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DAESOONCK 

Daesdonck , de straat , het kasteel, de boerderij en Uw 
heemkundekring zij n goed bekend in onze gemeente . 
In onze Brieven van Paulu s (van Daesdonck) deze keer 
weer een keur van berichten en artikelen . 
En ook een oude foto wordt weer gepubliceerd . 
Deze keer weten we de namen uit Ba vel echte r wel . 
Minder goed ging het met d e Lourdesbus uit ons vorige 
nummer. 
Vele vraagtekens bleven staan . 
U kunt nog alti jd reageren ! 

I n september i s er weer onze jaarve rgader ing . 
Een nieuw se i zoen begint dan. 
J an van der Westerlaken vervolgt zijn ronde langs de 
Nie uwginneken se Monumente n. 
Met fotograaf Jan Grauwmans ging hij naar de boerderij 
van het oude kasteel 

DAESDONCK 



Beste Heemvrienden, 

198 

heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Hooimaand 1991 

Op zondag 28 april togen een tachtig leden van Paulus 
op uitnodiging van Laurens Siebers richting de Grote 
Kerk van Breda. 
Laurens heeft een warm plekje in zijn hart voor de 
gemeente Nieuw-Ginneken en speciaal voor de heemkunde
kring Paulus van Daesdonck. 
Vandaar dat hij aangeboden had de Grote Kerk voor de 
leden van Paulus op deze zondag open te stellen en 
zelf de rondleiding te verzorgen. 
En wie kan dat beter dan hij, want hij kent elk hoekje, 
elk detail en kan daar boeiend over vertellen. 
We hebben de gloednieuwe kapittelzaal, die in gotische 
stijl door "onze" Frans Ruys is ontworpen, mogen bewon
deren en enkele enthousiastelingen hebben de toren be
klommen om te kunnen genieten van het nog steeds impo
nerende uitzicht over Breda en omstreken. 
Na enig puzzelen hebben we aan de hand van markante 
kerktorens ook Bavel en Ulvenhout kunnen ontwaren. 
Nogmaals bedankt Laurens voor deze bijzonder fijne dag. 

Met "Schatten bij Baulus" hebben we het 16e verenigings
jaar van Paulus afgesloten. 
Op deze zondagmiddag tijdens de manifestatie Bavel 
Anno 1920 zijn er toch weer een aantal curieuze en 
waardevolle zaken boven water gekomen. 
Een aantal mensen zijn weer blij verrast met hun schat 
huiswaarts getogen. 
Bif anderen was er toch soms een echte teleurstelling 
te constateren omdat hun erfenis van oma geen grote 
financiële waarde bleek te vertegenwoordigen. 
Deze nieuwe activiteit van Paulus blijkt in een be
hoefte te voorzien gezien de belangstelling, die 
er op deze middag geweest is . . · 
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Op 1 september beginnen we het zeventiende vereni~ 
gingsjaar met een nieuwe tentoonstelling. 
Het onderwerp van deze tentoonstelling is kinder
speelgoed. 
Zij, die Paulus oud kinderspeelgoed voor deze expo
sitie willen schenken zijn van harte welkom. 

Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. 
Dit jaar zal de fietstocht ons voeren naar het noor
delijkste deel van onze gemeente n.l. de kop van Bavel. 
We gaan Groot en Klein Ypelaar bezoeken. 
De Kleine Ypelaar wordt sinds 1916 bewoond door de 
paters der Heilige Harten, maar is al bekend in de 
zeventiende eeuw . 
De Grote Ypelaar was in 1862 in het bezit gekomen 
van het Bisdom Breda. De bekende architekt P. Soffers 
heeft het ontwerp gemaakt voor het klein seminarie, 
dat velen van ons zich nog zullen herinneren. 
In 1878 werd het gebouw in gebruik genomen en op 28 
oktober 1944 brandde het tot de grond toe af bij de 
bevrijding van Bavel. 

Enkele jaren daarna werd de nieuwbouw weer in gebruik 
genomen als klein seminarie en in 1966 werd het over
gedaan aan de sociale akademie Markendaal. 
De leden van Paulus die aan deze excursie willen deel
nemen dienen zaterdag 14 september om 14.00 uur bij 
de kerk van Bavel aanwezig te zijn. 

Op maandag 16 september houdt de heemkundekring Paulus 
van Daesdonck zijn 16e jaarvergadering in de Fazanterie. 
Aanvang 20.15 uur. 
De agenda vindt U elders in dit blad. 

Nadat we in de pauze volop van het worstebrood en de 
koffie hebben kunnen genieten, gaan we na de pauze 
luisteren naar Drik de Bruin. 
Drik de Bruin woont in Ri jsbergen, i s 82 jaar en nog 
erg vitaal. 
Hij treedt nog in heel het land op met zijn zelfge
schreven liedjes die hij op een humoristische wijze 
aan elkaar praat. 
Drik speelt op zijn honderd jaar oude lepelbasser zoals 
hij zijn Kempische trekza k zelf noemt. 
Op deze avond zal hij begeleid worden door Wim Dictus 
uit Zundert. 
Een uniek optreden door een man uit de streek, dat U 
bes list niet mag missen. 



L 
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Ik hoop U na de vakantie uitgerust en in een goede ge
zondheid op een van onze aktiviteiten te mogen begroeten. 
Geniet van al het moois, dat U veraf of dichtbij gaat 
bekijken en vergeet Paulus niet. 

Met vriendelijke groeten 
Namens het bestuur van de 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck 

voorzitter. 

PAULUS EXPOSEERT SPEEWOED 
BEN!' U OOK VERZAMELAAR? 

Wester laken 

Op zondag 7 juli a.s was het voor de laatste maal dat 
U de prachtige tentoonstellingen over de schutterijen 
hebt kunnen bewonderen in het museum van Paulus. 
Daarna gingen de voorwerpen weer terug naar de vereni
gingen en privé-personen die samen met Paulus exposeerden. 

Op de eerste zondag van september zal een nieuwe 
wisseltentoonstelling geopend worden. 
Het onderwerp voor deze tentoonstelling zal zijn 
SPEELGOED. 

Het speelgoed zal weer vier maanden te zien zijn in 
de stal van Paulus. 
Wie helpt de collectie van Paulus uit te breiden? 
Elke kleine gift is welkom! 

Bent U zelf verzamelaar van tollen, blokkendozen, poppen, 
autootjes of ander speelgoed? 
Dan kunt U met Paulus mee-exposeren. 
Paulus stelt graag aan verzamelaars in genoemde periode 
een vitrinekast ter beschikking in zijn museum. 
Doet U mee? Neem dan contact op met Kees Leijten 
(076-61.27.42). 

Exposeert U niet zelf? 
Wellicht kunt U Paulus helpen de eigen collectie uit 
te breiden door de gift van een oud - speelgoedje. 
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16e JAARVERGADERI~ 

Op maandag 16 september 1991 houdt onze heemkundekring 
zijn zestiende a l gemene ledenvergadering. 
De agenda luidt als volgt: 

AGENDA 

1. Welkomstwoord door de voorzitter. 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17-09-1990 

gepubliceerd in B.v.P. 81 p. 7 en 8. 
3. Jaarverslag door de sekretaris. 
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmidde

len in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmees
ter. 

5. Verslag van de kaskomissie (de heren Jos Denis en 
Henk Baartmans) . 

6. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde 
begroting voor het jaar 1991-1992. 

7. Benoeming van de leden van de kaskomissie voor het ver
enigingsjaar 1991 - 1992. Jos Denis treedt af. 

8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement 
treden volgens rooster als bestuurslid af de heren 
J.A. van Dorst, J.M.E.M. Jespers en C.J.M. Leijten. 
Zij stellen zich herkiesbaar. 

Ingevolge artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Regle
ment dienen de namen van andere kandidaten minstens 5 
dagen vóór de vergadering aan het sekretariaat bekend 
te worden gemaakt onder overlegging van een voordracht 
met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de 
kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aan
vaarden. 

9. Bespreking van het programma voor het a.s. verenigings
jaar. 

10. Rondvraag 
11. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur. 

Pauze (± 21.00 uur- 21.30 uur). Koffie met worstebrood. 

Na de pauze zal een Westbrabantse muziekgroep de avond 
opluisteren. 

• 
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AGENDA 1991 (65) 

jan. 

febr. 

mrt. 

april 

mei 

juni 

juli 

aug. 

sept. 

okt. 

nov. 

6 
21 

3 

15 

3 

18 

3 
7 

15 
21 
28 

5 

Museum open 
Veearts Rasenberg treedt op als "De 
Zingende Veearts". 

Museum open. 
Opening tentoonstelling over Schutterijen 
in Nieuw-Ginneken. 
Brieven van Paulus 83. 

Museum open . 
Tentoonstelling "Schutterijen in 
Nieuw-Ginneken". 
Lode Jordaens uit Essen vertelde over 
vervoer en gebruiken een eeuw geleden. 

Paulus 16 jaar . 
Museum open 
"Schutterij~n in Nieuw- Ginneken". 
Brieven van Paulus 84. 
Nationaal Museum-Weekend. Museum open 
Excursie naar de Grote Kerk te Breda. 

Museum open. 

2 Museum open. 
30 "Schatten bij Paulus" II bij Anno 1920 

te Bavel. 

7 Museum open. 

15 

4 
7-10 

31 

2 

14 
16 

Brieven van Paulus 85. 

Museum GESLOTEN. 
Heemkamp te Oirschot*. 
Einde 16e Verenigingsjaar. 

e . . . 
Aanvang 17 VereningingsJaar. 
Opening Tentoonstelling over "Speelgoed". 
Open Monumentendag. 
16e Jaarvergadering in Fazanterie'. 

6 Museum open. Tentoonstelling "Speelgoed". 
9 Leergang Volkskunde 3 in de KUB* 

15 Brieven van Paulus 86. 

3 Museum open. 
18 Activiteit 
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OPEN MJNUMENTENDAG 1991 - BEZOEK AAN GROOT- EN KLEIN YPEIAAR 
door Jac Jespers 

Hopelijk zal het voor veel van onze leden geen nieuws meer 
zijn dat op zaterdag 14 september a.s. weer de Open Monu
mentendag wordt georganiseerd. 
Evenals in 1990 hebben we dit jaar gekozen voor een fiets
tocht langs diverse rijksmonumenten en andere opmerkelijke 
gebouwen, die normaliter niet voor het publiek toegankelijk 
zijn. 
Zij zijn dit keer gelegen in het noordelijkste deel van onze 
gemeente, beter bekend als "De Kop van Bavel". 
Om 14 . 00 uur vertrekken we vanaf het Kerkplein te Bavel en 
beginnen daarna, via een rustige route, aan onze "ontdek~ 
kingstocht". 
Onderweg zal ondermeer een bezoek worden gebracht aan de 
gebouwen en omliggende tuinen van Groot Ypelaar en Klein 
Ypelaar. 
Beide landgoederen, gelegen aan de uiterste noordrand van 
onze gemeente, hebben vroeger een belangrijke rol gespeeld 
in de ontwikkeling van onze streek in het algemeen en van 
die van Bavel in het bijzonder. 
Net zoals vorig jaar hopen wij op 14 september a.s weer 
een groot aantal geïnteresseerden op het Bavelse Kerk
plein te mogen begroeten. 

', '·-... . 
· ... :;_ 

,._ ................. 

Heiligen in de Weersvoorspelling (fo) 

Onweersmaand-Wormen-Juni 
Zoekt Sint-Medardus (8/6) in regen troost 
Dan zendt hij die ook tijdens de oogst 

Dondermaand-Hooimaand-Juli 
Sint-Margriet (20/7) pist in 't riet 
Zes weken boerenverdriet. 

Warmtemaand-Oogstmaand-Augustus 
Als Sint-Laurentius' hoofd goed 
staat houden wij mooi weer 
( 10 augustus) 
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-Kasteel Daesdonck in 1671 

-Kasteel Daesdonck in 172f 

205 

M)NUMENI'EN IN NIEUW-GINNEKEN (3) 
door Jan van der Westerlaken 

KASTEEL DAESDONCK 

Tot 1832 lag aan de oever van de rivier de Mark, onge
veer 100 meter ten zuiden van de huidige boerderij 
Daasdonkseweg 5, ter hoogte van de "Scheele Brug" een 
aanzienlijk huis dat met een gracht was omgeven. 
Door de bevolking werd het ook wel het Ladderkasteeltje 
genoemd. 
waarschijnlijk is het een verbastering van de naam 
Lauder, een Schotse majoor, die het goed Daesdonck in 
1696 qekocht had. 
In 1831 is het kasteel afgebrand. In de boerderij nabij 
de Scheele Brug vinden we nog een aantal ornamenten af
komstig uit het afgebrande kasteel zoals een console 
als sluitsteen van de deurboog, twee hardstenen bollen 
op de hoeken van de gevels en een ovaal hardstenen 
raamkozijn in de zijgevel. 
Vroeger was het huis door een 800 m lange dreef met· 
de Galderseweg verbonden ongeveer op de plaats waar 
nu de hoeve De Drie Zwaantjes gelegen is. 
Het complex Daesdonck was in de zeventiende eeuw 
165 ha groot waarop drie boerderijen stonden. 
Bij het Noordbrabants Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen te 's Hertogenbosch zijn nog twee teke
ningen van het kasteel bewaard gebleven. 
De oudste is van 1671 en vertoont een langgerekt laag 
gebouw met een portaal, drie kruisvensters met korf
boog en drie dakkapellen. Achter de woning zijn twee 
vierkante torens met spits te zien. 
Onder de tekening staat: 't huys Daasdonk in de baro
nye van Breda. 
De tekening is van een onbekende kunstenaar. 
De tweede tekening is van de bekende tekenaar C. Pronk 
en werd in 1729 getekend. Daarop zien we een recht
hoekig gebouw met verdieping gelegen op een eilandje. 
Naast de rijk versierde voordeur bevinden zich aan 
beide kanten twee kruisvensters met luiken. 
Op de verdieping zien we vijf dezelfde ramen. 
Boven de ingang is een topgevel met een wapenschild. 
Op het dak staan twee schoorstenen die van een smeed
ijzeren versiering zijn voorzien. 
Het geheel oogt erg fraai en voornaam, maar is nooit 
een echte heerlijkheid geweest, er was nl. geen 
overheidsgezag aan verbonden. 



-Hoeve Daesdonk 

foto:Jan Grauwmans 1984 

-Noordgevel Hoeve Daesdonck 
Het ronde raampje in het midden van de 

noordgevel is afkomstig van het kasteel. 

foto:Jan Grauwmans 
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De naam Daasdonk komen we voor het eerst halverwege 
de veertiende eeuw tegen. 
In 1744 schrijft Thomas Ernst van Goor als hij het 
over Ga lder heeft: Hier legt de oude Hoffstadt Daa s
donk, een a c hterleen van der Huyse van Breda, voor
heen 't Erfgoedt van ' t vermaarde Gesla cht der Daas 
doncken, in Regeering van Breda en elders zeer bekent. 
De oudst bekende van Daesdonc is de naamdrager van de 
heemkundekring in Nieuw-Ginneken n.l. Paulus van 
Daesdonck. 

In het archief van de Nassause Domeinraad vinden we hem 
vermeld als leenman van Breda van 1344 tot 1364. 
Na ± 1450 heeft de familie Daasdonck geen relatie met 
het goed Daasdonk meer . 
Johanna, dochter van Heinrich van der Daesdonck, trouwde 
met Jan van den Coudenberge, die tot een aanzienlijk 
Brussels geslacht behoorde. Waarschijnlijk is het com
plex op een zoon van Johanna overgegaan nl. Mr. Jan 
van Coudenberge. 
Sinds die tijd heeft het landgoed nog vele eigenaren 
gekend. 
Het sierlijke en luisterrijke "Ladderkasteeltje" is waar
schijnlijk door Van der Schoot, die getrouwd was met 
Elisabeth Tailler, hersteld of misschien zelfs nieuw 
gebouwd. 
De Ettense dichter Pieter Nuyts heeft nl. het volgende 
puntdicht gemaakt: 

Op het Heerlyk Huis 
v AN. 

D A A s D 0 N IC~ 
ONDER 

G I ",j r , N ·E ·v -"- E N. 
- _ DomtH fi!btl11rfa ruinte ej!. 

J t'> ( D E aloudcHccrlvkhcid, cêr trots op I3ur0' co Toeren, 
Lag, a!s in puin gdinoort, en bu.1kte eei1 n:.ur gezucht. 

Gclyk de Feniks word u:t eigen afch herboorcli, 
Zo zier men nu h:1ar Krnin weêr fkig'rcn na de lucht. 

Zy fpreckt, 'k Zlld;inkb:Ur zyncn konen myn hcrftdlcrs 
~1ct Vrud1te11 Vn.:ugde. Lmg l<lefvandcr ScHoor en TELLERS. 



-Vaandel van de heemkundekring, gemaakt door 
Leida Oomes. 
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Tijdens de Belgische Opstand lagen er Nederlandse militairen 
ingekwartierd in het kasteel en de boerderij. 
Zij richten veel schade aan door ramen en deuren uit te 
breken en dit in de kamers als brandhout te gebruiken. 
Tot overmaat van ramp raakte het gebouw hierdoor in 
brand. 
De schade was dermate groot dat met de afbraakmaterialen 
enkele jaren later de inmiddels ook afgebrande boerderij 
werd herbouwd. 

De Franse ambassadeur Anne Adrien Pierre de Montmorency 
die sinds 1811 eigenaar was, verkocht zijn bezittingen 
bestaande uit drie boerderijen en 164 bunder in 1836 
voor f 25.000 , -- aan J. Montens die woonachtig was in 
Lier in België. 
De kinderen van J. Mo ntens verdeelden in 1853 de na
latenschap waarbij Al bert Montens het landgoed Daasdonk 
erfde. 
In 1907 werd bij een openbare verkoop het goed voor 
f 28 .500,-- gekocht door de Bredase arts Dr. P.J.W. 
Bijnen. 
Diens kleinzoon woont nu in de hoeve De Drie Zwaantjes. 

Hoeve "De Drie Zwaanrjes" vanuit her zuiden. 1970. 
Foro B. Speekenbrink 



-Onze actieve leden Jan Grauwmans (fotograaf) en 
Jan Soeterboek (tekenaar) bekeken beiden de Mark 
vanaf hetzelfde stekje nabij de Scheele Brug 
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DE HOEVE BIJ HEI' KASTEEL 

Onder de vele pachters , die op deze hoeve "geboerd " 
hebben is de tragis c he geschiedenis van de familie Grau 
mans zeker vermeldenswaard. 
Rond 1710 was Cornelis Graumans over drie jaar f 1230,-
pacht verschuldigd. 
Daarvoor werd de inboedel van de boerderij , alle granen 
en alles wat nog buiten op het veld stond bi j opbod 
verkocht . 
Hierna ging de pacht over op Dirc k Graumans de zoon van 
Cornelis. 
Later werd de pacht verlaagd, omdat bij de minste tegen
slag of misoogst de pachter steeds in financiële pro
blemen kwam. 
Rond 1754 werd de hoeve bewoond door Marijn Graumans. 
In 1779 wordt de hoeve nog steeds door Graumansen ge
pacht, nl. Jan en Cornelis Grauman s en nu voor f 350 ,-
per jaar. 
Op 28 maart 1832 ' s avonds om 10 uur breekt er brand 
uit vermoedelijk door onvoorzichtigheid van Neder
landse militairen die hier ingekwartierd lagen tijdens 
de Belgische opstand. 
Stal en woonhuis branden tot de grond toe af. 
Dertien koeien, tachtig mud graan en alle hooi, stro, 
gereedschap, meubelen en kleren gingen verloren . 
De drie kinderen die op de zolder sliepen konden op 
het nippertje gered worden. 
Adriaan Graumans was volledig geruïneerd. 
Het gemeentebestuur van Ginne ken en Bavel schrijft 
in zijn brief d.d. 4 april 1832 aan de Prins van 
Oranje: dat in den nacht van 28 op 29 maart is af
gebrand de hoeve genaamd Daasdonk in huure en be
woond door den landman Adriaan Graumans die door 
deze ramp alle zijne meubelen, huisraad, kleederen, 
linnen, granen en dertien stuks rundvee door den 
vlammen heeft verlooren en ternauwernood zich met 
zijn vrouw en zes kinderen heeft kunnen redden . 
De oorzaak moet worden toegeschreven aan de onvoor
zichtigheid van een schutter, die zich met een 
brandende lantaarn op den hooizolder heeft begeven 
en daar voornoemde Graumans door dit onge luk totaal 
is geru ïneerd en niet in staat zich het nodige 
meer te kunnen aanschaffen, nemen wij de vrijheid 
hem in de clementie van Uwe Koninklijke Hoogheid 
aanbevelen. 
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en W eleD1Chappclijk 

Blad. 
31 Maart. 

, .. 
·a:r.AttDBa. 

· ... ":- ,··· ' nn-. tin 30iwn ·Maart. 

Omtrent de afbranding der boerenwoning te Galdere ? eergis
terennacht, waarvan wij in ons vorig nommer met een woord 
melding maakten, vernemen wij nader, dat dit onge luk den 
landbouwer A. Gromans getroffen heeft en ontstaan is op den 
hooizolder in den koestal. Door den fellen oosten wi n d a a n
geblazen, nam de vlam zoo spoedig en hevig toe, d a t b i nnen 
korten tijd de gehele s c huur met het daa raan verb ond e n woon
huis in de assche ge legd werd en 15 stuks hoornvee , 80 mud
den granen, de geheele voorraad hooi en stroo, a l de ge
reedschappen, meubelen, kleederen, met e e n woor d , al wa t 
de ongelukkigen bezaten, eene prooi der vlamme n werden ; t e r 
nauwernood konden drie kinderen, die op zolder boven het 
huis sliepen, gered worden. 
De ongelukkige landman, die door deze geweldige n b rand al 
het zijne verliest, is een huisvader met eene zieke lijke 
vrouw en acht, alle nog zeer jonge kinde r en, e n verdient 
met de zijnen, zoo om hunne braafheid en v lij t , als v ooral 
uithoofde den bek lagenswaardige toestand, wa arin d it huis
gezin thans verkeert, in alle opzigte n h e t mede lijden e n 
de onderste uning onzer weldenkende landgenoten, waarin wi j 
die ongelukk igen dan ook met aandrang aanbev elen. 
De oorzaak van den brand is, zoo als het veelal bij derge 
lijke omstandigheden plaats heeft, niet regt b e k e nd; d och 
wordt met h oogste waarschijnlijkheid aan onvoorz igtigheid 
toegeschreve n. 
Wij vernemen, dat door de derde divisie infanterie, ten b e
hoeve d e r ingezetenen van Boxtel, welke in den avond v an 
d e n lste april door den daar ontstanen brand hunne h ave e n 
goed verloren h e bbe n, e e ne vrijwillige gifte i s gedaan v an 
f 979,60 we lke aan h e n gebragt is door de staven der d i vi
sie, nege n bataillons artillerie en infanterie, benevens 
twee kompagnien jage rs, terwijl bovendien d e batterij, tot 
deze divisie 0ehoorende, hare gifte aan den oruniddeli jken 
chef vroeger ingezo nden heeft. 
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Op 6 april verzekert de commandant van het eerste 
batal j on der v i erde afdel ing Zuidho llandse Schutterij, 
dat die nacht daar gekantonneerd was : 
dat door dit bataljon een dag tractement van offic i ers , 
onderoffi c iers en soldaten ten behoeve van Graumans 
zal worden afgestaan . 
Van de opbrengst wordt f 1000 , -- ter hand gesteld aan 
Adr i aan Graumans . 
De oude schuur di e destijds gespaard b leef brandde 
in 1949 af. 

De boerderij d i e herbouwd werd in 1835 staat nu op de 
Rijk s monumentenlij st . 
De grond waarop het kasteel stond en d e boe rderij z ij n 
nu eigendom van landbouwer d e Hoon. 



::;_il, 
~' . \ ' 

\ \ 

\ ' ' \ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' \ 

1. Kasteel met gracht. 

/ ,
/ / 

/ / 
/ / , / , / 

/ , 
-- I 

,' ' , 1 

~' 

2. Plaats der oude in 1832 afgebrande kasteelhoeve. 
3. Schuur. 
4. De tussen 1832-1835 herbouwde boerderij Daesdonckseweg 5. 
5. Plaats van ~n vroeger brhuis. 
6-8. Nieuwe bedrijfsgebouwen. 
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11. Nieuwe Schele Brug. 
12. Vroegere oprijlaan \"30 het kasteel vand de hoeve "De Drie Zw.:i::i.ntjes". 

12. Plattegrond van het voormalig Kasteel Daasdonk met omgeving. 
Kadastraal Plan van 1984, waarop met stippellijn aangegeven de situatie volgens 

het kadastraal minuutplan uit het jaar 1827. De rivier de Mark werd in 1970 · 
genormaliseerd. 

Gemeenrewerken, Nieuw-Ginneken. 
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DE ACHTERSTE HOEF (Galderseweg 115) 

Deze hoeve die beter bekend is als De Drie Zwaantjes, 
lag vroeger aan het begin van de oprijlaan naar het 
kasteel en dateert van eind zeventiende eeuw . 
In 1723 betaalde Dirck Graumans nog jaarlijks f 400,-
aan pacht en dat werd verlaagd naar f 300,-- in 1737. 
Desondanks raakte ook hij in financiële moeilijkheden. 
Hij moest zijn gehele bezit overdragen aan de rentmeester 
van Daesdonck nl. 18 melkbeesten, 2 kalfdragende vaarsen, 
zes "leege" beesten, een melkkalf, een veulenmerrie 
een ruin van zes jaar een tweejarig ruin, een veulen, 
een driejarige hengst, alle meubelen, huisraad, bouw
gereedschappen en alles wat nog op het veld stond. 
Tegenwoordig wordt de boerderij bewoond door Mr. 
P.J.W. Bijnen die de boerderij prachtig heeft laten 
restaureren. 

-Enkele jaren geleden werd door de heer Bijnen 
de sluitsteen van het kasteel teruggevonden. 
Jan Soeterboek maakte in 1981 deze fraaie 
tekening van de gevonden steen en op de achter
grond het kasteel, waar deze steen boven de 
voordeur zat. 



16. Schorse Hoef. Oosrgevel mer de jaarcijfers 16.6 en korfbogen boven deur en 
raam. 1971. 

Foco ]. Sprangers. 

DE srnarsE HOEF (Galderseweg 11) 

De naam zal waarschijnlijk verband houden met de Schot 
Lauder, die in 1696 eigenaar van het goed Daasdonk werd 
en misschien ook in datzelfde j aar de boerderij heeft 
laten bouwen . 
Tussen een aantal pachters komen we ook hier in 1743 
een Graumans tegen. 
De laatste agrariër vertrok in de jaren zestig van 
deze eeuw . 

Als ik langs de boorden van de Mark fiets zie ik in 
mijn fantasie ter hoogte van de Scheele Brug nog 
steeds het sierlijke Ladderkasteeltje staan en denk 
met enige bekommernis aan de vele drama ' s, die zich 
in dit prachtige landschap afgespeeld hebben. 

Bronnen : Dr . F A . Brekelmans: Daasdonk onder Ginneken 
Herman Dirven 
Jan Grauwmans 

Zie ook onze publicaties: 
Brieven van Paulus 32 en 43 
Veldnamen 21 

Kent U Nieuw-Ginneken? 
Familiearchief 

ZEX:;EL PAULUS VAN DAESDONCK 
door Kees Leijten 
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In het archief van de Na ssause Domeinraad I, Raad en 
Rekenkamer te Breda tot 1581, bevinden zich zeven zegels 
van Paulus van Daesdonck uit periode 23-12-1344 tot 1-5-
1364. 
Op 17 juni 1354 slu iten jan van Polanen en Willem van 
Oesterhout een overeenkomst ter beëindiging van hun twist 
over de erfenis van Willem van Duvenvoorde. 
Deze overeenkomst wordt gezegeld door niet minder dan 
15 edelen. 
Bekenden zijn: 
- Jan van Polanen (Breda) 
-Willem van Oesterhout (van Duvenvoorde) 
-Jan uten Boute (Etten) 
en Paulus van Daesdonck (Galder) 
Het zegel van Paulus van Daesdonck in groene was bevindt 
zich nog aan de oorkonde op het Rijksarc hief. 

Grafzerk van Pecer van der Oaesdonc en Chriscina van den Camp 
in de Ned. Herv. Kerk te Ginneken. 

Tck~ning door C. D. Bakk~r 
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60 JAAR RUITERSPOR'IVERENIGIN:; "JULIANA" TE BAVEL 
door J.M.T. Voesenek-I.eerrans 

De R.K. ruiters p o rtvereniging Juliana Bavel bestaat dit jaar 
60 jaar. 
De vereniging werd 16 oktober 1931 opgericht door Jan van 
Riel, Cor van Engelen, Cees van Hooydonk, Harry Oomen, en 
geestelijk adviseur M. Martens. 
Tijdens d e opr ichtingvergadering t r aden 19 personen toe, 
waarvan 10 als rijdend lid. 
voor aspirant l e den was het lidmaatschap van een boerenstands
organisatie verp l icht. 
Verder was er een inleggeld van f 1,50 e n de contributie be
droeg 10 cent per raaand . 
Op straffe van 10 cent per overtreding werden de leden ver
plicht de door d e vereniging belegde oefenavonden bij te 
wonen. 
In 1931 werd besloten aan de rijdende leden die een rij 
broek aansc hafte n e en subsidie van 50% toe te kennen. 

CO ~l'I AXD :\XT S /I~ S TR [ CTE f RSK.!.!R T \' 0 0 R D.lME S 
* 

Ondergetekenden \·erklaren aan 

de Heer ..... . . .. ......... . 
W~ Lee:ians 

rijvereniging ..... . ........ ...... . .. .JµJ:i,a.r,a ··· ··························· 
BA V E L · te . ..... ... . : ............. .. ..... .............. ......... :c .. ....... - .... . , .. . 

. toe5temming te hebhen .gegeYen om dB;mes land. r·uiter5 i~~t.ructieste geYen en/ of te commanderen. . ' . . . . ' . . . . 

De plv. Geest. Adv .. rnn de Bo~d, ·· · ·. . . De. Seèretari~ van de Bond, 

~ - ~-

-Het toes temmingsbewijs om r ijles aan dames te mogen geven 
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Bij uittreden uit de vereniging diende men 3 gulden terug 
te betalen of de betreffende broek in te leveren. 
Na verloop van jaren zijn ook burgers tot de vereniging 
toegetreden. Zij behoefden dan geen lid van een boerenstand 
te zijn. 
Tot 1950 was voor de dames het lidmaatschap van de R.K. ver
eniging taboe. In dat jaar gaf Mgr. Bekkers ook de dames 
toestemming in verenigingsverband de paardensport te be
oefenen. De commandanten van de verenigingen behoefden een 
uitdrukkelijke toestemming van de geestelijke adviseur van 
de bond om aan dames rijles te mogen geven. Voorop gesteld 
dat de dames een stevige B.H. droegen. Waarschijnlijk meer 
om de zedelijkheid dan het comfort van de betreffende ama
zones. De eerste amazones waren Nel Lensen, Miep van Loon, 
Tonny Stoop, Riet van Ginneken en Anny Oomen. 
De dames en heren gingen gescheiden naar de wedstrijden, 
waarschijnlijk omdat de heren er een gewoonte van maakten 
op de terugweg een cafe met een bezoek te vereren. 
Op de concoursen werd er net nu nog het geval is gesprongen 
en dressuur gereden. 
De afdelingsdressuur, de 8- en 4-tallen, heeft door de jaren 
heen altijd een belangrijke plaats ingenomen in de lande
lijke ruitersport. Met een inschrijfgeld van 10 cent per 
wedstrijdonderdeel was het organiseren van een concours 
de enige aangewezen weg voor een vereniging om de kas te 
spekken. Dit had tot gevolg dat men des zomers elke zon
dag aan een wedstrijd kon deelnemen. dit zorgde ervoor 
dat de paarden zich geen enkele dag op stal behoefden te 
vervelen tijdens het concoursseizoen, want door de week 
werden ze ook gebruikt om het land te bewerken. 
Destijds kon slechts een enkeling zich een specifiek wed
strijdpaard permiteren. 
Mijn vader Willem Leemans is nu 60 jaar lid. Vele jaren 
is hij bestuurslid en voorzitter gewees t. Doordat hij 
hiernaast ook nog commandant-instructeur was heeft hij 
een groot stempel op het verenigingsleven gedrukt. 
Ook de huidige voorzitter is een telg uit onze ruiter
sportfami lie. 

l 



Rijvereniging Juliana 

Te paard: zittend: 

1. Willeke van Riel 1. Jan van Riel 
2. Antoon Kriellaars 2. Cor van Engelen 
3. Cor U'hielen 3. Nil Boomaars 
4. Jan Leemans 4. Geestelijk adviseur/onbekend 
5. Piet Hout epen 5. Jan Oomen 
6. Christ Diepstraten 6. Jan Jansen 
7 . Jan van Kuyk 7. Janus van Kuyk 
8. Jack Oomen 8. Harry Oomen 

9. Kees van Hooydonk 9. Jan van de Avoort 
10. Janeke Huibregts 
11. Willem Leemans 

De fotö is gemaakt ter gelegenheid van 10-jarig bestaan. 
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8.5 

-De eerste tekening die Jan Soeterboek voor ons maakte 
en de tekening van deze Brieven van Paulus. 

-Noeke Soeterboek-Schrijver speldt haar man Jan 
de Koninklijke onderscheiding o p onder het t oe
ziend oog van zijn moeder Mw. Soete rboek-Kempers 
en burgemeester P. van der Velden. 

foto: Susanne Soeterboek 
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GOUD VOOR JAN SOEI'ERBOEK 

Jan Soeterboek nam op 29 juni 1991 afscheid van zijn 
school "De Keysersmolen" in Breda, waar hij vele jaren 
de jeugd onderwees. 
Ter gelegenheid van zijn afscheid werd Jan door de 
Koningin onderscheiden met de eremedaille in goud in 
de orde van Oranje Nassau. 
Burgemeester P. van der Velden reikte hem de hoge 
onderscheiding uit. 
Hij roemde Jan voor al het werk waarmee hij naast zijn 
40 dienstjaren de cultuur van Nieuw-Ginneken verrijkt. 
Tekeningen en artikelen in de Brieven van Paulus, 
harmonika spelen in het museum, beoordelen van de 
carnavalsoptocht en rondtrekken met zijn Kerstliedjes 
zijn voorbeelden daar van. 

Tijdens de drukbezochte receptie waar we vele Paulus' leden 
zagen trad ook "zijn" groep op. 
Roeland Stoop, Jan Jorissen, Pieter van Ginneken, Ine Versaevel 
en Toon Versaevel zongen een vijftal liedjes op Jan. 
"Dat doetie voor Paulus" sloeg uiteraard erg goed in. 

DAT DOEI' IE VOOR PAULUS 

(melodie: En langs 't tuinpad 
van m'n vader) 

Thuis, als hij naar z'n kamer gaat 
En daar aan't tekenen slaat 
'n Sigaretje rustig paft 
Als hij weer eens met lijnen stoeit 
'n Tekening die langzaam groeit 
'n Tekening! Ja, voor de kaft. 

Hoe krijgt hij stee ds dat voor elkaar 
I s dat niet fraai en wonderbaar 
Jan moet daarin 'n echte kei zijn 
Want wat i s Paulus zonder Jan 
De man die kaften tekenen kan 
De redacteur kan blij zijn! 

Allen: En dan .... in 't Heemkundig Museum 
Speelt. Jan z ijn trekharmonica 
Hij brengt de oude tijd tot leven 
Geen mens doet he m dat zomaar na! 



HEEFT NIEUW-GINNEKEN BELANGRIJKE IJWK)NERS GEHAD? 

Heeft U ooit gehoord van Constatijn Huijsmans, de Tilburgse 
tekenleraar die ooit dat veelbelovende leerlingetje Vincent 
van Gogh in de klas had? 
Of was dokter Wiegersma, die er toch maar mooi voor zorgde 
dat iedereen getroost huiswaarts ging? 

Om dergelijke kleurrijke personen aan de vergetelheid te ont
rukken en hen de plaats te geven die zij binnen de Brabantse 
geschiedenis verdienen, is een Brabants biog r a f ieën-project 
opgezet . 

Aan dit project kan iedereen meedoen die enigszins g e oefe nd 
is in het bedrijven van historisch onderzoek. 
Hij of zij stelt op basis van literatuur- en/of archief
onderzoek een korte biografie samen van een persoon die in 
cultureel of maatschappelijk opzichtvan meer dan normale 
betekenis is geweest. Bij gebleken kwaliteit wordt deze 
levensbeschrijving opgenomen in een boek, dat zal verschijne n 
bij Uitgeverij Boom en de stichting Brabantse Regionale Ge
schiedbeoefening. (BRG). 
Op deze wijze ontstaat een interessante bundel, waarin man
nen en vrouwen die binnen de provincie Noord-Brabant van 
historisch belang zijn geweest, de revue passeren. 

Een biografie in dit project is een kernachtige levensbe
schrijving, met daarin de nadruk op het belang van de be
treffende persoon voor Noord-Brabant of voor zijn lokale 
of regionale omgeving. De omvang beslaat circa 1000 woorden. 
Zo mogelijk wordt een illustratie toegevoegd (portret, 
handschrift, leefomgeving e.d.). 

Personen die niet meer in leven zijn en die door hun leven 
en werken van belang zijn geweest voor Noord-Brabant, of 
voor hun lokale dan wel regionale omgeving, in cultureel, 
politiek, religieus, sociaal c.q. maatschappelijk opzicht, 
komen in aanmerking voor opname. 

Belangstellenden kunnen een folder aanvragen · met een be
schrijving van de aanmeldingsprocedure en richtlijnen voor 
de inhoud van een biografie bij de redactie, p.a. stich
ting BRG, Postbus 1104, 5200 BO 's Hertogenbosch. 
(tel. 073-146193). 
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Schilderij van 10. 000 ,
bij Paulus van Daesdonck 
Schatten van Paulus-II groot succes 
door Kees Ieijten 

Een schilderij van Constant Artz uit omstreeks 1920 
was beslist het klapstuk van dit jaar op het Bavel
Anno 1920-gebeuren "Schatten bij Paulus". 
Taxateur Max Langeweg uit Tilburg schatte het prach
tige schilderij "Eenden aan het water" op niet minder 
dan f 10,000,--. 

Het was zondagmiddag 30 juni druk bij Paulus. 
Voor de tweede maal organiseerde de heemkundekring Paulus 
van Daesdonck uit Nieuw-Ginneken zijn Schatten bij Paulus, 
een variatie op het bekende televisie programma Kunst 
en Kitch. 
Aanvankelijk was het erg rustig, maar navenant de tijd 
vorderde werd het steeds drukker. 
'l'oen de voorzitter omstreeks 16.00 uur wilde sluiten 
bleken alle vijf de taxateurs nog klanten aan hun tafel 
te hebben. 

Max Langeweg (schilderijen en prenten) had het erg druk. 
Vele grote, kleine, mooie en lelijke schilderijen pas
seerden de revue. 
Naast het reeds genoemde schilderij van Constant Artz 
ook werken van Jan Teuns, Jan Strube en een kostbaar 
werkje van de Bredase schilder Marijnissen, dat hij op 
ongeveer 3000 gulden taxeerde. 

Diny Vos had veel porcelein te bespreken, maar ook een 

kostbaar ivoren beeldje en een groot Balinees vuurver
guld Boeddhabeeld. dat zij op ongeveer f 6.000,-
taxeerde. 
Ook mooi chinees porcelein, een fraaie pruimtabaksdoos 
uit 1829 en een tweetal tassen met zilveren beugel. 

Jozef van Kerkoerle uit Tilburg, horloge en klokken
kenner, kreeg twee mooie gouden horloges onder ogen 
van bijna f 4.000,-- per stuk, 

Laurent de Beer uit Tilburg (goud en sieraden) had geen 
spectaculaire stukken, maar vele interessante kleine 
sieraden, waaronder meerdere voorwerpen met briljanten 
en diamanten. 
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Anton van der ~ee (Heemkunde , Volkskunde e n Archeologie) 
besprak een zilveren munt va n Keizer Trajanus (98 n.C.), 
die in Breda gevonden is. 
Ook een houten engel en een houten kruis met een te 
openen rugzijde, waarin zich een tiental reliquien 
bevonden. 

Een succesvolle middag voor de Nieuwginneke nse he em
kundekring Paulus van Daesdonck , die zijn derde 
"Schatten bij Paulus" reeds gaat voorbereiden. 

Bij het bezoek van de heemkundekring "De Vlasselt" kreeg 
onze Kring een streng vlas en bovenstaande prentbriefkaart , 

ARCHEOL(X:;IE EN MONUMENI'EN TE BREDA 

Onder deze naam verscheen onlangs het eerste nummer van 
een keurig vouwblad , uitgegeven door de gemeente Breda , 
over het Archeologisch en bouwh i storisch onderzoek in de 
Catharinastraat , een van de oudste straten van Breda. 
In deze straat werden bij de sloop in 1990 van het pand 
nummer 87 belangrijke archeologische vondsten gedaan. 
Indien U belangstelling hebt voor deze publicaties kunt 
U ze ~rat is aanvragen bij Dienst Welzijn sector cultuur, 
Postbus 90.156 4800 RH Breda . 
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DE GESCHIEDENIS VAN DE SPIJKERBROEK 

"Spijker Goed: de kracht van denim" 

In het Nederlands Textielmuseum te Tilburg is van 8 juni 
t/m 29 september 1991 de tentoonstelling "Spi jker Goed! de 
kracht van denim " te zien. 
In de textielgeschiedenis heeft denim een lange - niet 
altijd even rechte - weg afgelegd om te worden wat het nu 
is: een echte klassieker onder de stof fen. Niet meer weg 
te denken uit het modebeeld. 

In het eerste deel van de expositie ligt de nadruk op 
de voorlopers van het huidige denim: de serges de Nîmes. 
Dit waren de goedkope keperstoffen die al vanaf de middel
in de omgeving van Nîmes vervaard igd werden. De naam de
nim zoals wij die kennen is afgeleid van "de Nîmes" oftewel 
afkomst ig uit Nîmes. 
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Sterke keperstoffen van katoen zoals denim werden vroeger 
voora 1 gedragen door mensen die zwaar werk verrichten'.· 
In de expositie worden diverse voorbeelden van deze werk
manskleding getoond. De oudste voorbeelden van werkmans
kleding die in de expositie te zien zijn, worden gedragen 
door de herders en bedelaars afkomstig uit de 18e eeuwse 
Napolitaanse kerststal. 

"Amerika en de geboorte van de blue jeans" is een thema 
van de tentoonstelling. De eerste jeans werden gedragen 
door miners, cowboys en boeren. Replica's van deze kle
dingstukken worden geêxposeerd. Natuurlijk ontbreekt de 
fameuze 501 van Levi's niet in dit overzicht. 

De Tweede wereldoorlog bracht de spijkerbroek naar Europa. 
De Nederlandse jeugd ging - evenals hun buitenlandse leef
tijdgenoten - jeans dragen om zich af te zetten tegen het 
establishment. 

Yves S. Laurent maakte van het spijkerpak haute couture. 

Voor de jeugd worden er workshops georganiseerd waarin 
denim bedrukt wordt. 

De openingstijden van 
dinsdag t/m vrijdag 
zaterdag en zondag 

het museum zijn: 
10.00 - 17.00 uur. 
12.00 - 17.00 uur. 

75-JARIG BESTAAN LAURENTIUSSCHOOL 

DE BEL WIDDE WEER 

Op zaterdag 1 juni 1991 vierde de Katholieke basisschool 
St.-Laurentius in Ginneken zijn 75-jarig bestaan. 
Een interessant boekje over de geschiedenis van de school 
begeleidde het feest. 
Hoogtepunt was de aanbieding van het cadeau van het bestuur: 
De schoolbel.op het dak werd gerestaureerd. 
Op feestelijke wijze werd hij in gebruik genomen. 
Paulus van Daesdonck stelde een kleine tentoonstelling samen. 
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SAGEN EN VOLKSVERTELLIN:;EN UIT HET LAND VAN 
PAULUS VAN DAESOONCK (14) 
verzameld door Jan Bastiaansen 

De zeven heuveltjes in 't Mastbos 

Er leefde lang geleden een kolenbrander eenzaam in 't Mast
bos, een schurk van een kerel. 
De koopman, de wandelaar of de vreemdeling die zijn hut 
passeerde was z'n leven niet zeker. 
Hij viel ze vanuit een hinderlaag aan om ze te beroven. 
Als hij ze vermoord had, begroef hij de lijken dicht in 
de buurt. 

Zo had hij al zeven keren z'n luguber bedrijf verricht, 
zeven doden lagen al in het zand verstopt. Maar bij het 
achtste slachtoffer liep het mis voor de schavuit. Deze 
sterke en vlugge marskramer wist te ontkomen en waarschuw
de het Gerecht van Breda. De schout en z'n dienaren om
singelden de kolenbrandershut, de moordenaar werd gegrepen 
en ter· plaatse verhoord. Met eden en bezweringen wilde hij 
z'n onschuld betuigen. Toen gebeurde het wonderlijke. 
Plots verhieven zich boven de zeven grafplaatsen zeven 
heuveltjes en uit elk stak een ontvleesde arm met een ge~ 
bald vuist-skelet, dat terstond weer in stof uiteenviel. 
Ontkennen was niet meer mogelijk. Men wilde hem in Breda 
aan de galg terechtstellen, maar de Sage maakt het verhaal 
boeiender door de toevoeging, dat er zich plotseling in 
het bos een monsterlijk wezen vertoonde, half mens, half 
draak, dat zich van de boef meester maakte en hem mee
sleurde in de nabijzijnde laan, de eeuwigheid der ver
gelding tegemoet! 

Dat laantje heet sedertdien het Eeuwig Laantje. 
De lezer kan hier wel ervaren, dat de geheimzinnige 
romantiek die voor ouderen en jongeren in het Mastbos 
zweeft, zich gesymboliseerd heeft in deze sage. 
In onze moderne tijd vormen de bossen een der meest 
gezochte ontspanningsoorden voor de mens, wiens werk 
hem soms dagenlang gevangen houdt binnen de enge muren 
der huizen, kantoren en werkplaatsen der stad. 
Doch in de zomer schallen de stemmen door 't bos, tinken 
de fietsbellen, ruisen de auto's door de lanen, die op 
hun mooiste prijken. 
Op zulke dagen moet de fantasie - rijke dichter dezer 
Mastbos- sage zich wel niet geïnspireerd hebben gevoeld 
tot dit luguber verhaal. 
Maar er zijn - en vooral er wàren - geheel andere tijden 
in deze streek te beleven geweest. 
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Eenzaamheid en afzondering maak t de natuurmens bang en hui 
verig voor het geweldig zwijgen in een uitgestrekt woud . 
En de onveiligheid op de bos- en landwegen was immers vroe
ger een der ergste plagen in Brabant , dat eeuwenlang door 
allerlei maatregelen stelselmatig arm werd gehouden . 
Mi sschien bevat de sage der Zeven Heuve l t j es de neerslag 
van herinnering aan opzienbarende roofmoorden , u it de jaren 
rond 1770 . 

PATROON VAN DE HEEMKUNDE? 
door Kees Leijten . 

~AUGljSTUS 'JtS 
3 2•week Oogstmaand 

1991 
222-143 

ZATERDAG 
H. LAURENS van Rome t258 

Patr. v/ d bedienden & heemkringen 
(Laurent, Lorenz, Lauris) 

·H. filomena • H. Asteria 

Zo maa r een kalenderblaadje uit België? 
De patroon van Ulvenhout en Ginneken is zowaa r 
de pa troon va 11 de heem.kri ngen, 
Een idee van onze Zuiderburen ? 
Of zou de Paus i ets weten over Brabants Heem 
en zijn Kringen? 

Hele leuke en mooie spullen kwamen er deze maanden binnen 
in ons museum . 
we kunnen de giften onderbrengen in de volgende kollekties : 

Archief 
Kaart Eu ropa 1940 , geschiedenis Zusters van Etten, 
mu ziekbundels . 

Bibl i otheek 
Toneelboekjes, Trilogie Ciske de Rat, geschiedenis 
zusters van Etten, gesch iedenis Ypelaar, Aardrijkskundig 
woordenboek (v . d. Aa-18 32) 

Café 
Waterfles, karaf 

Curiosa 
Postzegelalbum (leeg) , oude asbak , luc iferhouder , wandel 
stok , Olympische medailles , vele kleine "spulletjes ", 
Lorgnet , stenen pijp (1914), kleine pijp, tabaksdoos. 

Elect ra 
waarschuwi ngsbord "Hoogspanning " 

Foto-archief 
Prentbr i efkaart "Frettebrug " 

Jacht 
Slaghoedtrekker 

Keuken 
Zwarte bussen , pureeknijper, chocoladekan, zoutgarn1tuu r, 
kookwekker . 

Kon i nklijk-Huis 
Grote foto Koninklijke famil i e . 
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Land- en Tuinbouw/Veeteelt 
Paardehoofdstel, haam, Franse hak, drietander, hooihaak, 
melkdiploma's, medailles en beker Konijnenfokkerij 1945 . 

Loodgieter 
Brander. 

Oudheidkamer 
Suiker- en melkstel op blad, emaille beddepan 

Religie 
Kruisbeeld achter glas, beeld H. Antonius , glazen kandelaar. 

Religieuze Bibliotheek 
Kerkboeken, bidprentjes 

Schoenmaker 
IJzeren schoenmakersleest 

School 
Diverse schoolboekjes 

_?_p~~ lgoed 
Paardje, koffer met misspullen 

Timmerman 
Veel timmergereedschap 

Vla~serij 

Streng vlas 

wereldoorlog II 
Koperen granaathuls 

Winkel van Sinkel 
Zakjes blauw, bus Oranje hagel, grote winkelbus, doos 
Rode Ster, blikken uit vorige eeuw . 

De schenkers waren: 
De dames, heren en families Van Beek, P . Dickhoff, 
J . van Dongen, N. van Dorst , A. van Eyl-v.d. Klashorst, 
Huijbregts, J. Kragten, N. v . Loenhout, J . v.d . Leur, 
J. Lambregts, J. Machielsen , J. Roovers , R. Spaargaren, 
J. Reinieren, J. van Schendel, Sie Wagemans, E. van 
Waesberghe en heemkundekring "De Vlasselt". 

VAN GEERSBROEK NAAR DE DONK 
door Henk Mulder 
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fèfo Jcic: f>qK 

Op 22 Maart was het zover : de buurtschap Geersbroek 
had een feestelijk uitgeleide georganiseerd voor 
Sie Wagemans. 
Onze dorpsgenoot en bekend koetsier Ton Maat 
had een fraaie reiskoets uit het begin van 
deze eeuw, beschikbaar gesteld , bespannen met 
twee paarden. 
Nadat de laatste koffers opgeladen waren, ging een 
deftig gezelschap op pad. Bij stralend lenteweer 
werd gereden over Anneville en door het bos. Het 
nostalgisch gebeuren vond een bekronihg bij de 
hartelijke ontvangst bij de Donk. 
Voor Sie naderde een moeilijk afscheid van bijna 
een eeuw op het Gatbroek . 
Opgewekt en helder van gee st is zij met haar 
93 jaren weer aan een nieuwe levensfase begonnen. 
Ze zal zeker de kleurige beelden van deze dag 
aan haar rijke herinneringen toevoegen . 



DIT ZIJN ZE (2) 
door Kees Leijten 

Ondanks de vele hulp, die we kregen lukte het ons niet alle 
19 namen te achterhalen van de bedevaartgangers naar Lourdes. 
De kaart uit de fotodoos van Nel van den Berg-Diepstraten 
is gemaakt in augustus 1933. 
Het speciale paspoort dat haar moeder Anna Emmen gebruikte 
is ook nog in haar bezit. 
Het was ook toen al de gewoonte, dat de bedevaartgangers 
'n dagje de bergen in gingen naar de Gavarnie. 
Met behulp van Nel van den Berg-Diepstraten, Sjaan van 
Exel-van Hooydonk, Clasine van Hooydonk (A-dr), Jan van 
Hooydonk (C-zn.), Pieter van Hooydonk (W-zn.) en Liza 
Oomen-Smeekens vonden we de volgende namen: 

1. ? 

2. ? 
3. Zus Verkooyen? 
4. Anna Emmen, later gehuwd met Diepstraten 
5. Nicht van pastoor Vermunt? 
6 . Louise Serraris, huishoudster van pastoor 
7. Rodenburg 
8. Tiny Rodenburg, woont thans in Breda 
9. ? 

10. Naan Claassen 
11. ? 

12. Mw. Van Exel-Gommers? 
13. Kaatje van Hooydonk 
14. ? 

15 ? 
16. Kee Martens, later gehuwd met Herrijgers 
17. Sjaantje van Hooydonk, gehuwd met Van Exel 
18. Jan van Hooydonk 
19. Pastoor Vermunt 

Indien U nog aanvullingen hebt, horen we het graag. 
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BEWIJS {AN NEDERLAloERSCHAP 
GELDIG GEDURENDE VIJF JAAR NA DAGTEEKE~G DEZES 

Afgegeven voor reizen naar of verblijf of vestiging in België en/of Luxemburg f 

••• "'J::::U::::::;t;::::::~~'"'ki.M" 
geboren te ...... . 

Uedétlft:ftder . / 
Nederlandsche 1

,
1 

Afgegeven te 

Leges f 4ef."tL . 

Door den Burgemeester gewaarmerkt portret 

\'an den houder (de houdster): 

LEG.ES f n.5Ó 

Handteekening van den houder (de houdster), 

N. S. 10137 ~ ?t-~v~. 
lV 

1!fy 
193c1 



r+ 
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waar wy JOlln md: bo'1"" fjj- lui waar wjj kam- pe.n om hel bestd 
slaan in ondla2oe•_ge.-sclire-~n mtl 'n vos- k s.diul- furs - han 
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tir.r ran hart en, rechtdoor 2 ee f 
van ons hroed2r(jj k:pa- roo I / J 
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hoo-"-o -q: 
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1.2.1 . ----

l:éers, Lr - VE 1de-

Een lied dat op onze tentoonstelling werd gespeeld en 
gezongen door Jan Soeterboek en Roeland Stoop . 
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CURSUSSEN OUD-SCHRIFI' 

De Gemeentelijke Archiefdienst Breda organiseert in 
het cursusjaar 1991/1992 ten behoeve van amateur
historici , genealogen en andere belangstellenden 
cursussen "Oud-Schrift ". 
De deelnemers aan de c ursussen leren het lezen en 
begrijpen van 15e-18e-eeuwse documenten. 
Veel aandacht zal worden besteed aan de lokaal
historische aspecten van de te behandelen teksten. 
De cursussen zijn bestemd voor beginners en gevor
derden. 

TENl'OJNSTEIJ.,IN;:"ALS DE IXXlD VOOR DE IXXlD" 

Onder de titel "Als de dood voor de dood" wordt de 
jaarlijkse tentoonstelling van de Heemkundige Kring 
te Essen gehouden. 
In onze moderne samenleving is het onderwerp taboe, 
het is moeilijk te doorgronden en nog minder te aan
vaarden. 
Er wordt liefst zo weinig mogelijk over gesproken, maar 
het mag niemand beletten eraan te denken. 
In overeenkomst met het karakter van de tentoonstelling 
wordt op stemmige wijze de eenvoud en de stille rouw 
waarmee vroeger elk overli jden werd omgeven getoond. 
De tentoonstelling loopt van 17 augustus van 10.00 u.-
17.00 uur. (die dag ook ruildag van doodsprentjes) 
Zondag 18 en 25 augustus: van 10.00 u.-18.00 u. 
We rkdagen van 13.00 u.-17.00 u. 
Inkom: 40.-Fr. Er is een uitgebreide catalogus te koop. 

EXPOSITIE OP RABOBANK GINNEKEN 

Sinds de verbouwing van de Rabobank op het Dorpsplein 
te Ulvenhout staat er in de hal een kleine vitrine 
opgesteld voor kleine tentoonstellingen. 

Uit eigen collectie toont Paulus van Daesdonck thans 
een aantal bekers, glazen en tegels, die betrekking 
hebben op gebeurtenissen in het koninklijk huis. 

Mocht U gaan kijken, dan i s dat vrijblijvend en gratis, 
al zal Paulus best blij zijn met aanvullingen op de 
collect. ie. 



EEN HALVE EEUW GINNEKEN 
door Kees I.eijten 
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Bi j Hein van Kemenade, de i n heemkunde rijk gesorteerde 
boekhandel nabij de Ginnekenmarkt , ve r scheen enke le 
maanden geleden "Een halve eeuw Ginneken". 
De in Ginneke n geboren e n in Ulvenhout wonende Ad Jansen 
verhaa lt in dit prettig leesbare boek de ges c hiedenis 
van d e laatste halve eeuw van de gemeente Ginneken en 
Bavel (1890-1942). 
Ginneken was rijk bedeeld met scholen van allerlei 
signatuur1 die elkaar druk beconcurreerden. 
Op nege n bijzondere scho len en één openbare school 
werd de Ginneke nse jeugd onderwezen . 
Ginneken was een dorp vo l fabrieken met een bloe i ende 
Hervormde gemeente en uiteraard een Rijk Rooms le ven . 
Uitgebreid behandelt Ad Jansen de landeli jk bekende 
burgemeester Willem Passtoors . 

Een boeiend relaas, ook voor o nze lede n erg i nteressant , 
want per slot van rekening i s Ginneken ook een deel 
van ons Heem. 
In november verschijnt deel 2 , dat de halve eeuw Ginneken 
in Breda zal belichten 

"Een halve eeuw Ginneken " door Ad Jansen , uitgave 
Hein van Kemenade - f 35, --. 

Tf:R HERINNERING 

() l ' IJ ,CI-:NTRAAI. l 'RF~ ll JENT 

VAN IH N NFIJ. R. K. \
0

0 1.K S l! ON IJ , 

A,\NCF IH'lll'N IJOOR ll EI 
l '. l · N 1 1\. 1\ "\ 1. · B F '\l 1 IJ J >-:, 

( ;cdcnkt in l 1wc gchcdcn en 11. Communiën 
de Z1d \·,1n Z.11igcr 

den Fttcll;rootAchtharcn !leer 

Willem Casper Joseph Passtoors, 
Echtge1wot v.1n Mevrouw 

Sopbia Maria Everdina van Luynen, 
Burgomaes ler der 6emeenle Ginneken en Bm l, oud-lid Jan 
lw'9do Kamer der Slaten· Seneraal, Oprichler 9' 01•d-Conlraal 

President nn den Ked.R.K . Yolk1bond. 
Em·Kamerheer ran z. H. den Pau1, met lap en Degen. 

Ridder in de Orden ran den !ederlandschen leeuw " !an 
Oranje·hssau, enz. 

Geboren te Z 111 ulert 17 November 1856, 
overleden te Ginneken 6 Mei 19 16, \'C'or z:icn 

v.1n de 1-f. Sacramenten der Stervenden. 

"lieden is de mcn sch en morgen verschijn t hij n iet 

~~d;~h~ij a:1\e rd~c~ Jf:-:d .,\'::td)~~~~~!:f:~~ ~~~"~·h ~~bel~~ 
· .' .· Tll01'\AS v. KE~I'- 11. ANSF.LMCS. 

ll ij w.1s een oprecht en vroom man, vreesd e God 
en week af van het kwaad. J o 11 l : 1. 

Ziint' goedheid m.1aktc hem vele vrienden l'T\ d e 
edele gevoelens va n zijne ::.iel verwierven hem de 
algcmcene ach tin g:. Fn hij w.1s bemind hij God en 
de menschcn. en zijn gedachtenis is in zegen ing. 

. . E<.:ct X L : 6. 
G root zijn hij den J l ee r de ve rd iensten \',m hen . 

die de oPVoeJing hun ner kinderen beh a r tigd hc h hen . . 
11. Il 1ÜONYMUS . 

/Jier·b.ut 1•rouu- en fiel'e kinderen , hoc ondoorgton• 
del ijk zijn des l l ccnm oordeelen, hoc o nnaspeurlijk 
zijne wegen. Scheid dan .1ldus de bittere dood ! 

Ad RoM. XI : :U. I KoN. XV : J2. 
(Doch) weent niet, eenmaa l zu llen wij elkander 

wederzie n. Ad R ~1M •• XV : 30. 
./t"Zu.". M~ria en .J o.~eph. Afl. 7 j.1.1r en ï 4u:1Jr. 
H.irmli.1rti,l;e /ezus 1 >:t·ef ht•m clt! eeuwige ru ."t. 

All. ï j.1,1r <' Il 7 q uadr. 
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REX;IONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN (6) 
door Christ Buiks 

Cornelis Christiaense van Dij c k g e plunderd 

Op een donderdagavond tussen 7 en 8 uur 's avonds kwam 
er bij d e boe rderi j van schepen Cornelis van Dij c k een 
troep gewapende mannspersonen "he n uytgevende voor een 
spaensche of fransche parthye". Zij dwongen de vrouw 
van Van Dijck alle kasten en kisten open te maken onder 
bedreiging dat ze die in stukken zouden slaan. 
Ze hadden ook geweren(roers) bij zich, waarmee de leden 
van het huisgezin in bedwang werden gehouden. Ze werden 
in de kelder gesmeten, waarna die werd dichtgenageld. 
Ze namen vooral kleren mee: 24 "manshembden", meest 
geteyckent V D (=Van Dijck), enige C v D 15 off 16 
paer slaeplakens, gemerkt als voor eenige taefellakens, 
se rvetten en handtdoecken een gouden senriture (?) 
va n syn vrouw met een gebreyde swarte sherp een menigte 
van fluwijnen (kussens l open) neusdoecken en dassen 
2 ca lemminc ke geblomde camiso len met s ilve re knoopen 
een sergiebroeck 
2 gouden ringen van syn vrouw, den enen met 8 steenen 
ongeveer 300 gulden aan silvere gespen 
alle kleren van de knecht 
alle de linne en • wolle kleeren van syne dienstmeyden. 
Dit alles verpakten ,ze in zakken waar ze het graan 
eerst uit hadden gedaan. 
De schout achte rvo lgde de troep nog, maa r te laat. 
Ze waren vertrokken naar Ravestein. R7 2 , f97. 

Corne l is Jan Timmers wordt voogd o ver z ijn "innocente" 
broer Jan . 

Omdat Jan Janssen Timmers "innocent " was en dus niet 
bekwaam om zijn eigen zaken te kunnen regelen werd 
zijn broer Cornelis aangesteld als voogd over hem. 
In akten komt men zeer regelmatig tegen dat een man 
als voogd voor zijn vrouw en "onmondige kinderen" op 
treedt. Kinderen bleven onmond ig tot hun 26e verjaar
dag. Ook treden wel oudere broers op als voogden van 
de jongere. Op 26 april 1706 werd Lambrecht Jan Lam
breghts Verdaesdonck voogd over zijn onmondige zuster 
Adriaentie en broer Adr i aen, dit in verband met de 
erfenis van een zekere Kerst Adriaen Kerstens (waar
bij zee r veel erfgenamen hun d ee l kwamen ophalen: 
moge lijk familieleden in de 3e of 4e graad) . Een voogd 
werd ook wel aangeduid met de term momboir, momber. 
1706, R72, flOO, 102v. 
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229 Jespers,Jac 
049 Open Monumentendag 1990 
050 Open Monumentendag 1991 

280 Leijten,Kees 
222 42e Heemkamp een succes 
223 Brabantse Almanak 
224 Halve eeuw Ginneken in Breda 
225 Verschenen 42 
226 Monument voor een douanier 
227 Financiering Monum.-restauratie 1 
228 Bruiloftsdicht anno 1783 
229 Verschenen 43 
230 Financiering Monum.-restauratie 2 
231 Koppermaandagprent 1991 -11 
232 Wie zijn dit ? 1 
233 Acht schutterijen exposeren 
234 Thoornse Marktprijs der Rogge 8 
235 Ook Nieuw-Geluid historie 
236 Sponsor Museum 3 
237 Wie zijn dit 2 
238 Wie kent deze boerderij 2 
239 Het Lied van Hertog Jan 1 
240 Annexatie Anno 1961 
241 In Orskot zitte goed (43e hk) 
242 ' n IJzeren ketel (Uit het museum 3) 
243 Geallieerde dank 
244 Paulus exposeert Speelgoed 
245 Zegel Paulus van Daesdonck 
246 Goud voor Jan Soeterboek 
247 Schatten van Paulus II.groot succes 
248 Patroon van de Heemkunde ? 
249 Dit zijn ze 2 
250 Als de dood voor de dood 
251 Halve eeuw Ginneken 
252 Bibliografie jaargang 16 1 
253 Bibliografie jaargang 16 2 

301 Martens.Ben 
008 Van Schermbeek van eminent belang 
009 Brabantse Almanak 1991 
010 Interessante tentoonst.Schutterijen 
011 Opening tentoonstell. Schutterijen 

eo-mc 
ij-me 
ea-mc 
fc-mc 
ak-mc 

bv-fb 

bb-fc 

ae-eb 
ae-eb 

ha-hk 
ha-jg 
be-jg 
hf-jg 
gk-gl 
cb-ea 
be-fa 
fj-jg 
cb-ea 
ff-fm 
bb-f c 
hd-lf 
bf-fn 
bc-hh 
al-ld 
bc-fc 
bi-ed 
jo-hk 
cg-lj 
ha-hk 
lc-ld 
bi-gh 
ld-lf 
ak-dc 
ck-hg 
ae-ba 
hk-id 
bc-fc 
ip-le 
be-dh 
jh-jq 
jh-jq 

eo-jg 
ba-ha 
hd-lf 
hd-lf 

081-001 
082-049 
083-097 
084-149 
085-197 

084-189 

084-170 

081-010 
085-203 

081-015 
081-019 
081-020 
082-060 
082-063 
082-074 
082-082 
082-090 
083-108 
083-121 
083-122 
083-124 
083-133 
083-139 
084-156 
084-172 
084-174 
084-175 
084-187 
084-191 
084-192 
084-193 
085-200 
085-217 
085-223 
085-225 
085-230 
085-234 
085-237 
085-238 
085-240 
085-244 

081-025 
082-055 
083-125 
084-153 
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305 Mertens o.f . m.cap,Pater Wilfried 
024 Het Lied van Hertog Jan 2 bh-dg 084-176 

309 Melssen, Jan 
002 Mondig en onmondig bh-la 084-180 

311 Mous,Gerard 
002 De Schoenlapper (Uit het museum 2) hn-ld 081-022 

313 Muntjewerff,Henk 
Limonadefabriek Sips (Bredaas Kruikje 4)fl-lc 082-075 

314 Maaren,Prof.Dr.Ir.A.van 
001 Betekenis van Van Schermbeek 

315 Mulder.Henk 
001 Mariakapel aan de Molenstraat 
002 Van Geersbroek naar de Donk 

354 Oomes-van den Berg.Anneke 
021 Aangenaam met Glacis 
022 Van Palmbos tot Strooike 
023 Zingende veearts bij Paulus 
024 Van handkar tot Postkoets 

355 Oostelbos.Rob 
001 Dorpen blijven zichzelf 

455 Schellekens,Jozef 
002 Evacuatie Breda herdacht 
003 Belg.-Nederl. grens-douanemonument 

451 Henri t'Sas 
002 Handboog-Schutterslied 

456 Schraanswaaije,Peer van de 
014 Nieuw-Geluid is niet meer (A.P.15) 

461 Soeterboek.Jan 
018 Brabants Drieluik 
019 Daar komen de Schutters 

466 Spierinqs,A.J. 
004 Het Mastbos en Van Schermbeek 

469 Stoop.Roeland 
001 Dat doet ie voor Paulus 

529 Verkooijen,Adam 
022 Smokkelaar neergeschoten (Gr 19) 

536 Voort-Jonqeneel,Leni van der 

eo-hg 081-037 

be-eg 083-135 
bj-hg 085-233 

ae-hj 081-009 
ae-fb 082-052 
ae-jr 083-101 
ae-fb 084-155 

cg-ha 082-059 

bf-gh 
gk-gl 

fg-hd 

bc-jb 

bh-jo 
hd-jo 

eo-hg 

bc-f g 

gc-gl 

080 215 
083-103 

085-236 

083-145 

081-019 
083-128 

081-033 

085-223 

084-190 

003 Limonadefabriek (Bredaas Kruikje 4) fl-lc 082-075 

538 Verschueren.Frans 
002 Nieuw Geluid geeft geen geluid meer bc-hh 083-141 
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542 Voesenek-Leemans,J.M.T . 
001 60 jr Ruitersportver.Juliana Bavel ba-hh 085-218 

552 Westerlaken,Jan van der (voorzitter) 
107 Convocatie 50 
108 Convocatie 51 
109 Convocatie 52 
110 Kerk te Bavel (Monumenten 1) 
111 Convocatie 53 
112 Zuivelfabriek St.-Laurentius CM 2) 
113 Convocatie 54 
114 Kasteel Daesdonck (Monumenten 3) 

560 Wielen.Kees van der 
003 Vuurbol op de Chaamse Heide 

627 Zwijnenburq,Ellie 
002 Schatten bij Paulus 
003 Opening Kerststaltentoonstelling 

781 Redaktie deel 81 
001 Schutterijen in Nieuw-Ginneken 
002 Een Bredaas Kruikje 3 
003 Heemkundig weerbericht 72 
004 Heiligen in de Weersvoorspelling 6 
005 Tentoonstellingen in Brabant 
006 Kollektie Paulus van Daesdonck 76 
007 Genealogische Kontaktdag Essen 
008 Uitspraak 74 

782 Redaktie deel 82 
001 Pater Dagobert verhuisd 
002 Kerstmis in de Antwerpse Kempen 
003 Dialekt in Omroep Brabant 
004 Kerstmis 
005 Jezuitenmopje/Driekoningen + paters 
006 Nieuwe Jaorke zoete 
007 Adressen Volkskultuur 
008 Kollektie Paulus van Daesdonck 77 
009 Brabants Heem 
010 Heemkundig Weerbericht 73 
011 Heiligen in de Weersvoorspelling 7 
012 Expositie Schutterijen 
013 Uitspraak 75 

783 Redaktie deel 83 
001 Heemkundig Weerbericht 74 
002 Heiligen in de weersvoorspelling 8 
003 Kollektie Paulus van Daesdonck 78 
004 Uitspraak 76 

784 Redaktie deel 84 
001 Oude huismiddeltjes 19 
002 Kollektie Paulus van Daesdonck 79 
003 Heemkundig Weerbericht 75 
004 Heiligen in de Weersvoorspelling 9 
005 Schatten bij Paulus 3 
006 Houten Ramen 
007 Uitspraak 77 

ac-ae 081-002 
ac-ae 082-050 
ac-ae 083-098 
ba-ea 083-109 
ac-ae 084-150 
bc-ea 084-157 
ac-ae 085-198 
ea-ef 085-205 

bu-fj 082-090 

ae-11 081-011 
ij-lf 081-017 

bd-hd 
jn-lc 
ic-kh 
ic-kh 
fb-le 
lc-ld 
bv-jn 
ic-je 

ab-ba 
bv-ij 
ha-jb 
ij-jo 
ij-ju 
jr-ik 
ab-fb 
lc-ld 
ab-hr 
ic-kh 
ic-kh 
hd-lf 
jd-je 

ic-kh 
ic-kh 
lc-ld 
je-jv 

fb-fh 
lc-ld 
ic-kh 
ic-kh 
ae-ba 
ea-eb 
jd-je 

081-006 
081-010 
081-013 
081-013 
081-021 
081-023 
081-048 
081-048 

082-058 
082-061 
082-062 
082-068 
082-074 
082-081 
082-092 
082-093 
082-094 
082-096 
082-096 
082-096 
082-096 

083-134 
083-134 
083-146 
083-148 

084-174 
084- 183 
084-184 
084-184 
084-184 
084-196 
084-196 
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785 Redaktie deel 85 
001 Heemkundig weerbericht 76 
002 Heiligen in de weersvoorspelling 10 
003 Had Nw-Ginneken belangr. inwoners? 
004 Archeologie en Monumenten te Breda 
005 Geschiedenis van de Spijkerbroek 
006 De Bel luidde weer 
007 Kollektie Paulus van Daesdonck 80 
008 Cursussen Oud Schrift 
009 Expositie Rabobank Ginneken 
010 Uitspraak 78 

BIBLicx;RAFIE JAARGAN:; 16 (2) 
door Kees Leijten 

ic-kh 
ic-kh 
bd-hg 
da-ea 
dg-11 
be-ej 
lc-ld 
la-lk 
le-lf 
je-jh 

085-203 
085-203 
085-224 
085-226 
085-227 
085-228 
085-231 
085-237 
085-237 
085-244 

Ook op het einde van deze jaargang is weer een biblio
grafie opgenomen. 

De schrijvers hebben dezelfde numme r s ontvangen als in 
de jaarga ngen 1-15. 
De nieuwe sch rijvers van deze jaargang hebben een nummer 
gekregen , dat volgt op de verbruikte nummers tot en met 
de vijftiende jaargang . 

De redaktionele artikelen zijn genummerd naar het. deelt j e 
vanaf 701. 
Deze jaargang dus 781-785 

Elk artikel heeft per schri jver weer een nummer. 
Van elk artikel wordt het. deel en de pagina ve rmeld. 
Door aan genoemde 12-cijferige code nog een lettercom
binatie toe te voegen kunnen de artikelen in 576 rubrie
ken worden ingedeeld (1). 

Straks zal de computer het nummer 
081 - 057 - ij - fb - 082 - 069 
als volgt analyseren 

081 - Annie van Dort- van Deursen 
057 - Driekoningen kwame van verre 
ij Kerstmis 
fb Volkskunde 
082 - deel 82 
069 pagina 069 

UITSPRAAK ( 78) 

In ieder mens leeft een nachtegaal 
Het i s de kunst om hem te laten zingen. 

informatieblad voor de leden van de heemkundekring •paulus· van Daesdonck• 
eaw-Ginneken. Bet staat internationaal gereqistreerd onder ISSN-0166-0438. 

"rschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
"ie kleine bijzonderheden en saillante details uit de qeschiedenis van de 

re Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de 
te Nieuw-Ginneken . 

c .J.M. Leijten en J.C. van der westerlaken 
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61 27 42 
J .A.M . Soeterboek 
C.J .M. Leijten 

heemkundekring "Paulus van Daesdonck" "werd op<;ericht 3 april 1975 en koninklijk 
llcend als vereniging op 25 november 1975. 

De ve reniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nu::iioer 
v 282568. 

lekretariaat 
lankrekening 
irorekening 

Abdij van Thornstraat 18, 4954 KG Bavel, 01613-34 88 
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
37.13.311 t .n.v. Paulus van Daesdonck 

Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

hee:n.~undig cuseu~ op het adres Pennendijk 1 . 
van de maand van 14 .00 uur-17 .00 u . en 

Luijten 
Langen 
Verkooijen 

't Hofflandt 36 
Kloos terstraat 46 
Mark weg 2 

adressen: 

Ulve~hout 076-61 29 26 
Bavel 0 1613-14 67 
S~rijbeek 076-61 31 55 

Wester laken 
Leijten 
Dorst 
Langen 

voorzitter 
vice-voorz i tter 
secretaris 

Mee ren 
Luijten 
Grauwmans 
Hooydonk 
Verkooijen 
Jespers 

2e secretaris 
penningmeester 
2e penninÇ':jeester 
technisch koOrdinator 
medew. Bavel 
medew. Galder/Strijbeek 
medew . Ulve~hoct 

S Monumentenboekje 
7 Molen "De Korenbloem" 
7 130 jaar Mariaschool 
1 Korenmolen "De Hoop" 
9 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 

Van Ginneken tot Nieuw-Gi nneken 
Driekwarteeuw Constantia 
David Tomkins 
Veldnamen 1-20 (1983-1986) 
100 jaar school Galder 
Carnaval in Oud- en Nw . Ginneken 
Gouden Paulus 

5 TUssen Witte Wolk en Anneville 
6 Wandelen in Strijbeek 
7 Xerken in Bavel 
7 Wandelen in Ulvenhout (Callot) 

Bet Mastbos en het werk van hout-

TSCHAP 

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht) 
J .C. van der Westerlaken 
c . J .H. Leijten 
H.J. Dirven , K.A.H.W . Leenders e.a. 
Dr. J.L.M. de Lepper 
H.J. Dirven, J .C. van der Westerlaken 
J.C. en R. van der Westerlaken 
Drs. H.J.C. Verhoeven (B.v.r. 39) 
Ir. Chr. Buiks 
A M.H. Verkooijen e.a. (B.v . P. 4'l 
Brieven van Paulus (46) 
Redak~ie e.v.a. (B.v.P. 50) 
J ac Jespers 
Jee Jespers en Drs. Harry Verhoeven 
Dr. C.S.M . Rademaker ss.cc. 
Ir. W J. Bonekamp, M.P .C. Scheepers 
A.J. Spierings 

verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus . 
t diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft 

krinq het tijdschrift "Brieven van Paulus• uit. 
lidmaatschap van de Xring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het 

r eniqingsjaar 1990-1991 / 25,-- per jaar. 




