3.

omstreeks 1632 bouwde mr.Adriaan van der schoot, vermoe-
delijk op de plaats van de huidige nrs. 2-314, een nieuw huis,
genaamd De Halve Maen. uit een schepenakte van dat jaar
blijkt, dat hij behalve deze nieuwe woning nog een ander pand
aan de Markt had, dat door hem zelf weid bàwoond o. ln 1659
verkocht hU het eerstgenoemde aan de Ginnekense schepen
Adriaan Peter Beens. Darmee had deze de noordzijde van de
Markt voor een groot deel in handen 5.

ln 1663 verkocht Adriaan Beens een van de huizen aan de
Markt met 50 roeden grond (ca.16 are), aan Bastiaan van Rethy.Het grensde oostwaarts aan het Kerkpad (=posilaanj,
zuidwaarts aan sheren straat (=Markt), westwaarts aan zin
andere huis, stal en boomgaard aan de-markt en noord aan de
vijver van de verkoper o. Hier hebben we duidelijk te maken met
een woning op de plaats van de huidige pande n z-3t4.
De nieuwe eigenaar was boer van beioep, het grote pand op het
midden van de noordzijde van de Markt moet dan ook geheel of
gedeeltelijk een agrarisch karakter hebben gehad. Dat- blijkt uit
!e in 1672 gehouden veetelling ten behoeve van het oorgeft.
Bastiaan van Rethy staat dan te boek voor vijf koeien en twee
paarden.
ln 1682 komt er wat meer duidelijkheid over de ligging van de
woningen- Adriaan en zln vrouw waren inmiddeË oierleden,
waarna negen kinderen de erfenis verdeetden.
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De dochter Digna (*1635) en haar eerste man Bastiaan van der
Maade kwamen in het bezit van het huis, de koestal en de hof
daarachter (Ginnekenweg 345-347), met de visvijver achter de
hof. De schuur van dit huis ging naar de dochter Anna Beens en
haar man, die daar een nieuw pand op mochten bouwen. Enkele
maanden later verkochten zij een nieuw getimmert huijs aan hun
broer Frans Adriaan Beens die het weer overdeed aan Frangois
Crislingh in de Zandbergen. En deze deed het weer over aan
Bastiaan van der Maade en zijn vrouw Digna Beens.
Het grensde oostwaarts aan het huis van de weduwe van
Bastiaan van Rethy (nr 2-314), zuidwaarts aan de Plaets (Markt),
westwaarts aan het andere huis van de kopers (De Pauw,
Ginnekenweg 345-7), noordwaarts aan het terrein van de
weduwe van Bastiaan van Rethy, dat zich langs de huidige
Postlaan in noordelijke richting uitstrekte. Het nieuwe huis stond
tussen De Pauw en Markt 2-314 vermoedelijk op de plaats van
de winkelpanden nr. 5-6 7.

Bakker Adriaan Eskens
Na het overlijden van de uit Terheijden gekomen Bastiaan van
der Maade hertrouwde Digna Beens in 1690 met de uit
Wagenberg afkomstige bakker Adriaan Eskens. Samen hadden
ze zoals boven beschreven het gehele complex Markt 5/6 en
Ginnekenweg 343-347 (nr.343 is de gang aan de noordzijde) in
handen. Ook de eerste man van Digna Beens was bakker van
beroep geweest. Dat valt op te maken uit beschrijving van zijn
nalatenschap ". Uit de inventaris blukt, dat het huis onder meer
bestond uit een keuken, winkel, kamer en moos. ln de kelder
was de bakkerij gevestigd, terwijl er daarnaast nog een tweede
kelderruimte was. Boven de vertrekken lagen een bu'rjlsolder en
nog een andere zolder. Bakker Adriaan Eskens, zijn voorganger
Van der Maade en wellicht ook grootvader Beens moeten het
bakkersambacht hebben uitgeoefend in De Pauw (Ginnekenweg
nummer 345-347).
ln 1701 verwisselde ook het pand Markt 2-314 van eigenaar. De
kinderen Van Rethy verkochten dit via een openbare verkoping
aan de Ginnekense schepen Willem van Baall.
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Afb. 1 : De noordzijde van de Markt in l gg0. vergetijk deze met
de situatie rond 1620 op de kaaft van Lips (foto 1).p= poortingang, §= vrm. stachthuis van Markt 5 met uitgang
naar de Postlaofi, lt/l= vrm. mosterdfabriek.

Anno 1gg0
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Zij verkochten: huis, schuur, stalling, erf, 50 roeden, oostwaarts
aan het Kerkstraatje 1= Post-laan), zuid aan De Cutjp (=Markt),
west aan Adriaan Eskens (=Markt 5/6), noordwaarts aan de
vijver van Adriaan Eskens e.

Deze vijver heeft tot in de negentiende eeuw bestaan (Sectie I

239). Het was een waterkolk van 4.20 are achter de percelen
van Markt 2-6, ongeveer halfweg de huidige posflaan (zie afb.2).
ln het schepenprotocol komt men dit viswaÍer eeuwentang tegen
in de akten van verkoop van de panden aan de noordzijde van
de Ginnekenmarkt.

omstreeks 1720 moesten Eskens en zijn vrouw geld lenen op
onderpand van hun twee huizen. Het complex grensde toen
oostwaarts aan de nieuwe eigenaar van nr.2-314: Sr.Johan van
Lent (schoonzoon van schepen willem van Baail), zuid- en
westwaarts aan De Plaats (=Markt) en noordwaarts aan
Johannes Carolus Reijns (=Ginnekenweg 341).
ln 1721 kwam De Pauw in de openbare verkoop. Koper was de
Ginnekense secretaris Johan Damisse: huis met de gang
westwaarts daaraan gelegen (nu Ginnekenweg 343), met
schuurke daarachter, de gehele visvijver, ook achter het ert van
de verkoper (=ss6ter Markt 5/6), grenzend zuidwaarts aan De
Kuip, westwaarts aan sr.Johannes carolus Reijns (Ginneken-
weg 341), noordwaarts aan 't eijnde van het viswater aan schout
Engel Boone (=pastorie Laur.kerk) en Robbregt oisterlings
(=Dillenburgstraat ca.nr.10, T Kein Bogerdje) en Margriet
Jordens, weduwe Cornelis van Rethy (akker op de hoek post-
laan Dillenburg-straat) 'o .

U kunt de locaties terugvinden op kaart 2.
Nog duidelijker wordt de volgorde van de huizen wanneer men
de omstreeks 1725 samengestelde topografische legger der
cijnsen van Ginneken raadpleegt ".
Adriaan Eskens bezit Markt nr.s/G met 40 roeden (13 are), oost
daarvan stond het huis van Sr.Johannes van Lent (nr.2-3l4) met
40 roeden, en aan de westzijde grensde Eskens aan De pauw
van secretaris J.H.Damisse met eveneens 40 roeden grond.
ln 1726 verkocht de curator over de goederen van Adriaan
Eskens en Dingna Beens Markt S/G aan Adriaan Bruijnicx en zijn
vrouw Anneke van der Linde.

Huize St.Frans
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De rustende smid deed het complex drie jaar later alweer over
aan Cornelis Peter Mathijssen.
ln 1769 werden Jan van Alphen en zijn vrouw Anna Maria
Bruinings eigenaar. Tot het begin van de negentiende eeuw
bleef dit huis in handen van de familie Van Alphen 12. ln 1lB3
verkochten de kinderen van Jan van Alphen het aan hun zuster
Anna van Alphen en haar man Hendrik Vermeulen (1Ts3-1825)
timmerman te Ginneken.

Bakker Wouter van de Laer
ook De Pauw veranderde in de achttiende eeuw van eigenaar tn
1740 verkocht Damisse het complex voor 1200 glds aan Wouter
v_an de Laar Sr, grootvader van de in de kop genoemde bakker
'u. Na zijn dood was De Pauw van zijn weduwe en daarna van
Jan wouters van de Laer. ln 1797 verkochten de kinderen het
huis De Pauw via een openbare verkoping aan de reeds eerder
genoemde timmerman Hendrik Vermeulen, eigenaar van het
aan De Pauw grenzende pand (Markt 5/6) ln 1800 bracht
vermeulen De Pauw in openbare verkoping. ln 1797 had hij er
F1.2790,- voor betaald, maar'in 1800 ontving hij er Fl. 2100,-
voor terug. Kopers waren de gebroeders Jacobus Antonie van
Opstall (1768-1831) en Hendrik van Opstall (1755-181S). Jaco-
bus was secretaris van Gin-neken geweest en herbergier, zijn
broer was procureur van beroep.
!n 1802 brachten de twee heren van opstall het huis De Pauw
opnieuw in veiling, waarbij het voor Fl. 2000,- verkocht werd aan
de uit Dongen afkomstige kuiper Franciscus van der weUden
(1759-1833) en zijn tweede vrouw Lucia van der Sanden (1204-
1934) 15.

De Pauw was echter nog in gebruik bij bakker Koenraad
Ballintijn (1777-1824) en zijn tweede vrouw Antonia Gladiness
(1777-1859). Evenals Ballintijn's vrouw had ook Francus van der
Weijden in De Pauw een winkel in kruidenierswaren, terwijl hij
daarnaast rouwmantels verhuurde. Hoeveel grond Van der weij-
den in 1802 bij zijn huis had, wordt in de acte niet vermeld. ln
ieder geval was dat bij de verkoop door de kinderen van Van der
weijden in 1833 12 (nieuwe) roeden en 62 ellen grond (12 are
62 centiare). Dat klopt ongeveer met 40 (oude) roeden, vermeld
in akten van vóor de Franse Tijd.

Afb. 2: De bebouwing langs de noordz'tjde van de
Ginnekenweg en Posilaan in 1930. Aan het einde van
grote percelen lag de visvijver, toen behorend bi nr. 5-6.

Markt,
de drie

/ 't Klein Bogerdje

( pastorie Laur. kerk )

'rfl

tek. A.J.,
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Afb. 3: De noordzijde van de Markt in 1830, met de eigenaren en
huidige huisnummers. l-t= een huisje op het terrein van
Eestermans, mogelijk de woning van de bakkersknecht. S= de
schuur van timmerman Vermeulen gebouwd rond 1800.
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ln 1833 is het tevens de laatste maal, dat de naam De Pauw in
een officiëel document wordt genoemd (zie kaart 2 en 3).

Wouter van de Laar Jr. had in Ginneken verscheidene huizen.
B'rj de huisnummering ingevoerd in 1806 16 had hij tegenover De
Pauw vijf kleinere woningen in eigendom, waaronder het hoek-
pand met de Markt. Verder het huis Markt 5/6,toen bewoond
door Cornelis van lersel en nog drie woningen aan het begin van
de Ulvenhoutselaan. Zelf bewoonde hlj de winkel en bakkerij op
de hoek van de Markt en de Ginnekenweg, die hij in 1797 had

aangekochtlT (Ginnekenweg 368). Bij de volkstelling van 1829
staat Wouter van der Laer te boek als rentenier, wonende in het
huis Markt 5/6 samen met zijn schoonzoon Ben Speekenbrink
getrouwd met zijn dochter Agatha (afb. 2 en 3).
Verscheidene zonen waren evenals hun vader bakker. ln 1833

verkocht de zoon Jan, bakker te Breda, namens zijn vader een
groot deel van diens bezittingen via een openbare verkoping 'u.

Behalve een boerderij, een huis in Breda en een groot aantal
percelen in de omgeving, omvatte de verkoping in Ginneken: vijf
huisjes aan de overzijde van De Pauw, vanaf de hoek van de
Ginnekenmarkt (Markt 7, Ginnekenweg 368-362, zie afb.3) en
vier huizen nabij de splitsing van de Ulvenhoutselaan en de
Bavelselaan. Na aanvankelijk niet toegewezen te ziin werd
uiteindelijk het complex van vfif huisjes gegund aan bakker
Adrianus Bakkers (1804-1860), in 1829 getrouwd met Johanna
van Gool en in 1856 hertrouwd met Gerarda Jacobs. Bakkers
was al voordien in de bakkerij werkzaam.
Na de aankoop in 1835'e heeft Bakkers de pandjes Markt 7 en
Ginnekenweg 368-366 volledig herbouwd.
Hij verkocht de twee andere huisjes (Ginnekenweg 364-362) aan
Adriaan de Koning, die eveneens tot herbouw overging. De bak-
kerij van de familie Van de Laer is door de familie Bakkers
voortgezet tot 1871 .

Bakker Adank in Ginneken
ln de negentiende eeuw waren er aan de Markt maar liefst drie
bakkerijen. Behalve het bovengenoemde bedrijf van de familie
Bakkers, werd er ook gebakken in De Pauw, tegenover Bakkers.
De derde bakkerij was van Adriaan Eestermans (nr.2-314), later
Jacobus Batlingtijn (nr.2), welke verderop ter sprake komen.

visviiver : (1 ^
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Foto 3: Markt Ginneken omstreeks 1915-1920, met v.l.n.r.de
panden 4 um 2. ln het midden de familie oonincx voor haar
winkel (nr.3), rechts de winkel van voorheen A.Battingtrjn-van
Dalsen (nr.2), met de rondboogpoort naar de l ge-e,euulse

Foto 4: Een leuk plaatje uit de jaren derlig van de 20e eeuw:
bakker Johannes Oonincx bestijgt zijn fiets voor zijn winket Markt
3. ln de deuropening zijn vrouw (coil. A.van Dun, tJtvenhout).
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Francus van der Weijden in De Pauw was kuiper van beroep,
zln tweede vrouw Lucia van der Sanden deed in

kruidenierswaren en verhuurde rouwmantels.
Uit dit huwelijk werd een dochter geboren: Petronella Henrica
welke in 1825 trouwde met Jacobus Henricus Adank. Na zijn
huwelijk vestigde hij zich bij zijn schoonouders in De Pauw, waar
hij een bakkerij begon (of een vroegere bakkerij voortzette). ln
1833 werden hij en zijn vrouw eigenaar van het pand,^dat toen
voor de laatste maal De Pauw werd genoemd ln de
patentregisters van 1836 staat hij te boek als: örood- beschuit-
en krakelingenbakker, winkelier in beide soorten waren, sliiter in
zachte koek, slijter in sterke drank inslag per oxhoofd,
ro uw m antelv e rh u u rd e r.

Zijn overbuurman Bakkers had toen patent als: brood- beschuit
en kraketingenbakker, slijter in zoete koek en tabak2l .

Het gezin van bakker Jacobus Adank telde vier dochters en vier
zonen, die allen het beroep van hun vader kozen. Nadat vader
Adank was overleden zette zijn vrouw Petronella van der Weij-
den samen met de zoon Leonardus Cornelis de bakkerij voort. ln
1857 verkocht de weduwe de voormalige Pauw'. huis, bakkerij
erf en hof, groot 12.62 are, aan de Ginnekense molenaar Jaco-
bus Johannes Schrickx en zijn zuster Adriana, voor een bedrag
van F!. 4400,-22.
Het was tevens het einde van een bakkerij in dit pand. Schrickx
verdeelde het pand in twee huizen, die echter later weer werden
samengevoegd. Omstreeks 1906 was echter de splitsing defini-
tief. Het meest noordelijke deel (Ginnekenweg 345) ging naar de
koperslager Johannes Gerardus Smans, het zuidelijke deel
(347) keerde in 1906 terug in de familie Adank als
renteniershuis.
ln 1871 overleed Waltherus Bakkers, waarna de familie de bak-
kerij met drie pandjes tegenover de voormalige Pauur verkocht
aan een van de zonen van het bovenbeschreven bakkers-echt-
paar Adank in De Pauw, namelijk Franciscus Leonardus Adank
(1837-1894), toen bakker te Breda. ln het gezin van deze
tweede generatie Adank te Ginneken, getrouwd met Catharina
Philomena Rubbens uit Breda, werden tien kinderen geboren,
waarvan zeven in Ginneken. Drie zonen werden bakker, twee
schilder, twee slager en één smid.
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binnenplaats (coll. A.van Durt, I,Jtvenhout).



Foto 5: Vier Ginnekense bakkers tijdens een
omstreeks 1930. ln de koeÍs v.l.n.r: A.P.de Kanter,
W.Middelaer (Dillenburgstraat 1) en J.C.van
(Oranjeplein) (Coll. A.van Dun, Ulvenhout).

Foto 7: Adrianus Petrus de Kanter (1875-1950) en zijn vrouw
Maria Hoefnagels (1879-1950), die de bakkerij Markt 1 ruim 40
jaar hebben geëxploiteerd (coll.Ad de Kanter, Ginneken).
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Toen Leonardus Adank in 1894 was overleden zette de weduwe
met de zonen de bakkerij voort. De zoon Franciscus Johannes
Adrianus begon in 1896 een slagerij in het pandje naast de
winke!, Ginnekenweg 366, maar verhuisde spoedig naar een
nieuw pand aan de Ginnekenweg. Na 1905 trok Catharina
Rubbens zich terug.Zaj kocht in 1906 het zuidelijk deel van de
voormalige Pauw (Ginnekenweg 347), tot dan eigendom van
Adriana Maria Schrickx. ln 1925 werden de drie pandjes aan de
overzijde door de familie Adank verkocht aan een der zonen:
Franciscus Johannes Adrianus Adank, slager op de huidige
Ginnekenweg. Er kwam toen een einde aan de bakkerij die meer
dan een eeuw gevestigd was geweest op de hoek van de Markt
en de Ginnekenweg. De winkel werd daarna verhuurd. Hier
begon in 1930 P.W.Verdaasdonk een kruideniersbedrijf, dat in
1936 verhuisde naar Ginnekenweg 345, de wederhelft van de
voormalige Pauw, die daarvoor volledig werd afgebroken en
herbouwd (zie foto g) 23.

Procureur Hendrik van Opstall
ln het voorgaande hebben we gezien hoe De Pauw, één van de
twee panden die al in 1620 door Jacob Lips op zijn kaart werden
ingetekend, uiteindelijk na 1900 geheel verdwenen is. Ook het
tweede pand op die kaart, nu Markt, 2-314-516, onderging in de
negentiende eeuw grote veranderingen. Maar wel werd hier tot
omstreeks 1966 brood gebakken.
Zoals boven reeds vermeld was omstreeks 1800 het pand Markt
516 eigendom van Hendrik Vermeulen. ln 1803 overleed zin
eerste vrouw Anna van Alphen. Hij hertrouwde met Catharina
Voeten, waarmee hij slechts vijf jaar in tweede echt gehuwd
was. ln 1811 trouwde hij voor de derde maal, met Joanna
Geurts. Hendrik Vermeulen overleed in 1825.
ln 1803 had het echtpaar Vermeulen-Van Alphen nog een groot
bedrag geleend op onderpand van hun huis, in verband met
betaling voor aangekochte bomen op Valkenburg. Maar een jaar
later kon Vermeulen niet aan zijn hypothecaire verplichtingen
voldoen. ln 1804 leidde dit na gerechtelijke beslaglegging tot de
openbare verkoping van ztln bezit aan de Markt '0. Wouter van
de Laer kocht dit huis (nr.5/6) met de tuin en de vijver achter deen

Ft.

uitstapje,
J.Oonincx,

Sprundel

panden van de Markt voor een bedrag van



Afb.4: Reconstructie van de zijgevel langs de Postlaan van de
firma A.de Kanter, Markt 1, voor de brand in het achterhu,s ,n
1954. Het hoge dak met de 14 meterhoge schoorsteen rechts
behoorde tot de mosterdfabriek van Ballintijn (Markt 2). Links
daaruan in het schuine dak de afuoer van de omsÍreeks 1950
gebouwde oven achter de drie kleine ramen op de begane grond
(coll. Ad de Kanter, Postlaan 1a)
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Het was . eene hu'tjsinge, schuur, hof wert, verdere erve, met de
vrjver tijnde de hof soo verre dese is strekkende tot aan het
kerkpad (=Postlaan), omtrent 50 (oude) roeden, gelegen aan de
Cuip, oosÍ Hendrik van Opstall (- nr. 2-314), zuid het Dorp
(=Marktplein), wesÍ Francus van de Weijden (=De fauw), noord
Jan Swanen (=gillenburgstraat, 't Kein Bogerdje) '". Zie ook de
afbeeldingen 2 en 3. Uit de lijst van de verpondingen en van de
lijst van huisnummering van 1806, blijkt, dat Wouter van de Laer
in dat jaar eigenaar was van Markt nr.5/6 (toen huis nr.69) en
Hendrik van Opstall van Markt 314 en 2 (toen huis nr.70 en 71).
Huis nr.70 was in dat jaar onbewoond, huis nr.71 (Markt^2) werd
in 1806 bewoond door de eigenaar Hendrik van Opstall '".
Deze procureur had het complex aan de Markt in 1803 kunnen
kopen van Clazina van Miert, erfgename van Steven van Miert,
die het in 1747 had verkregen uit de nalatenschap van de
weduwe van de Ginnekense schepen Sr.Johan van Lent ''.
Dit huis was toen het laatste pand aan deze zijde van de Markt.
Het terrein van het latere pand nr.1 behoorde als erf bij het
buurpand. De oppervlakte van dit complex op de hoek van de
Postlaan bedroeg 50 roeden (ca.16 are). ln de koopovereen-
komst leest men de bepaling, dat de koper de drup van de
nieuwe schuur moest gedogen, die door Vermeulen op de grens
van zijn erf en dat van Clazina van Miert had opgericht. Hierin
was zijn timmerwerkplaats gevestigd, waarvan bij de openbare
verkoping de inventaris niet werd meeverkocht. Later was
Vermeulen timmermansknecht en woonde hij gehuurd in een der
pandjes aan de Ginnekenweg.

Bakker Adriaan Eestermans
Procureur Hendrik van Opstall heeft in 1810 een deel van zijn
huizen-complex ( Markt 2- 314) verkocht aan de uit Minderhout
afkomstige mr. broodbakker Adriaan Eestermans (1778-1865)

'u. Eestermans kocht toen in feite het meest oostelijke gedeette
(nu Markt nr.2). vier beneeden- en bovenkamers van den
vercooperen huijsinge, geleegen int Dorp, huisnr. B 87, soo a/s
deselve in sijn geevels begreepen sijn, met het tuintje (=Markt 1)

naast het Kerkstraatje (=Postlaan), zuidwaarts grenzend aan de
straat, west aan des vercoopers overige huijsinge (Markt 3/4),
noordwaarts aan de werf van Van Opstal! (afb.3).

Foto 6: De zijgevel van
nadat Raadhuisstraat 1

met de tekening van
mosterdfabriek werd
A.W.Jansen, 2002).

A.de Kanter langs de Postlaan,
was afgebroken. Vergelijk deze
afb.4. Het hoge dak van de
door brand verwoest (foto

de firma
in 2002
1954 in
in 1954
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De prijs bedroeg Fl. 1200,-. De koper moest er voor zorgen, dat
de tussendeuren werden dichtgemetseld en dat er een eigen
ingang werd gemaakt aan de straat. Hier moet Eestermans het
bakkersambacht hebben uitgeoefend.
Voordat hij in 1810 op de Markt een bakkerij kon beginnen, was
Eestermans echter reeds bakker geweest in een pand, op de
plaats waar nu Huize St.Frans staat.
Toen Hendrik van opstall in 1817 was heengegaan, volgde eerst
een volledige inventarisatie van zijn bezit en daarna verschei-
dene openbare verkopingen '

Adriaan Eestermans kocht voor Í.1110,- het restant (nr. 3/4) van
het huis van de overledene op de Markt: een huijzinge, stal, hof
en erue te Ginneken in de Kuijp, letter B 97, grenzend oost aan
Adriaan Eestermans (nr.2) en het Kerkstraatje (=posttaan), zuid
het Dorp (=Markt) , west en noord aan wouter van de Laar
(nr.5/6). Uit de boedelbeschrijving blijkt, dat dit westelijk deel van
het huizencomplex van Van opstall onder meer bestond uit een
opkamer en een keuken aan de straat, een achterkamer, gang
zolder en stal. Het is mogelijk, dat Eestermans daarna het pas
aangekochte pand heeft herbouwd tot een negentiende-eeuws
dorpshuis, zoals dat op de ansichtkaarten van vlak vóor l goo
nog te zien is (foto 2).
In 1835 deed de kinderloze Eestermans zijn bedrijf op Markt 2
over aan Jacobus Ballintijn. !n 1836 had deze patent als brood-
beschuit en krakelingenbakker, slijter in zoete koek. pas in 1944
kon Ballingtijn dit deel van het pand op de Markt (=nr.2) kopen.
Eestermans bleef tot zijn dood in 18G5 wonen op Markt 3/4. Na
het overlijden van zin eerste vrouw Catharina Bax in 1gso,
hertrouwde hU in 1854 met de 33 jaar jongere in Gent geboren
Rosalie Petronella Belangé, welke tot haar dood in 1g00 het huis
bleef bewonen. zij vermaakte haar woning aan haar zuster, die
het pand verkocht aan de parochie.

Fa J. Ballintijn en Zn
Jacobus Ballintijn (1803-1886) was in Ginneken de vierde
generatie van deze van oorsprong uit Schoiland afkomstige
familie. ln 1752 trouwde Andreas Ballanteyn, geboren te Brigent
in Schotland, te Ginneken met Adriaantje van Meer (+178+) 30.
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Hun zoon Jacobus (1751-1818) was schepen en schoolmeester
in Ginneken. ln 1775 huwde hlj met cornelia van petrasom
(1743-1824). De doopboeken van Ginneken vermelden van dit
echtpaar vier kinderen. De oudste zoon heette Koenraad (1zzr-
1824).ln 1801 trouwde deze te Ginneken met Antonia Gladiness
(1777-1859). Dit gezin had minstens negen kinderen, waaronder
Jacobus, de boven reeds genoemde grondlegger van de Firma
J.Ballintijn en Zn op de Markt.
ook vader Koenraad Ballintijn had voordien op de Markt
gewoond en gewerkt. HU huurde namelijk de bakkerij in het
boven al uitvoerig beschreven huis De pauw. Toen deze door
Hendrik vermeulen werd verkocht aan Francus van der weijden,
moest Koenraad Ballintijn verhuizen. ln 1a2g was zijn weduwe
met zes van haar kinderen, waaronder Jacobus, als bakkerin
gevestigd in een huis ter hoogte van Ginnekenweg 330. Jacobus
en zijn broers Andries, Lodewijk en Martinus, werkten alle in de
bakkerij van hun moeder. Later waren ze zelfstandige bakkers in
Ginneken. De familie Ballingtijn was hervormd, maar trouwde
met katholieke vrouwen. ln het gezin van Koenraad werden de
kinderen protestant gedoopt.

Jacobus trouwde in 1835 te Ginneken met Wilhelmina Stoffels
(181 1-1878).- ln dat jaar huurde hrj de zaak van bakker
Eestermans (Markt 2-4). van de zes kinderen in het gezin
werden er vijf katholiek gedoopt, alleen de zoon Adriaan Hendrik
was hervormd.
ln 1844 verkocht Adriaan Eestermans aan Jacobus Ballintijn:
Eene Huijzinge met tuintje (= Markt 2 en 1), pakhuis, schuur en
waschhuis, ter grootte van 4 roeden en drie ellen (4.30 are) in de
kom van het dorp Ginneken, secÍie r 259, betend aan de
westzijde het erf van de verkoper sectie t 256 (=Markt 3-4),noord
de huijzinge van den verkoper sectie t 2sg (posflaan), oosÍ heÍ
Kerkstraatje (=Postlaan) en zuid het Marktveld, zoals nu
gedeeltelijk door de verkoper en gedeettelijk door de aankoper
bewoond en gehuurd wordt. Hiertoe behoort een zeer ktein deet
van I 258. De prijs bedroeg Fl. 3000,-. Ballintijn sloot in verband
met de overname een tening van F|.3.8OO,- Í .

De zaken van Jacobus Ballintijn gingen voorspoedig.

I
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Hij had steeds enkele personeelsleden in dienst. In 184g kocht
hij van Prosper cuijpers voor Í 1020,-'t pand Ginnekenmarkt 9
dat is de helft van de in 1845 gesloten herberg Het Rood Hert 32 

.

Na omvangrijke verbouwing werd dit huis tót na zijn dood in
1886 verhuurd.

ook Markt 2 werd direct na aankoop in 1944 verbouwd en naar
achteren vergroot. ln het tuintje, nu Markt 1, bouwde hij in lgso
een wagenloods. ln 1861 werd de voozijde van het pand onder
handen genomen en kreeg daarbij de voim die het in principe nu
nog steeds heeft. Het stal- en wagenhuis (Markt 1) werd aan het
huis vastgebouwd door middel van een overkluisde poort,
waarboven de voorgevel van het woonhuis werd doorgetrokken.
De moeÍ van de rondboog van de poort is nog steeàs aan de
binnenzijde zichtbaar. Achter de poort ontstonà een afgesloten
binnenplaats, die tussen de panden Markt 1 en 2 tot heden
aanwezig is.
ln 1865 vond een belangrijke gebeurtenis plaats: de firma J.
Ballintijn en zn werd het predikaat Hofleveraniciertoegekend.

omstreeks 1880 waren de kinderen uit het gezin groot
geworden, terwijl Jacobus' vrouw was overleden-. De zoon
Andries (1837-1900) was tn lBTl getrouwd met Maria Anna van
Dalsen uit Den Bosch. Hij woonde voorlopig in het schoolmees-
tershuis, dat hij samen met de oude gemèentetijke school (nu
ingang Viandenlaan) had aangekocht. Vader Jacobus liet
vervolgens een nieuw winkelpand op de hoek van de Markt en
de Postlaan bouwen, waarbij het wagenhuis en het stalgebouw
plaats moesten maken voor een nieuwe bakkàrij en
bedrijfsgebouwen (foto 8). Hierin vestigde zich ziln zoon Adriaan
Hendrik (1845-1891) die omstreeks lggo trouwde met de uit
Franeker gekomen cornelia Bruining ("1g49). Vader Jacobus
ging zelf ook in de nieuwbouw wonen, terwijl ziln zoon Andries
met Maria van Dalsen op Markt 2 de winkel in kluidenierswaren
voortzette. Het complex werd over de volle diepte in twee delen
gesplitst (afb.3). De poort en de binnenplaats hoorden bt1 nr 2.
Markt 1 is door deze splitsing een lang smat pand geworden,
waarvan de zijgevel langs de posttaan enige tijd in het zicht
heeft gestaan door de herbouw van Raadhuisstraàt 1 (foto 6).
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Enkele jaren na deze verdeling overleed de stichter van dit
bedrijvencomplex, Jacobus Ballintijn.

Firma A.de Kanter v/h J.Ballintijn en Zn, Markt í
Adriaan Hendrik Ballintijn en zijn vrouw Cornelia Bruining
hadden vier kinderen, waarvan de zoon Jacobus en een dochter
maar kort geleefd hebben. Vader Adriaan overleed reeds in
1891 , slechts enkele jaren na de dood van zijn vader. Zijn vrouw
zette de bakkerij voort, hetgeen niet zonder hulp ging. ln 1905
kwam Adrianus Petrus de Kanter (1873-ca. 1950) vanuit
Teteringen naar Ginneken om de firma voort te zetten. Hij was
getrouwd met Maria Hoefnagels (1879-ca. 1950), zie foto 7. ln
1911 vertrok Cornelia Bruining naar Zeist. ln 1921 verkocht de
weduwe Ballintijn-Bruining het pand aan De Kanter.
Een van de zonen, Adrianus Petrus Cornelis volgde na z1n
huwelijk in 1947, zijn vader in de zaak op. ln 1954 was er brand
in het achterste gedeelte van het pand, terwijl in 1957 de winkel
uitbrandde. De brand in het achterhuis ontstond in de
schoorsteen van de (nieuwe) oven, die De Kanter hier had
gebouwd (zie reconstructietekening, afb.4). Na het overlijden
van A.P.C.de Kanter in 1966, werd er niet meer gebakken op
Markt nr.1 . Wel werd er nog steeds brood verkocht, gebakken
door broer Sjaak in de Ploegstraat of broer Bart in het
Liniekwartier. ln 1973 werd de winkel door de familie De Kanter
gesloten, waarna bakker Welten er brood verkocht onder de
naam 't Backhuijs. Het pand is nu eigendom van de derde
generatie De Kanter, die het benedenhuis verhuurt aan een
ijssalon, terwijl het bovenhuis in gebruik is bij Bouwbureau ing.
A.G.J.de Kanter.

De firma A.Ballintijn Jzn, Markt 2
Zoals gezegd kwam het oorspronkelijke pand van de firma
Ballintijn omstreeks 1880 in handen van de zoon Andries en zijn
vrouw Anna Maria van Dalsen. Andries was een veelztldig za-
kenman. HU was geen bakker, maar zijn vrouw zette wel de
kruidenierswinkel van vader Jacobus voort. Achter de oude
school aan de Raadhuisstraat had hU een opslagplaats voor
brandstoffen, zowel kolen als petroleum.



Foto 8: De Ginnekenmarkt in de jaren vijftig van de 20e eeuw.
Links nr.2, met de poort, waarachter zich nog een 1ge-eeuwse
binnenplaats bevindt; midden het in 1a7g gebouwde pand Markt
7, rechts RaadhurssÍraaÍ 1 van de famitie serrans (cott.Ad de
Kanter, Ginneken).

ln het achterhuis van Markt 2 bouwde hrj een mosterdfabriek,
waarvoor hrj in 1880 vergunning van het gemeentebestuur
kreeg: tot oprichting in ztjne huizing van eenen sÍoom-
mostaardmolen.
wegens bezwaren van de weduwe Eestermans tegen de
vergunning voor het plaaÍsen van een Stoomwerktuig met een
daartoe behoorende Stoomketel van drie paardenkrachten,
bestemd tot het in werking brengen van toestetten nodig tot het
veruaardigen van mostaard, bepaalden B en w, dat in verband
met het rieten dak van het huis van de weduwe Eestermans
(Markt 3-4), de schoorsteen minstens 14 meter hoog moest zijn,
terwijl uitbranden van de schoorsteen verboden was Dit
gebouw met de schoorsteen was tot aan de brand in 19s4, nog
steeds aanwezig (afb.4). Toen brandde de kap af van dit hoge
pand, dat in 1880 voor de mosterdfabriek moet zijn gebouwd.
Het dak werd hersteld in de vorm van een platdak (foto 6).
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De brand van 1954 ontstond echter in de schoorsteen van de
oven van de firma De Kanter, in het deel van het achterhuis dat
tot Markt 1 behoorde.
ln 1905 kreeg de Bredase fabrikant F.VerfUrth vergunning voor
het plaatsen van een zuiggasmotor in de mostaardfabriek.
Wegens aanhoudende bezwaren werd in 1906 vergunning
gevraagd een grotere mosterdfabriek te mogen beginnen in de
oude school aan de Raadhuisstraat, op naarnvan F.VerfUrth 

34.

De veelzijdigheid van het bedrijf van A. Ballintijn blijkt uit een
advertentie uit 1895: Koninklijke Nederlandsche SÍoom-
mostaardfabriek 'De lndustrie', Handel in Koloniale Waren,
Comestibles en Brandstoffen: A.Ballintiin Jzn, firma P.van
Dalsen. Terwijl de bakker op nr.1 daaronder nog adverteerde
met: J. Ballintijn en Zn, Hofleveranciers, specialiteit van
Speculaas en Banketletters. (afb. 5)
De firma P.van Dalsen voerde ook nog de naam De Biienkorf,
Koloniale Waren, Comestibles, enz;' enz; zoals blijkt uit een
brievenhoofd van de firma.
Andries en zijn vrouw hadden drie kinderen, waaronder één
zoon Pieter, geboren in 1872. Volgens de bovenstaande adver-
tentie stond de kruidenierswinkel in 1895 op zijn naam.

Nadat Andries in 1906 was overleden zette de zoon Pieter met
zijn moeder de firma nog een aantal jaren voort.
Maria van Dalsen vertrok in 1914 naar Breda. ln 1920 werd de
winkel met het pand Markt 2 verkocht aan Dirk Johannes
Gerardus lgnatius Jansen.
ln 1928 kwam het in openbare verkoop, waarbij Wautherus
Leenaars uit Breda de nieuwe eigenaar werd. Deze liet de
voorgevel van het pand". naar een ontwerp van architect
P.N.Verkuijlen verbouwen "". De winkelpui werd verbreed en er
kwam een aparte opgang naar het bovenhuis. De rondboog
boven de poort werd vervangen door een ijzeren draagbalk,
zoals te zien is op foto 8. Boven de pui kwam in bronzen letters
te staan. Koloniale Waren en ComesÍtbles. Daarna werden de
winkel en het bovenhuis verhuurd. De kruidenier was daarna
Sebastiaan Delhij, die het pand eerst in 1949 kopen kon. Hij

werd opgevolgd door zijn schoonzoon Ad Simons.
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Foto 9: De kruidenierswinkel van P.W.verdaasdonk-van Dorst,
Ginnekenweg 345, gebouwd in 1930, waaruoor het noordetijk
deel van de voormalige Pauw werd afgebroken (cott.G.A.B).

Deze moderniseerde de winkelpui en verbouwde de winkel tot
een zelfbedieningszaak. Het fraaie oude interieur, dat wellicht
nog dateerde van de firma Ballingtijn, ging daarbij helaas
verloren. ook deze kruidenierszaak werd in de jaren zestig
opgeheven.

Laurentiusparochie breidt uit
Nadat de weduwe van Adriaan Eestermans in 1g0o was
overleden, verkocht haar zuster en erfgename Virgini Belangé
het pand Markt 314 met de tuin aan de parochie van de H.
Laurentius, in ruil voor een lijfrente van Fl. BO,- per jaar.
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In de jaren 1820 moet Eestermans het pand 314 hebben
verbouwd tot een zelfstandig herenhuis met stoep, zoals dat op
de eerste kadasterkaart van 1830 in plattegrond en op de eerste
ansichtkaarten in beeld te zien is (afb.3; foto 2).
De parochie van de H. Laurentius ging het bij het verwerven van
het huis van de weduwe Eestermans in 1900, vooral om de
achterliggende grond 36 (afb.3). Ook van de nevenliggende
huizen aan de Markt, n.l. 5/6, van Ginnekenweg 345-347 en
langs de Dillenburgstraat had het parochiebestuur delen van de
tuinen verworven voor de uitbreiding van het parochiecomplex.
Het negentiende-eeuwse huis Markt 3/4 werd daarna samen met
5/6 in 1900 publiekelijk voor fl. 6.907,- verkocht aan slager
Hendrikus van Opstal.
Deze was zelf gevestigd in het winkelpandje nr.S. Het grote huis
3/4 liet hij afbreken en in de vorm van twee winkelpanden (Markt
3/4) herbouwen naar een ontwerp van architect Soffers (foto 3).
De helft van dit dubbelpand (Markt 3) verkocht Van Opstal in

1903 aan zijn broer Cornelis Jacobus van Opstal,
rijtuigverhuurder tegenover de Laurentiuskerk. De andere helft
(nr.4) ging in 1903 naar Willem Hendrik Gorissen, die dit een
jaar Iater doorverkocht aan de manufacturier Petrus Antonius
Mathijssen ''.

Bakker Oonincx
!n 1910 verkocht de rijtuigverhuurder Cornelis van Opstal het
pand Markt 3 aan zin stiefzoon Johannes Cornelis Oonincx
(1866-1947). Deze begon op deze historische plaats opnieuw
een bakkerij (zie foto 3 en 4). Hij was de zoon van Cornelis
Oonincx en Maria van lersel. Dit echtpaar had een stalhouderij
op de Ginnekenweg tegenover de kerk. ln tweede echt huwde
Maria van lersel met de boven reeds genoemde Cornelis
Jacobus van Opstal.
Bakker Johannes Oonincx was getrouwd met Antonia Elisabeth
van de Goorbergh (1872-1952). Zai hadden twee kinderen,
waarvan de zoon de bakker'rj voortzette tot omstreeks 1960.
Daarna werd er een antiekhandel in het pand gevestigd. Zo
kwam er in de jaren zestig van de twintigste eeuw een einde aan
de eeuwenlange traditie van bakkerijen op de Ginnekenmarkt.
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Eaud,el in Koloniale'W'aren, Comeetlbles en

Bra,ndstoffeu.

Mede verkdjgbaar:
DE ECHTE K}IEIPPSCHE IIÀLXKOTtrIE.

A. BALLII§TrJI§ Jzn.
FIRMÀ P. VAN DAJ,SEN.

GTNNDK,DN bU BB,BDA.

J. BALLINTIJN & Zn.

Hofate-M raner"ere.

SPECIALITEIT

SpecuÍaas en ba*etÍetters.
Mede verkriigbaar: het cohtc KIIEIPP'S BROOD,

oniler ooutrölo van Dr. S o c r. .

GTNNTIEIIN blJ .BBEDA.

Afb.5: Advertentie rond lgoo van de bedrijven van de famitie
Ballintijn: boven van de zoon Andries en zijn vrouw op Markt 2,
onder van de toen nog vrij nieuwe bakkerij gebouwd door vadelr
Jacobus Ballintiin voor ziin zoon Adriaan 

-Héndrik 
en zijn vrouw

op Markt 1.

Besluit
Aan de nàordztlde van de Markt moeten reeds voór 1600 een
kleine woning en een groot dubbelhuis hebben gestaan. De
verdere verdichting van de bebouwing begint omstreeks 17oo
maar zet zich vooral voort in de negentiende en twintigste eeuw.
Nu telt deze zijde van de Markt en het einde van de
Ginnekenweg acht winkelpanden. De tuinen werden na 1go0
opgeslokt door de uitbreiding van het parochiecentrum.
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ln de beginperiode zal ongetwijfeld ieder huis tevens in meer of
mindere mate een agrisch bedrijfje zln geweest. Na 1600
woonden er steeds meer ambachtslieden, waaronder opvallend
veel bakkers, maar ook een kleermaker en een timmerman.

Ook notabelen zoals schepenen of ambtenaren, een arts of een
rentenier hebben aan deze kant van de Markt gewoond.
Ambachten en neringdoenden kregen echter na 1800 steeds
meer de overhand, waardoor de noordzijde eerder dan de
andere zijden van het marktplein een zakenkarakter heeft
gekregen.

Aantekeningen
Gebruikte afkortingen:
R.A.N.B. Rijksarchief Noord-Brabant,'s-Hertogenbosch
N.D. Archief Nassause Domeinraad
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10..R Ginneken 85, f.90v-92r, 194-1719: ldem 86, f.48v-50v, 24-5-1721.
11..R.A.N.B, N.D., Rentmrs Stad en Baronie van Breda, nr.896, f.92-95.
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17..R Ginneken 100, t.210r-v,30-9-1797; prijs 760-0-0; verkopers: Cornelis en Maria

Adriaan Mathijssen, aangekomen van hun ouders.
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18..N 4899-4, acte 89 en 96, 7-1 1 en 21-11-1933.
19..N 4901 , actet1,10-11-1935; nts p.C.Wiercx.
20..N 4899, acte 57, 10-l-1833; nts p.c.wiercx; getaxeerde waarde: Fl. 2600,_
21 ..G.A. 8., adm.arch.Ginneken-2, nr.1 552.
22..NN Ginneken, 1í, acte 25gl,1g-3-1g57, notaris Jonckheer.
23..Bovenstaande gegevens zijn o.m. onfleend aan de kadastrale leggers.
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82, f .16r-17r, 1 S-1 0-1 804
25..|n 1830 omvatte het huis 5-6: sectie ! 239, waterkolk, 4.20 are; sectiel 253, huis en

erf, 1.86 are; l2s4 tuin, 11.90 are; I 2s5 schuur, 0.9g are; totaal 1g.zo are.
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Hendrikus van Opstal eigenaar.
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4-7- en 18-7-1817, openbare verkoping vaste goederen; notaris J.L.wiercx,
Ginneken.

30..G.A.8., DTB 119, f.60r, 23-12-1T52.
31..NN Ginneken 1, acte 218 en 221, 1-l-1944, nts Jonckheer.
32..NN Ginneken 4, acte gg0, 16-6-1g49, nts Jonckheer.
33..G.A.8., Archief Ginneken-2, adm.archief na 1g15, nr. 79g.
34..G.A.8., Ginneken- 2, nr.1857.
35..G.A.8., bouwtekeningen, vergunning 17-2-1928. De bronzen elementen en letters

schijnen nog steeds in de opsragpraats van Markt 2 te riggen.
36..G.A.8., afd.lll, nr.172, parochie-archief H.Laurentius, memoriaal, caput 9.
37. lnformatie A.van Dun, Ulvenhout. ln í934 werd brievenbesteller Carolus Wilhelmus Rops
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HERINNERI NG AAN M ERKWAARDIG
ORANJEFEEST
door Kees Leijten

ln 1923, nu 80 jaar geleden, vierde koningin Wilhelmina haar 25-
jarig regeringsjubileum.
ln alle dorpen en steden werd feest gevierd, behalve in Ginne-
ken,dat het jubileum op 7 september waarschijnlijk vergeten was.
Of wildenze er niets aan doen dat jaar ?

Verlegen door alle kritiek in de krant en op straat besloot het
gemeentebestuur er toch nog iets aan te doen.
Op 29 september openden herauten om acht uur de feestelijk-
heden. Burgemeester Serraris ontving het Oranje-comité en in
optocht ging het naar de Prins Hendrikstraat, waar een herinne-
ringsboom geplant werd.
Later werd er een vijfhoekig hek omheen geplaatst., ontworpen
door de heren Bakker, van Bilzen en Brouwer.

Men kan het 80-jarige monument nu nog bewonderen.
De boom is slechts zestig jaar geworden en in 1975 vervangen
door een nieuwe.
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Beelden in de Buurt- 17
door Adriaan van Beek

Al weer meer dan zes jaar staat het bronzen gemeentewapen
van Nieuw Ginneken in de tuin van het museum. ln aflevering 17
van de serie 'Beelden in de Buurt' komt deze opmerkelijke
erfenis van een niet meer bestaande gemeente uitgebreid aan
bod. Aan de Pennendijk in Ulvenhout kan iedereen dit stukje
gemeente-verleden met eigen ogen aanschouwen.
Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

Gemeentewapen N ieuw-G i nneken
Op 8 oktober 1948 besluit de Hoge Raad van Adel, conform het
Koninklijk besluit van enige maanden daarvoor, aan de dan nog
jonge gemeente Nieuw-Ginneken toestemming te verlenen een
gemeentewapen te voeren.
Dit wapen heeft zoals gebruikelijk de vorm van een schild. Het is
in tweeën gedeeld en de bovenste helft bestaat ook weer uit
twee delen. De rechthoek linksboven is goudkleurig met daarop
een rooster van sabel, de benaming die in de wapenkunde
gebruikt wordt voor zwart. Het rooster is het symbool van de
heilige Laurentius, de patroon van Ulvenhout. Rechtsboven is
een zilveren vlak met daarin een koe van keel (= rood), staande
op een grasgrond. Deze koe staat voor de heilige Brigida, de
patrones van Bavel. De onderste helft van het gemeentewapen
is van keel, met drie Andreaskruisen in zilver. Ze herinneren aan
de tijd dat het grondgebied van de gemeente deel uitmaakte van
de Baronie van Breda.
Hiermee is het gemeentewapen van Nieuw-Ginneken gelijk aan
dat van de voorafgaande gemeente Ginneken en Bavel.

Hoewel de Hoge Raad van Adel daar waarschijnlijk niet erg
gelukkig mee is gaat Nieuw-Ginneken door de jaren heen nogal
gemakkelijk om met het wapen. Het groene grasveldje wordt in
de gemeentegidsen niet meer vermeld en de koe is op officieel
briefpapier van de gemeente zomaar een roodbonte geworden.

Burgemeester Peter van der Velden bij zijn afscheid van Nieuw_
Ginneken. Een fraaie foto van Cor Viveen uit BN/De Stem

t_



Bestuur van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck poseert
op de trappen van het gemeentehuis op 3 april 1gg0 bij het
vijftienjarig bestaan van de kring.
Achterste rij vlnr : Wim Langen, Pieter van Hooijdonk (+), Adam
Verkooijen, Jacques Jespers en Kees Leijten
Onderste rij vlnr: Jan Grauwmans, Dick Meeren, Jan van der
westerlaken' Jan van Dorst en Ad Luijten (+1 

Fo,, Jan Grauwmans
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Bronzen kunstwerk
De in 1960 benoemde burgemeester dr W. de Kort slaagt er kort
na zijn aantreden in een bouwvergunning los te krijgen voor een
nieuw gemeentehuis. Na bijna 20 jaar krijgt Nieuw Ginneken
eindelijk 'Een gemeentehuis op eigen erf'.
ln het kader van de percentage-regeling moet anderhalf procent
van de bouwsom aan kunst besteed worden.
Naast twee wandversieringen binnen in de hal (zie ook BvP 142)
wordt ook tot een kunstwerk aan de buitenkant besloten.
Het officiële gemeentewapen vormt het uitgangspunt voor de
opdracht die in 1962 aan Niel Steenbergen verstrekt wordt: een
versiering aan het hekwerk van het balkon. Wethouder J.H.
Geerts bedenkt de tekst onder het wapen. Bondig en
veelzeggend wordt de geschiedenis van de gemeente
gekarakteriseerd, inclusief de annexaties: 'lk geef en blijf gaaf .

(er wordt steeds een stuk van de gemeente afgehaald, maar het
blijft een gave gemeente)

De Oosterhoutse kunste naar Steenbergen maakt een ontwerp
waarin twee engeltjes het wapenschitd vasthouden. De
gemeentespreuk, op een banderol, drapeert hij over hun
onderbenen.
ln het najaar van 1963 wordt het bronzen kunstwerk zonder vee!
plichtplegingen aan het balkonhek bevestigd. De plechtige
opening van het nieuwe gemeentehuis vindt plaats op 4 januari
1964 door Commissaris van de Koningin Kortmann en
burgemeester de Kort.

Niel Steenbergen
Daniël Cornelis Steenbergen (191 1 - 1997) geniet in Breda
vooral bekendheid door zijn bevrijdingsmonument 'Judith' op de
Grote Markt. Veel van het kleinere werk van deze mede-
oprichter van kunstacademie St. Joost is minder bekend, maar
vaak even indrukwekkend. ln deze gemeente zijn bijvoorbeeld
'Catharina' boven de poort van het begijnhof, 'Maria' in de kapel
in de Ginnekenstraat, de 'Schikgodinnen' bij de Kamer van
Koophandel en 'Ontmoeting' bij de Klokkenberg ook het bekijken
meer dan waard.
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ln 1999 verschijnt een oeuvre-catalogus van de beelden en
penningen van Steenbergen onder de titel 'Schepping in
beelden'. Het is zeer verbazingwekkend dat zijn Nieuw-
Ginnekense kunstwerk daarin niet opgenomen is.

Een nieuwe plek
De gemeenteraad van Nieuw-Ginneken bepaalt in een van

zin laatste vergaderingen dat het bronzen gemeentewapen in
eigendom overgedragen wordt aan de heemkundekring 'Paulus
van Daesdonck'.
Na de feitelijke annexatie van Nieuw-Ginneken door Breda, 1

januari 1997, wordt het reliëf verplaatst naar de tuin van het
museum aan de Pennendijk. Het krijgt een plaats op een simpele
sokkel, een ontwerp van architect Peeters. Daar wordt het op
zondag 5 oktober 1997, onder grote belangstelling, onthuld door
de oud burgemeesters Anne Bax-Broeckaert en Peter van der
Velden.
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Het paard

A.J. van Eijl-van de Klashorst

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.

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.
Het wordt gebruikt voor allerhande zaken:
Het trekt de kar en 't draaft en 't beeft

Voor zweep en spoor; en 't heeft nog slechts één wens :

Om uit de handen van zijn beulen te geraken!
't Vervloèkt de evolutie, die het zó veranderd heeft.

EEN VREEMDE STEEN IN HET BOS
Door Kees Leijten

Toen ik onlangs met mUn kleinzoon langs het Goudbergven wan-
delde zag hij een steen die ook mijn aandacht trok. Een steen
met de letters RD.
Wat was dat voor een steen ?
lk werd op mijn wenken bediend door het blad van de heem-
kundekring Uden met het volgende verhaal.

EEN VREEMDE STEEN IN HET BOS
door H.M.v.d. Elsen en J. Bakker.

Leden van onze heemkundekring zullen ongetwijfeld wet eens in
de Maashorst wandelen. Komen ze in de buurt van de blokhut,
of wat daarvan nog over is, dan kan het zijn dat ze ter hoogte
van de twee kleine vennen (of zijn het oude bomkraters) een
vierkante steen opmerken die zo'n 20 cm boven de grond
uitsteekt en verder ongeveer 30 x 30 cm in het vierkant is. Op de
bovenkant is een klein kruis zichtbaar terwijl aan de voozijde de
letters RD waar te nemen zijn.
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Het is geen grenssteen van de gemeente of van de provincie,
ook is het geen grafsteen van een oude Germaanse Godheid.
Wat is het dan voor een steen.
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Voor wat betreft de verstoring van torens; deze zijn verklikt met
de zogenaamde vastleggingsbouten, die nabij de begane grond
in muren zijn geplaatst en waarvan de coördinaten door een
centreringsmeting zijn bepaald. Deze vastleggingen kunnen als
uitgangspunt dienen. Om later de coördinaten van de spits te
controleren op verstoring en te corrigeren.
Sinds een aantal jaren worden de coördinaten in Nederland niet
meer gerekend vanuit Amersfoort als O-punt, doch ergens in de
buurt van Parijs.
De steen met het kruisje en de letters RD is voor U dus nu geen
probleem meer. Het geheim is ontsluierd en we lopen weer rustig
verder.

Op een oude stafkaart vinden we de
zien we op precies de aangegeven
We hebben hier te maken met een

oplossing. Op de stafkaart
plaats de letters RD staan.
merk- of meetpunt van de

Rij ksdriehoeksmeti ng .

Ons land is ooit opgemeten met
meting.

een zogenaamde driehoeks -

De eerste volledige driehoeksmeting is in Nederland in de jaren
1801 tot en met 181 1 uitgevoerd. Deze driehoeksmeting heeft
als grondslag gediend voor de topografische kaarten van
Nederland. Blj de meting ging men uit van een centraal punt, het
nulpunt dat in Amersfoort lag.
De thans in gebruik zijnde Rijksdriehoeksmeting werd uitge-
voerd door de in 1879 ingestelde Rijkscommissie van craào-
meting en waterpassing. De metingen hiervoor duurden van
1888 tot 1904.
Het gehele net van de eerste orde bestaat uit 1 19 driehoeken en
bevat 78 punten. om dat net beter bruikbaar te maken voor
landmeetkundige doeleinden is aan de primaire driehoeksmeting
reeds in het begin uitbreiding gegeven door in het net dé
bepaling van 1 02 zogenaamde tussenpunten op te nemen.
Toch is een totaal van 181 punten, dat is een punt per 190 vier-
kante kilometer, een onvoldoende dichtheid om landmeetkun-
dige diensten de gelegenheid te geven hun metingen aan punten
van dit net aan te sluiten. Daarom heeft de genoemde com-
missie van 1898 af een secundaire meting uitgevoerd.
ln 1929 werd het werk van de commissie afgesloten en
gepubliceerd. ln de coördinatenlijst kwamen gr32 RD punten
voor.
De zogenaamde Bijhoudingsdienst van de Rijksdriehoeksmeting
is de taak opgedragen het net van punten te onderhouden en zo
nodig uit te breiden. Bijhouding is nodig, omdat de punten
worden voorgesteld door spitsen en torens en waar deze
ontbreken, door in het veld geplaatste granieten zuilen.
Beide lopen kans op verstoring.
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HOE ZULLEN WE RIJDEN ??
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CONTOUREN DE OUDE HOF
NA t 4OO JAAR WEER ZICHTBAAR

De contouren van de grachten en eilanden van De oude Hof in
het Markdal worden na 400 jaar weer zichtbaar. Gemeente
Breda, provincie Noord-Brabant en de Landinrichtingscommissie
zijn het eens geworden over de inrichting van De oude Hof, de
oude bewoningsplaats langs de Mark. De oude Hof is onderdeel
van plan Bieberg, de inrichting van zo'n 400 ha natuur-
ontwikkeling in het Markdal.

ln het plan Bieberg zou De oude Hof weer zichtbaar worden
door het graven van grachten en het ophogen van twee eilan-
den. Een topografische kaart van Jacop Lips uit 1G21 vormde
hiervoor de basis. Recent archeologisch ondezoek toonde
echter aan dat door diep te graven de archeologische waarden
gevaar lopen.
Daarom is besloten alleen de contouren van de grachten en de
eilanden zichtbaar te maken. Binnen de oorspronkelijke grachten
wordt 0,35 m afgegraven. De eilanden worden maximaal 1 m
opgehoogd.
De archeologische dienst van de gemeente Breda heeft deze
zomer proefsleuven laten graven. Hierdoor konden ze de oude
grachten opsporen. op twee plaatsen troffen ze resten van
beschoeiingen aan. Verder vonden ze houten balken van de
voormalige brug tussen de twee eilanden.
Door nu slechts 0,35 m diep te ontgraven, blijven aile sporen
onder het maaiveld intact. Straks is door het hoogteverschil en
door het verschil in vegetatie De oude Hof weer herkenbaar.
Net als in de omgeving houden koeien de vegetatie kort.

* zie ook: - Ad Jansen : "De Oude Hof in Ulvenhout" in B.v.p. 142 pOTl
- Kees Leijten: "Verstoring Cultureel Landschap" in B.v.p. 140p2lg

NIEUWS UIT HET MUSE
door Kees Leijten

BOERDERIJEN IN DE KUNST
Zondag 7 september opende Laurens Siebers de
tentoonstelling in ons museum: "Boerderijen in de Kunst".
William van der Zanden exposeert een aantal aquarellen
boerderijen uit Bavel, Ulvenhout en Galder.
Boerderijen uit ons heem.
Uit eigen bezit toont het museum aquarellen van J.van Baarle en
een aantal gravures , tekeningen en kunstfoto's.
Boerderijen die verdwenen zijn door sloop of oorlogsgeweld worden
met de gemeentelijke en rijksmonumenten in de vitrinekasten
getoond.

TENTOONSTELLINGEN
Regeren is vooruitzien.
Voor de komende jaren heeft Paulus de volgende tentoonstellingen
gepland:

2OO4-1 GINNEKEN ZOALS HEÏ WAS EN WERD
2OO4-2 60 JAAR BEVRIJD
2OO5-1 VROUWENORGANISAÏIES IN 'T HEEM VAN PAULUS

een voorlopige planning, waar natuurlijk nog een wijziging in

aangebracht kan worden, indien noodzakelijk.

VROUWENORGANISATIES
Hebt u nog folders, foto's, brochures, krantenknipsels notulen,
affiches of ander materiaal over de standsorganisaties voor
vrouwen ?
We denken hierbij b.v. aan de boerinnenbond en de l(AV van
vroeger en de moderne tegenhangers van nu.
Onlangs is de VAC van Nieuw-Ginneken opgeheven. Ook die
moderne organisaties horen er bij.

En de jongerenbijeenkomsten voor vrouwen !

NleUWC
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GINNEKEN
Paulus wil in een tentoonstelling aandacht besteden aan het dorp
Ginneken in al zrln taentten. Foto's van oude panden; het vereni-
gingsleven en historische foto's. wie helpt ons aan materiaat ?

60 JAAR BEVRIJD
ln het najaar van 2004 zijn we 60 jaar bevrijd.
Paulus wil met een tentoonstelling aandacht besteden aan die tijd
met o.a. de rol van Anneville in die tijd met het archief van de oud-
militairen dat we onlangs hebben verworven
Ook aandacht voor de boerderijen en woonhuizen die verwoest
werden.
we zoeken nog steeds naar foto's over de feestelijkheden rond
Anneville en foto's van verwoeste boerderijen en woonhuizen.
Mogen we uw foto's enkele dagen lenen ?

SPOORZOEKER
ln samenwerking met het Erfgoedhuis presenteert omroep
Brabant vanaf 7 september een nieuw programma:
Spoorzoeker.
Het programma wordt wekelijks uitgezonden en gaat over de
historie in Brabant , een programma dat de stof presenteert alsof
u er zelf bij bent.
De presentator is Vincent van den Elshout.
Telkens een ander onderwerp zoals in De Wandeling.
De eerste uitzending op T september was een opgraving achter
de villa Groot Wolfslaar. ln twee uitzendingen werden de sporen
bloot-gelegd van het spaanse tentenkamp dat ten tijde van
Spinola voor de linies van Breda was ingericht
op de kaart van callot, waaryan een kopie in ons museum hangt
zijn de tenten goed te zien.

PRENTBRIEF}GARTEN
lndien u verzamelaar bent van oude prentbriefkaarten kunt u in
het museum van Paulus enkele oude prentbriefkaarten vinden:
Luchtfoto ulvenhout r 19s0; de kruisvijver; de Goudberg.
Prijs een halve euro per stuk zolang de voorraad strekt
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OPEN MONUMENTENDAG
De Open-Monumentendag stond dit iaar in het teken van de

BOERDERIJ.
Ook ons museum was die dag , 13 september , geopend.

Het werd een drukke dag voor Paulus. Zelfs 150 bezoekers !

Opnieuw verscheen er die dag een nieuwe fietsroute. Nu langs

boerenmonumenten. Verkrijgbaar op het Stadskantoor en het

Archief.

KEMPISCHE MUTSEN
Van de paters in Meerseldreef kregen we door bemiddeling van

pater Frans Celis voor ons museum onlangs twee Kempische

mutsen.
Mutsen die juist over de grens gedragen werden en sterk

afwijken van de West-Brabantse mutsen uit onze dorpen.
Een schitterende aanwinst.
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LIEVEHEERSBEESTJES

HUN NAMEN IN BIJGELOOF EN KINDERSPEL.
door Harry Verhoeven.

ln ons land komen meer dan vijftig soorten lieveheersbeestjes
voor. De meest bekende soort werd al in de achttiende eeuw
door Linnaeus beschreven als Coccinella septempunctata, in ons
land noemt men hem het Zevenstippelige lieveheersbeestje. op
mijn lagere school hadden wij het over "un zevenpunterke".
De dekschilden zijn rood mét zwarte stippen net zoals brj het
Tweestippelige lieveheersbeestje en het Elfstippelige lieveheers-
beestje. Andere bekende soorten zijn de 'viervlek' (zwart met
rode vlekken) en de 'tweeëntwintigstip' (geel met zwarte
vlekken). Het is een fabeltje dat het aantal stippen zou aangeven
hoe oud het diertje is.
Na half oktober ztln z$ alleen te vinden in hun winterschuilplaat-
sen: tussen bladeren in de strooisellaag van het bos, in kieren of
tussen of achter boomschors of diep in de bladrozetten van vas-
te planten in de tuin. Als ze tegen het einde van april plotseting
weer tevoorschijn komen maken ze met hun felle kleuren een
bijna feestelijke en tegelijk vertederende indruk.
Vooral bU kinde-ren zrjn lieveheersbeestjes immens populair.
Hun afbeeldingen staan op drinkbekers, tandenborstels, potto-
den, T-shirts, kinderschoentjes enzovoorts. Zoals bekend is ook
het logo van de acties tegen zinloos geweld een lieveheers-
beestje.
Door uiterlijk en gedrag lUkt het lieveheersbeestje als kleu-
terspeeltje geschapen: stilzittend en schijndood als je het aan-
raakt of in je hand neemt; met zijn kriebelpootjes om hulp sme-
kend als het op zijn rug ligt; kruipend naar je vingertop als jet het
goed bekijken wilt en dan plotseling wegvliegend. ..'ra, ra, waar-
heen?'

Toch was eeuwenlang hun rol in het bijgeloof veel groter dan die
in het spel van kinderen. Bij de oude Germanen was het kevertje
toegewijd aan Freya, de godin van liefde en huwelijk.
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Het Freya-vogeltje, zoals het lieve-heersbeestje werd genoemd,

diende als liefdes- en huwelijksorakel.
Op een van haar vingers schreef een meisje de naam van haar
geliefde om daarna te zien of het kruipende diertje die vinger
verkoos of een andere. Zo geloofde men ook dat de richting
waarin het lieveheersbeestje vloog wanneer het werd losgelaten
de richting was vanwaar de toekomstige getiefde venryacht mocht
worden. Vloog het naar een kerk dan wachtte het kloosterleven.
De godin Freya en haar broer Freyr waren ook vruchtbaarheids-
goden, aan wie men offerde om een goede oogst te verkrijgen.
Zo kreeg het Freya-vogeltje ook macht over regen en zonne-
schijn, die immers de grootte van de oogst bepaalden. Vanzelf
kreeg het zo een taak als weersvoorspeller. Tot in de negentien-
de eeuw probeerde men uit de manier van wegvliegen van een
in de lucht geworpen lieveheersbeestje af te leiden of er regen
kwam of zon. ln sommige versjes moet het diertje zelf naar de
hemel vliegen om daar te regelen dat het goed weer zal worden.

Na de komst van het Christendom werd het lieveheersbeestje in
de plaats van aan Freya aan Maria toegewijd en de bescherming
door Freyr werd overgenomen door Onze Lieve Heer zelt. Zo
kwam in Duitsland het dier aan de naam Marienkàfer en werd
het bij ons een Lieveheers-beestje. ln Vlaanderen spreekt men
nog altijd van het Lieve-Vrouwe-beestje, ook wel ingekort tot
Lievrouwke. Namen als Moeder-Gods-dierken, Mariabeestje en

Hemelkoninginneke komen er ook nog voor.
lnteressante namen zijn ook 'Pimpampoentje' (Oost Vlaanderen)
en 'smoutkeverke' (Belgisch Limburg) of Óliemanneke' (Kerk-

rade). De laatste namen hebben betrekking op de druppels
oranjerode vloeistof die een lieveheersbeestje bij gevaar
afscheidt. Ook komt de naam van een nuttig of een geliefd

huisdier vaak terug, bijvoorbeeld die van het hoen: Lieveheers-
kiekske en Onze Lieve Heers-poeleke. De naam Onze Lieve
Vrouw-henneke kwam veel voor inde streek ten noorden van
Antwerpen.
Terug naar de kinderwereld kunnen we veel van de bovenge-
noemde namen en gebruiken terugvinden in versjes en kinder-
liedjes.

#
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vaak is dat in een verwaterde vorm, met een soms onverklaar-
bare tekst.
Het volgende versje dat ook betrekking heeft op ons eigen heem
is daarvan een voorbeeld. lk trof het, samen met een deel van
de hier gebruikte informatie aan in een boekje uit 1g41:

BAVEL EN ULVENHOUT
VALLEN IN DE PRIJZEN
Door Jan van der Westerlaken

De Boerderijenstichting Noord-Brabant heeft de verkiezing
Noord-Brabantse "Boerderij van het Jaar" georganiseerd. De
provinciale verkiezing is de voorverkiezing voor de landelijke ver-
kiezing "Boerderij van het Jaar".
Ongeveer 70 boerderijen hebben meegedongen naar de titel.
De boerderijen waren ingedeeld in twee categorieën:

- boerderijen, die nog in agrarisch gebruik zijn en
- boerderijen die inmiddels een nieuwe functie hebben.

'/o Deel van de aangemelde boerderijen behoorden tot de laatste
categorie.

Zo'n verkiezing is een prachtig middel om het belang van het
behoud van cultuurhistorische waardevolle boerderijen onder de
aandacht te brengen.
Welgemoed, maar toch ook met een zekere spanning reden
Frans, Ad en Mieke Peeters tezamen met de voorzitter van Pau-
lus naar Den Bosch. Het was woensdagmiddag en we werden in

de Bois le Duc zaal van het provinciehuis verwacht. Tussen de
vele aanwezigen zagen we ook de familie Bastiaansen uit Bavel.

Na een aantal sprekers en prachtige dia's werd ons duidelijk dat
er vooral gelet was op oorspronkelijkheid van hoofdgebouwen,
bijgebouwen, indeling van het erf, historische beplanting en
interieur. Verder werd er gekeken of deze boerderij ook een
voorbeeldfunctie kan vervullen voor anderen.

Twee Noord-Brabantse "Boerderijen van het Jaar". De keuze
was erg moeilijk. De verschillen in waardering waren vaak te
klein. De jury had er voor gekozen in elke categorie de nummers
1, 2 en 3 te vermelden en de overige boerderijen ex aequo te
klasseren. In de boerderijen met een agrarische functie werd de
boerderij "Het Groot Duijfhuis" te Liempde eerste.
Het is een kleinschalig veebedrijf.
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Lieve-Heere-ninneke*
Moeder is naar't Ginneke
Vader is naar Chaam
Laat Lieve-Heere-ni nneke
Naar den hemel toe gaan .

( ninneke = hinneke = henneke.)

(J.L. Pauwels: 'Het Onze-Lieve-Heersbeestje in de dialecten en in de folklore'.
N.V. Standaard Boekhandel, 194Í)

HEEM KU N DIG WEERBERICHT 135
73HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING

Oktober - Wijnmaand - Zaaimaand
Treedt Gummaris met droogte in (1 1t1O)
De winter zal nat zijn in 't begin

November - Slachtmaand - Jachtmaand
Sint Maartens Zomerke (11111)
Kan elf schone dagen geven

December - Wintermaand - Windelmaand
Nicolaas met ijs (0t12)
Kerstmis in de regen

Januari - Louwmaand - Vorstmaand
Met Driekoningen (G/1)
Lengen de dagen een hanenschrei

ttD=o-
t'o'o,
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Op de 2" plaals eindigde een boerderij aan de Eindsestraat in

Drongelen. Dit is een veehouderij- en akkerbouwbedrijf.
Tot onze grote verrassing eindigde de boerderij van de fam.
Peeters aan de Strijbeekseweg in Ulvenhout op de derde plaats.

ln de categorie: Boerderijen met een nieuwe functie eindigde de

boerderij van dhr. Van Berlo te Boekel op de eerste plaats.

De boerderij aan 't Daalderstraatje in Huisseling/Ravenstein als

tweede en op de derde plaats de woonboerderij van mevr.

Bastiaansen-Faas aan de Bolbergseweg in Bavel. De felicitaties
van Paulus gaan bij deze naar beide families-

De boerderij van de fam. Peeters is een rijksmonument en is nog

steeds in bedrijf als melkveehouderij.
Deze mooie oude, onlangs aan de buitenzijde gerestaureerde,

boerenhoeve, ook wel het oudste huis van Ulvenhout genoemd,

is waarschijnlijk gebouwd in de periode tussen 1635 en 1670.

Het hoofdgebouw is opgetrokken in ijsselsteen. Het zadeldak
boven het woonhuis is met riet gedekt, het stalgedeelte met
pannen. De rietgedekte Vlaamse schuur en de karkooi dateren
waarschijnlijk ook uit de 17" eeuw.
Als bijzonderheden vermeldt de jury
- de authentieke gevels met in de oostgevel ramen onder
korfbogen
- dakruiter met klokje
- de mooie ingang van de woning
- het perfecte materiaal en kleurgebruik.

Van het interieur vermeldt de jury
- de kelder met het tongewelf
- de balkenplafonds
- het mooi gesneden kozijn van het bovenlicht van de voordeur
- de gebinten in het stalgedeelte van het hoofdgebouw, de
Vlaamse schuur en de karkooi.
Het oordeel van de jury is dat de gebouwen een uitzonderlijk
mooi complex vormen en volgens de jury bewijst de heer
Peeters dat het zeer wel mogelijk is een melkveebedrijf te
exploiteren met gebruikmaking van de combinatie van

historische en moderne bedrijfsgebouwen.

SÍnyöeeks eweg 1 2 Ulvenhout

Bolbergseweg 14 Bavel
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De woonboerderij van mevr. Bastiaansen aan de Bolbergseweg
in Bavel is een langgevel boerderij en rijksmonument. Deze
boerderij is gebouwd in 1855 en heeft een bakstenen gevel met
gepleisterde plint. Het dak met wolfseinde is met riet gedekt. Bij
de boerderij hoort een Vlaamse schuur uit 1857 onder schilddak
met riet en pannen. op het erf staat een karkooi en het bakhuis.
Als bijzonderheden van het exterieur vermeldt de jury
- de authentieke en evenwichtige voorgevel met zijn schuiframen

met kleine roedeverdeling en luiken en met zijn twee staldeuren
onder segmentbogen de natuurstenen sierstukken bij de seg-
mentbogen van de staldeuren

- het krulanker in de zijgevel

De bijzonderheden van het interieur zijn
- de bedsteewand met drie bedsteden
- de dubbele opkamer boven de grote kelder
- het gebint in het voormalige stalgedeelte
- de gebinten in de Vlaamse schuren
- lemen vloer in de oudste schuur

Naar het oordeel van de jury is het een gaaf boerderijcomplex,
dat gelegen is op een mooi punt in het agrarisch landschap.

Voor alle leden van Paulus nog eens een reden om te voet of
met de fiets langs deze monumenten te gaan en ze(aan de
buitenkant!) nog eens goed te bekijken.

EEN INTERESSANT BOEK VOOR KERSTMIS OF SINT
LOOP EENS BINNEN IN ONS MUSEUM
U VINDT ER VELE UITGAVEN VAN ONZE KRING.
VOOR PRIJZEN VANAF 2 EURO !

BRIEVEN VAN PAULUS

ls het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd

onder lssN-0166-0438, verschijnt vijf maal p"i j"rr en" geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine

bijzonderheden en sailtante Oetóits uit de geschieóenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente

Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.

Redactie : Kees Leijten; Anneke Oomes; Jan van der Westerlaken

Redactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout ,076 5612742

Lay-out en vormgeving: Kees Leijten.

De heemkundekring 
,paulus van Daesdonck 'werd opgericht 3 april '1975 en koninklijk erkend als vereniging op 25

november í g75. De vereniging is ingeschreven bij de Karier van Koophandel te Breda onder nummer V 2825668'

secretariaat : Abd'r1 van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-433488.

Bankrekening : 52 18 33 639 t.n.v Paulus van Daesdonck

Girorekening : 37 13 311 t.n.v Paulus van Daesdonck

LedenadmiÀstratie : Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout'

MUSEUM
De heemkundekring heeft'n eigen heemkundig museum op't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1" zondag

van de maand van .14.00 - 17.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.

Schenkingen voor de collectie gaarne in het museuí op werkdagen van 8.30 - 16.00 uur. ln juli en augustus is het

museum gesloten.
Het museum is ondergebracht in de 'stichting Paulus Museum'(s 10.49.79)

BESTUUR
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.A. van Dorst
W.A. Langen
H.J.M. Meeren
A.P.M. Goos
J.A.M. Grauwmans
A.M.M. Verkooi.ien
A.H.M. Verschuren

PUBLICATIES

voozitter 2002
vice-voorzitter 2003

secretaris 2OO2

2" secretaris 2oo1

penningmeester 2001

2" penningmeester 2003

medewerker Bavel 2001

medewerker Galder/Strijbeek 2002
medewerker Ulvenhout 2003

1 975
1977
1977
1978
1 979
1 980
1 981
1 982
1 983
1 983
1984
1985
1 985
1986
1 987
1987
1 990
1 994
1 994
1996
1 996
1996

Monumentenboekje J.M.E.M. Jespers

Molen 'De Korenbioem' J C. van der Westerlaken

130 jaar Mariaschool C.J.M. Leijten

Korénmolen De Hoop H.Dirven,K.Leenders e'a

Drie eeuwen kerk in Ulvenhout Dr'J.L.M. de Lepper

VanGinnekentotNieuw-Ginneken H.Dirven,J.v'd'Westerlaken
Driekwart eeuw Constantia J-en R. v.d Westerlaken

David Tomkins Drs.H'VerhoeBvP 39)

100 jaar school Galder A.Verkooijen e.a (BvP 44)

Veldnamen 1-25(1983-1988) lr.Chr.Buiks(per deel)

Carnaval Oud en Nieuw Ginneken Brieven van Paulus 46

Bibliografie I M.Beugels,C'Leijten (BvP55)

Tussen Witte Wolk en Anneville J.M'E.M. Jespers

Wandelen in Strijbeek J'Jespers en Drs'H Verhoeven

Kerken in Bavel Dr.C.S.M Rademaker SS'CC

Wandelen in Ulvenhout( Callot) lr.W.Bonekamp, M Scheepers

Het Mastbos en Van Schermbeek A.J. Spierings

De Ginnekensche Tramweg Mij. P. van de Ven e'a'

BibliograÍie tt C.J.M' Leijten (BvP 101)

Wandelen op Luchtenburg Jacques Jespers

Veldnamen 26 (lndex) lr'Chr.Buiks,J Spoorenberg

Gemaallijsi 1795 J M.H.Broeders,A W Jansen

Straatnamen A.W-Jansen

Carnaval in Ulvenhout Ben C Martens

Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout C P.M van Alphen

Boerderijen in 't Heem v.Paulus Kees Lei.iten e a

1 997
1 999
1 999
2003

UITSPRAAK 138
is het volk niet uitgestorven

LIDMAATSCHAP

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van '1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemaciiviteiten,

lezingen, tentoonstellingen en excursie, geeft de kring het tildschrift 'Brle-ven van Paulus'uit. Het lidmaatschap van de Kring

geldivoor het gehele gézin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2OO3-20o4 1 5,- Euro per jaar'

L

Zolang een taal leeft


