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EVEN WENNEN

Het was even wennen voortaan niet meer in onze vertrouwdeeigen gemeente te wonen. Den Haag had echter beslist.
0p oudejaarsavond waren de plaatsnaambordjes in ulvenhouten Bavel plotseling verdwenen.
Door de gemeente Breda of souvenierjagers meegenomenPau]us had er graag van al1e viei a" dorpón eencollectie gehad.

hlel hangen inmiddels de vier dorpswapens in ons museum.
Ook kunt U er de ambtsketen bewonA.ràn.

rn dit nunmer een uitvoerig versrag van onze heemkunde_kring en de gemeentelijke heiindeling.
Geschenken , afscheid en een nieuwe tentoonsterling.

Paulus draait ook in de nieuwe
Een kring met ztJn wortels in
Bavel/ Nieuw-Ginneken),maar nu
Alphen en Chaam)

-E., uitdagíng voor onze kring om de identiteit van onsheem en van onze leefgemeenJchappen te bewaren in eennieuwe gemeentelijke indeling.

Het zal heus weer goed gaan ,maar het is we1

?

in de

constellatie weer verder.
één gemeente (Ginneken en
verder in twee (Breda en
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Ireemku nd ekring

PAULUS VAN DAESDONCI(

Sprokkelmaand 19gT

Beste Heemvrienden,

De eerste brief als inwoner van een nieuwe gemeente. rk
moet u eerlijk bekennen dat het nog even hrennen ls. Maar
we zulIen verder moeten.
De laatste activiteit van 1996 was de opening van de ten_
toonstelling door burgemeester Bax over 55 jaar Nleuw-
Glnneken. u hebt nog tot 15 juri de gelegenheld deze ten-
toonstelling te bezichtigen.
De eerste activiteit van 1997 was de interessante maar
korte lezing van Hans Heestermans over het !,Iesb-Brabants
diarect. Een bomvo]le Fazanterie herinnerde zich nog
vele woorden en uitdrukkingen víaarvan er vere helaas nlet
vaak meer gebruikt worden. Men genoot zichtbaar van de
beelden die opgeroepen werden bij vere de jeugdherinne-
ringen.

0p maandag 10 maart hebben wij de bekende muziekgroep
Krank en vreugd uit Bavel ultgenodigd om hreer eens voor
U op te treden.
Deze actieve muziekgroep zieL telkens r^reer kans om bij
belangrijke gebeurtenlssen op te treden en deze met een
actueel liedje te begeleiden.
Onder de bezielende reiding van Roeland stoop beglnt deze
groep steeds meer bekendheid te krijgen.
0p deze avond zurren ztj ons meenemen met liedjes d1e ln
de verschirlende perioden van het jaar een ro1 speelden.

1A1

Onder de titel: Ííe zingen het jaar rond, zurlen zij ons
weer op een onvergetelijke avond trakteren.
zorg dat u op tijd in de Fazanterie aanwezig bent wanthrij beginnen om 20.15 uur.

Met vriendelijke groet namens
het Bestuur van de Heemkundekring
Paulus van Daesdonck,

j anuari

J.C. van der !'Iesterlaken,
voorzitter.

AGENDA L997 (e3)

februarí 2
9

15

Museum open
Lezing Dr Hans Heestermans :
" West-Brabants zogezeed ,,

Museum open
Stichting Brabants Heem bestaat 50 jaar
Brieven van Paulus 113

2t
23

5
6

maart 2
I

10

3
6

15
19

Museum open
Studiedag Heemkunde en Genealogie te Tilburg 'tMuziek bij Paulus.
"Klank en Vreugd" uit Bave1 bezorgen U weer
een onvergetelijke avond. Fazanterie 20.L5 uur
Studiedag landschapsgeschiedenis te Vught *
Studiedag Archeologie in Boxtel *

Pau1us van Daesdonck 22 jaar
Museum open
Brieven van Paulus 114
Studiedag "Veldnamen" in Tilburg 't

april



mei 4
31

104

Museum open
Brabants Heem viert 50-jarig bestaan in Eind-
hoven *

Museum open

Museum gesloten
Brieven van Pau1us 115 verschijnt.
Tentoonstelling "Gemeente Nieuw-Ginneken 55jaar" wordt afgesloten.

Museum gesloten
Museum is de gehele maand gesloten

20-23 Brabants Heemkamp te Someren *
3L Einde 22e verenigingsjaar

105

CIUB CULINAIR ULVENHOUT

Honderdendertig mensen genieten van kookkunst .
Negenduizend gurden voor bouw karkooi bij museumvan Paulus.

Donderdagavond 12 december 1996 kon Guust Ïilelten, devoorzitter van de club culinair ulvenhout, een symbolische
cheque van maar liefst negenduizend gurden ovàrhandigen
aan Jan van der lrlesterraken. Het was de opbrengst van eendiner dat door de amateurkoks van de c.c.u. tér gelegen-
heid van het eerste lustrum van hun club was gegerren.
Honderdendertig gasten namen aan de feestelijke maàrtiiadeel. Dankbaar nam de voorzitter van de Helmkundekriàg
Paulus van Daesdonck het geschenk in ontvangst. Het geIàzal worden besteed aan de bouw van een karkooi op hetterrein van het museum van paurus van Daesdonck.

Cufrnaír fioogtegunt
ter gefegenfreí{vzlrt fret víjfjaríg bestaan yatt

C fub Cufínaír,l,l fy enfrout
ten hefroeye t/arl fr"et

"F.arÉ.ooí yroject"
^v atl le J{eemÉu.n{e Éríng

?aufus yanl Daeslonfr.

JUnr

juli
1

6
15
L5

augustus 3

september 1

7

ià
20

oktober

november 2

16

december 7

15

5 Museum open
15 Brieven van paulus 116 verschijnt
18 Studiedag Land en VoIk van de Kempen

te Beerse (B) .

Begin van het 23e verenigingsjaar
Opening nieuwe tentoonstelling
22e Jaarvergadering
Open Monumentendag
Volkskundedag te 0irschot *
"Verhalen vertellen in Brabant"

Museum open
Lezing
Studiedag "Archeologie in de praktijk"

Museum open
Brieven van paulus ll7 verschijnt

wi j z igingen voorbehouden

* Activiteiten van stichtinq Brabanta Heemrwaaraan ook
rnformatie:stichting Br.Ireem postbus r2o3 szooBc !,

secr. fl.Boot 04A6-467.9A2

** Eet muaeum is geopend:

U kunt deelnemen
's llertogenbosch

- elke 7e zondag van de maand 74.oou-lz.0ou (niet in juLi en auguetue)- el.ke woensdagmiddag van 74.00 uur tot 16.o0 uur (behalve auiuetua)- op verzoek : tel O76- 567.27.42
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DE HELE DAG
Het aanbieden van het cadeau aan het bestuur van paulus
was het hoogtepunt van een feestelijke avond. Daar zorgden
een aantal zaken voor. Er was het verfijnde vijf-gangen-
diner, de prima ambiance van de "Auberge de Fazanterie,',
de sfeervolle muziek van het candreright combo én het
niet-alledaagse feit dat naast het bedienend personeel van
het restaurant ook een aantar koks van de c.c.u. de drank-jes en gerechten serveerden. Het vier de disgenoten wel op
dat die koks maar weinig in de keuken te vinden waren en
dus werd aI snel de concrusie getrokken dat ze welricht
anderen ingehuurd hadden om het echte kookwerk te doen.
Maar wie dat openlijk durfde te suggereren, werd ogenblik-
keri j k bestraf f end terecht gewezen. "lrle ziln hiei al de
hele dag bezig", luidde het verweer.

PLOMP

Honderdendertig gasten betekende voor de kookclub eengroot succes. vijf jaar nu bekwamen de heren zich één keer
per maand, onder deskundige reiding, in de kookkunst.

10?

En dus vonden ze de tijd gekomen om hun kunsten aan ande-
ren te vertonen. Toch leek aanvankelijk een bijdrage van
f.L85r-- aan de hoge kant te zijn. Burgemeester Anne Bax-
Broeckaert werd dat tijdens haar openingstoespraakje nog
eens op een minder prettige wijze gewaar. Toen ze zei dat
ze ernaar uitkeek om die avond van de kookkunst van de
amateurkoks te gaan genieten, interrumpeerde één van de
aanwezigen haar plomp: "Dat mag ook wel, gezien de prijs!"
Uiterst adrem counterde de burgemeester met: "Maar het
doel is onbetaalbaar!"

KÈRKOOT

Dat doel was geld bijeen te brengen voor de bouw van een
karkooi naast het museum van Paulus.

Staande tussen zijn medebestuursleden Kees Leijten, Ad
Verkooijen en Jan Graumans -laatstgenoemde in koksvermom-
mig van de C.C.U,- Iegde Jan van der Westerlaken omstandig
uit waar een karkooi, of op "z'ÍL Ulvenhouts" 'n "kèrkooi",
vroeger voor diende. Het was een open schuur, waarin een
boer zijn karren stalde.
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En hij vertelde dat paulus zo'n onderkomen dringend nodig
had, want dat veel materiaren, die in het bezif zijn vai
Paulus, telkens weer moeten verhuizen, omdat de opsrag-plaatsen iedere keer afgebroken worden. Eerst de Marià-
school in ulvenhout, meer recent de Brigidaschool inBavel. spottend zei Jan van der [ilesterraken: "Te1kens aIs
iemand ons de laatste tijd opslagruimte kwam aanbieden hebik gezegd: "Kijk uit, want de ervaring 1eert dat zo'n
gebouw binnen vijf jaar wordt afgebroxent" remand in hetrestaurant reageerde daarop met: "Zet het dan maar in het
Chassé-theater ! "
De dank van de heemkundekring-voorzitter ging uit naar de
leden van de c.c.u. én naar de twee nieuíe eigenaren van
"Auberge de Fazanterie" Andrew smits en John Étrijfsand.7'íj hadden hun sfeervorle etablissement voor die avond
belangeroos ter beschikking gesteld voor het experiment
van de Club Culinair Ulvenhout.

VERRASSING
Na het in ontvangst nemen van de chegue kreeg het bestuur
van de heemkundekring nog een verrassing vobrgeschoteld.
Jaap van der Meer, wonend in ulvenhout, bood de kring een
oude boerenkar aan die hij in zijn schuur heeft staan.
Maar weliswaar op voorwaarde dat die kar in de "kèrkooi"tentoongesteld zal worden. Het is altijd aardig als een
niet-Brabander het Brabants.diarect probeert te hànteren.

TROTS

Met enige trots stonden op het eind van de avond de beide
leermeesters van de amateurkoks, Ad van der Maat en Hein
Reintjes, van hun glas wijn te genieten. "rk had in eersteinstantie nooit gedacht dat ze het langer dan een jaar vol
zouden houden", zei de één. En: "[íat je toch in ó"n paarjaar tijd met een aantal goedwirlenden kunt bereikèn",
sprak de ander. De Heemkundekring paulus van Daesdonck iser goed mee!

I BAOII,IUSKATJE.S EN PERREWEPSEN ' WEST-BRABANTS DIA-
I|qCT UITGELEGD DOOR DR. H
door Anneke oomei@

0p een ijs- maar dan ook ijskoude maandagavond, de eerste
van het jaar 1997 kwamen vele leden van de heemkundekring
naar de Fazanterle in ulvenhout voor een lezing over west-

-Brabantse dialecten. Dr. Hans Heestermans, woonachtig in
LeÍden maar geboren en getogen in Bergen op zoom wist hen
allemaaI te boeien.

Dr. Hans Heestermans geniet een grote bekendheid door de
wekelijkse stukken d1e hij schrijft voor De stem en het
Brabants Nleuwsbrad. Tijdens zj-jn studie in Nijmegen is
hrj geinteresseerd geraakt in dialecten. Een aantal jaren
geleden heeft hij contact opgenomen met het Brabants
Nieuwsblad met het voorster een aantar artlkeren te
schrijven over dialect. Hij dacht toen, zotn 20 sLukken
te kunnen vuLlen. Er kwam echter zoveer reactie van
lezers dat h1j inmlddels voor d,eze krant al zot n 600
artikelen heeft geschreven. voor De stem heeft Heestermans
er inmiddeLs ook aI weer zotn 120 geschreven.

Het dialect verdwljnt.

uit alles wat Heestermans zegL blijkt dat hij het uiter-
mate jammer vindt dat het dialect steeds meer verdwijnt.
Niet arleen de uitspraak verandert langzaam maar zeker ook
het woordgebruik. Een groot aantal woorden die vroeger zo
vaak werden gebrulkt zijn verdwenen. Bij de jongere gene-
raties zijn ze niet bekend. Het ultsterven van het dialect
is Ínmidde'1s al zotn 360 jaar bezig. ïn 163T werd de
statenbijber geintroduceerd en daarmee werd het ABN in arle
delen van Nederland geintroduceerd.
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rnmidders gaat het proces sinds de tweede wereldoorlog
veer snelLer dan voor dle tijd. Tegenwoordig gaat bijna
iedereen naar schoren in de stad, men reist veel meer,
men hrerkt vaak vere tientallen kilometers verder dan waar
men vJoont en niet zelden vernuizen mensen meerdere maLen
in hun reven naar andere dorpen of steden. Bovendien heeft
iedereen te maken met radio en televisie waar nu eenmaar
bU voorkeur ABN wordt gesproken.

Brabants dialect heeft aanzien genoten.

Tegenwoordig is het nlet netjes" om met een Brabants dia-
lect te spreken, dit bijvoorbeeld in tegenstelring tot
Amsterdams dat een bepaald aanzien heeft. rn de 1Te eeuw
hras dat wel anders. Door de Spaanse dreiging vluchtten vee]
mensen vanuit Brabant naar Amsterdam en omstreken. Dit
waren vooral mensen met aanzien en geld zoals industriëlen
en kunstenaars. Doordat deze mensen veel aanzien genoten,
werd ook het dialect geaccepteerd. rn een manuscript uit de
1Te eeuw ls een beschrlJvlng gevonden van wat men 1n die
tiid een goede vrouw vond:' zij moest een ,Nederlands lijf,
een Engelands aangezicht, een Hollands hart en een BRABANTSE
tongtr hebben !

Na het meer argemene gedeelte, de uitleg over het hoe en
Víaarom van het dialect en hqt verdwijnen daarvan ging Hans
Heestermans dieper in op een aantal specifieke voorbeerden.
zo behandelde hij bijvoorbeerd de woorden tuffen, affeseren,
perreweps, gepsen, baomuskatjes en nog veel meer. Na de
pauze stelde hij iedereen in de gelegenheid vragen te ste11en.
Een aantal- mensen wirde gewoon weten r^raar een bepaald woord
vandaan kwam, maar er waren er ook die een korte toespraak
hadden voorbereid met gebruikmaking van streekgebonden woor-
den. De rustpunten in het betoog van Jan Jorissen gaven Hans
Heestermans de mogelijkheid de gebruikte woorden en uitdruk-
kingen toe te lichten.

Korte avond.

voor tPaulus-begrippent was de avond heer- vroeg afgelopen.
En dat l-ag zeker niet aan het publiek of aan de i_nteresse
voor het onderwerp. we kunnen ook niet stellen dat de heer
Heestermans niet voldoende wist te verLel_Ien. Het was enkel
en alleen doordat de heer Heestermans de trein moest halen.

Era.s€n S

rk durf wel- haast te wedden dat a1s de heer Heestermans er
nog twee uur aan vast had geknoopt dat niemand van ver-
veling zou ztjn opgestapt!
Jan van der l,lester]aken heeft dan ook de hoop uitgesproken
de heer Heestermans nog eens te kunnen begroeten op een
avond voor rPaulust.

voor de volledigheid wir 1k het ontstaan van de woorden
Baomuskatjes en perrewepsen nog uitleggen:
Baomus is de verbastering van st.Bavomis. Deze werd op
1 oktober gevierd. Katjes die laat in het seizoen worden
geboren zijn vaak scharminkelig en ziekelljk. De katjes
de naam geven van deze st.Bavomis ls niets meer of minder
dan een verwijzing naar het late seizoen waarin de katjes
zijn geboren. Tijdsverwijzingen werden vroeger vaak ge-
maakt met gebruikmaklng van heiligendagen.

Perrewepsen: van oudsher worden in Brabant de sp-klanken
verandert in ps-klanken. rd-klanken worden vervangen door
rr-kranken. de eerste e is de ttplattett uitspraak van de aa.
En als je perreweps dan vertaalt dan wordt het paarden-
!{esp.
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EEN DECREET VAN NAPOtE6í
door Kees Leijten t'
0p I november 1810 vaardigde Napoléon een decreet uit waar-
in hij het arrondissement Breda verdeelt in 7 kantons.
Bij het kanton Ginneken behoorden Gilze en Rijen, Alphen en
RieI, Chaam ,Rijsbergen, Groot- en K1ein-Zundert, l{ernhout,
Baarle en Castelré.
Princenhage en Teteringen behoorden toen al tot het kanton
Breda.
rndien de Grote Groene Gemeente was doorgegaan zou bijna 't
decreet van de Franse Keizer weer uit de kast zijn gehaald.
Onder het hier afgebeelde decreet staat de handtekening van
Napoléon.

*rnfornatie uit artikel van Jan van Eijck in de Runstoof,
Heenkundig tijdschrift voor Alphen en Riel ; decenber j.9g6

)rl*i,
,ril 0/4,*, ta o*,,;:,frli,o tAnontissarcnt

'-J Au pleL iny'rirl de Fonteiocblceo, h SNovcmbrc r8ro

d' gr.?-- DÉCRET

NepoLÉoN, Exrrnrul DEs Fnexgers, Rgr
pïreur, Pnortrcraun DE LA CorrrÉoÉnetrox pb
Rrrr, MÉorrrsui DE re ConrÉoÉrrrtoN tutssr;

Su Ic npport de noue minisoc de lïntérianr;
Notrt C,onrcil déut enlendu , -

Nors ayorÍs oÉcnÉrÉ er pÉciÉrors G? gi nrir:

Centon d'Oudmlo*L
Oud3ri - »ó , óeGtieu ; Dnretoófet Priru-hnd ,

OrSïqrïqieuv-Grstet, Hocten t h Poldcrt- §aint-
itariLr-r'Etten, Leiu et huneaur.

Coaton dc Sataàagea.

Screnbergen , óeÍltieu; Tillemrud', fyru:rt , Heipi.rt ,

tcn , H*ào o hlr Zrrturc, Sundilr;$-y-tcn, ltlà
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KOPPERMJU\NDAG 19 97
door Kees Leijten

op de zondag na "Dartiendagh" (Driekoningen)1) is ook ditjaar traditiegetrouw de koppermaandagprent weer verschenen.
Drukkers tonen hun kunnen.

op verloren Maandag werd in de vorige eeuwen een mooieprent gedrukt, die de drukkersgezelren huis aan huis be-
zorgden à raison van een fooitje (Kopperken).

Een andere versie van de Koppermaandag is dat de leden van
het drukkersgilde op deze maandag huri kunnen toonden door
een prent te maken voor hun patroon. Daarom !Ías de maandag
een verloren werkdag.
Meerdere meningen over dezelfde oude traditie.
In 1974 is deze achttiende-eeuwse traditie hersteld en werd
de prent hreer gedrukt door de gezamenlijke drukkers in
West-Brabant.

op verloren Maandag verscheen dit jaar een grote prent (2)
gewijd aan de boekrestauratie die zo kundig bedreven wordtin Catharinadal te Oosterhout door de zusters Norbertines-
sen.
Boven de afbeelding van catharinadar een citaat uit de
Brieven van Paulus aan de Korintiërs (3)

Caritas patiens est
Benigna est
Non cogitat malum
Non gaudet

De liefde is geduldig
Ze is goedertieren
Ze denkt niet aan het kwaad
Ze verheugt zich niet (over onrecht)

2
3
4

"Dartiendagh" De dertiende dag na
het feest van Driekoningen
30x45cn
I Korintiérs 13:4-6
Dank aan ons lid Harry Berendschot
ling
Dank aan Drukkerij Frijters Breda
zorgde.

kerstnis ls 6 januari,

voor de exacte verta-

die ons de prent be-



116

Mariakapel in de steenstraat (thans Annevijlelaan) die op
28 nei 1951. werd ingezegend door kapeJaan p. van Bilzen.
De grond rwaar de kapel op stond,was aan de kerk geschonken
door de fanilie Meeren. De kapel is op het eind van de zes-
tiger jaren afgebroken ze stond op de hoek van de Anne-villelaan en de Weversdries.

Het bestuur van de stichting Brabants Heem heeft besloteneen alles omvattend boek uit te geven over kapellen enkleine religieuze monumenten in l,tooid-grabant.Dit boek zaldeels gebaseerd zijn op de inventarisatie zoars die inopdracht van Brabants Heem is uitgevoerd sinds 19g7.0p basis van deze gegevens is reéds verschenen "Langs ,s-
Heren lrlegen ; kapellengids voor Noord-Brabant".

Toch zal de nieuwe uitgave volledig afwijken van deze ka-pelrengids.rn het nieuwe boek zurrLn de bedehuisjes nietalleen allemààI aan bod komen, ze zurlen ook in een vorks-rerigieuze context worden geplaatst.Gedacht kan onder meer
word.en aan de relatie bedevaarten en kape1Ien.
De opzet is-een toegankelijk geschreven, popurair weten-schappelijk boek, interessant voor een uràeà publiek entoch zeker voor de duizenden heemkundigen in onr" provin-
cie.

Brabants Heem heeft ondergetekende (paul spapens) gevraagddit boek te schrijven.
Als liefhebber van kaperletjes (het eerste boek over ka_pelletjes in Brabant is door mij geschreven) voel ik mijzeer vereerd en ben ik vast van plan om er iets moois ,rante maken.
Andere boeken van mijn hand, dikwijls met co-auteurs ge-
schreven, gaan onder andere over het smokkelen en het iIIe-gaal jenever stoken in Brabant, over kermis, heiligen,Driekoningen, carnaval enz.

Geen enkel boek kan door één persoon worden gemaakt.voorhet boek over kapellen vraag lt u ,heemkundeïrienden omhu1p.
Ik heb de volgende vragen:

rndien u in-de kapelrengids ,'Langs 's Heren lrlegen" foutenhebt aangetroffen :werke zÍjn dat àar, en wilt u íij daarvanin kennis stelren door de juiste informatie door tó geven.
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Beste Heemvrienden
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rk houd me aanbevolen vogr aIle publicaties ooÍt gedaanover kapellen en kleine religieuze monumenten in de heem-kundetijdschriften, in kranten en brochures en andere uit-gaven van heemkundekringen.
Tijdens -het prachtige initiatief van de inventarisatie vande kapelletjes is helaas geen of nauwelijks aandacht be-steed aan andere kleine religieuze monumentenrterwijl dietoch ook zeer belangrijk zijn om die letterlijk èn op pa-pier (in het boek) voor het nageslacht te behouden.

-wie kan mij aan gegevens helpen over in het bijzonder deHeilig-Hartbeelden en calvariebergen en indien mogelijkover openlucht kruiswegstaties, in muren ingemetselde Maria-tegeltjes en tegen muren opgehangen kastjeó met een heili-genbeeld.

omdat het zeer berangrijk is een volledig overzicht tekunnen geven, doe ik een dringend beroep op u arren om inieder geval informatie op te Àturen over aite Hei1ig-Hart_
beelden en calvariebergen in uw (vroegere) gemeente , dorpof stad.
Tot slot de zeker niet minst belangrijke vraag:
: werke gebruiken bestaan er nog ten 

-aanzien 
van de kapel-Ietjes en andere kleÍne religierrre *onumenten.rk bedoer onder meer het bidàen van de rozenkrans in de Ma_riamaanden, bedevaarten, het op orde houden van bedehuisjesen omgeving door bijvoorbeeld buurt- of oud.erenverenigÍn-gen. 

.

samengevat gaat het om informatie waaruit btijkt dat kaper_letjes nog steeds een functie hebben in de samenleving.

Heel erg bedankt voor de moeite en Houd_oe

PauI Spapens
D'n Dulp 4L 5006 GA Moergestel
teI/fax 013-5133072
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ARCHIEF NIETIT{-GINNEKEN NAÀR BREDA
door Ad Jansen

GM{EENTE.ARCIIIEF VÀN NIET'hI-GINNEKEN OPGEHEUEN

Met de opheffing van de gemeente Nieuw-Ginneken is per 1janauari 1997 ook het gemeente-archief van deze gemeente
opgeheven. Hierin werden niet arreen arre d,ocumenten van
de gemeente Nieuw-Ginneken bewaard, maar ook een groot
gedeerte van de archieven van de heerlijkheid Ginneken en
Bavel (vóór 1810) en van de gemeente met diezelfde naam
(1810-1942). Alleen het oud-rechterlijk archief, dat wil
zeggen het protocol van de schepenbank van de heerlijkheid
Ginneken en Bavel, was ar in tg4z aan Breda overgedragen.
rn de kluis van het gemeente-archief te ulvenhout was
echter wer het gehere administratieve archief aanwezig,
zowel van vóór ars van na de Franse Tijd. vooral de regiÀ-
ters van de burgerlijke stand (1810-1942) en het bevol-
kingsregister (1829-1942) werden frequent geraadpleegd
door bezoekers die op zoek waren naar hun voorouders. ookvoor de bouwtekeningen (vanaf lBgB! ) van woningen en
andere gebouwen was veel belangstelling. verder kon men
ook degenen die zich bezig hierden met historisch onder-
zoek regelmatig op de kleine, maar intieme studiezaal
aantreffen, die iedere maandagmiddag voor bezoekers was
opengesteld. Het beheer van de "oude" archieven was sedert
een tiental jaren toevertrouwd aan het Streekarchivariaat
te Oosterhout. Na het vertrek van de laatste "eigen"gemeente-archivaris dr.F.A.BrekeImans op 31 december 19g5
was drs.J.Broeders uit oosterhout dan ook iedere maandagin ulvenhout aanwezig. De heer Broeders, die ook in dé
"Brieven van Paulus" een aantal artikelen heeft geschre-
ven, is behalve hoofd van het streekarchivariaat tevens
gemeente-archivaris van de stad oosterhout. Naast zijn
wekelijkse aanwezigheid in ulvenhout, beheerde hij pe;-
soonlijk ook nog het oud-archief van de gemeente Terheij-
den en trlagenberg, van Teteringen en van waspik. Nu deze
gemeenten bij de gemeentelijke herindeling zijn opgeheven,
heeft hij eindelijk meer tijd gekregen voor zijn werkzaam-
heden in Oosterhout.

Nieuwe functie voor de archiefruimte in urvenhout
Per 1 j anauari 'J.997 heef t het gemeentehuis van Nieuw-
Ginneken als stadsdeerkantoor van Breda een nieuwe functie
gekregen. Daarnaast zLJn er ook enkele diensten van de

HEMELS ERFGOED
Vooruitlopend op de heropening van Breda,s
voormalige Chassékazerne in de ioop ,r"n 199gtitel "Hemels Erfgoed" van 24 januàri tot en
keuze uit de rijke bisschopperiire corlectie
Ghulden Roos" te Roosendaal-geeiposeerd.

Museum in de
wordt onder de
met 11 mei een
in Museum " De
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gemeente Breda in gehuisvest. Zelfs de kelder waarin vóór1997 het gemeente-archief van Nieuw-Ginneken en de kantinevoor het personeel waren ondergebracht, heeft een anderebestemming. Het is nu een "depef" van het gemeente-archiefvan Breda geworden, waarin niet arleen het archief van degemeente Nieuw-Ginneken (1942-tgg7) ligt opg".iuóàn, maarook dat van de _v_oormalige gemeenten Teteringen en prinsen_
beek over diezelfde peribde.
De "oude" archiefstukken van de gemeente Ginneken en Bavelzijn echter, evenals die van ae andere twee opgehevengemeenten, nu_-ter inzage bij de gemeentelijke àrchief-dienst aan de Vlaszak in Breda
voor die grote hoeveerheid archiefstukken die nu in ulven-hout "in depot" Iiggen, had het vroegere gemeente-archief
uiteraard te weinig opsragcapaciteit. be gànere kelderver-dieping van het gemeentehuis werd daarom omgebouwd totdepot. Een team van vier ambtenaren onder teióing van deheer Brosius gaat deze archieven nu inventariJeren en
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saneren, zodat deze over enkere jaren kunnen word.en over-gebracht naar de nieuwe huisvesting van het gemeente-
archief van Breda in de chassékazerne. Dit wir ectiter niet
zeggen dat de archieven van de drie opgeheven gemeenten
voorlopig niet meer ter inzage zijn. zover deze reeds
"openbaar" zijn kunnen deze na telefonische afspraak nog
steeds worden geraadpleegd.

Archivaris drs J.Broeders aan het werk op zijn kamer
het geneente-archief in ulvenhout (foto A.tl.Jansen).

7n

opnane in de "kjuis" van het geneente-archief in tllvenhouttij dens de verhuiswerkzaanheden ( foto A.[{. Jansen) .

DE MOERDIJKBRUG
op t2 december 1996 was het precies 60 jaar geleden dat de
verkeersbrug over het Hollands Diep werd geopend.
De heemkundekring uit Moerdijk heeft daar middels een ten-
toonstelling uitvoerig aandacht aan besteed.
rn hun tijdschrift "De sprange" publiceerden z:-j een brief
van D'n Dré die wij hierbij met hun toestemming overnemen 

-à
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Ook een woordeke van den
Dré van Ulvenhout
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Allez! Ook 'n gedachteke van den Dre
in deuze feestkrant. Waarom ok nie?
Ook den boer "doet" teugenwoordig
alles per Ford, dus ook den
Brabantschen land bouwer en veeteet-
der zal in 't veruolg z'n gemak heb-
ben van deus kolossale water-
bouwkundig werkstuk, de tweede
brug over "den Moerdijk", zooals ze
hier 't Hollandsch Diep altij noemen.
En geren, amico, wil ik dan efkens
mee 'n briefke "over de brug komen',
veur deuze gelegen-t-heid. Alleen:
't zal een bietje aan den korten kant
zijn, want 't is op den oogenblik veur
mij 'n druk tij en...... gij geett me maar
weinig tijds.
En nou, hoe 'k over deuze nieuwe
brug denk, zult ge geren weten?
Ja, 't klinkt misschien komiek, maar
ik weet't eigens nog nie! .

Toen de plannen begosten te rijpen
veur deuzen bouw, toen was 't mee
mij nog zoo gesteld, dat'k eigenlijk
stillekes hoopte, dat er maar nooit iets
komen zou, van die brug.
Zekers - , 't is min of meer korEichtig,
ik weet 't. En toch. ïcch was ik mee
heel dat bruggeplan nie op m'n ge-
mak. lk docht zoo: sodemerakel, Dre,
wat zal er van oew schoone, die bietje
ouwerwetsche en gezellige provincie
over blijven, als dieen breejen sloot,
daar veur de deur van Brabant, over-
brugd wordt en hee! Holland hier maar
in-en-uit gaat loopen, over den
Brabantschen erf.

Want ik ken, al zeg ik 't eigens, m,n
Brabanders te goed, in de stejen en
in de durpen, om niet te weten, hoe
geren d'n Brabantsche stejeling
grootestadsche manieren en zeden
overneemt.
D'n durpeling is op dat punt veul
karaktervaster! Blijft makkelijker z'n
eigen! Heeft meer traditie, om 't ,ns

mooite zeggen. Traditie, ja, 'n eigen-
aardig iets. Traditie, iets wat wij altij zoo
bewonderen in den Buitenlander. En
wat we zoo geringschatten bij ons-
zelven. Zet 'nen Vlaming twintig jaren
in Engeland en - hij zal oe spreken
over z'nen skoenen Scheld, z'nen
merveljeuzen, Lievevro uwetoren, over
de kunstige facades der skoene,
Belze stadhoizen. En uitz'nen zak puilt
'nen Vlaamschen gazet!
Maar in al die twintig jaren vergat ie te
kijken naar de Theems (of hij zag er
slechts zijnen Schelde in) vergat ie de
"towers" van Londen, had ie geen oog
voor de stejen aldaar, geen oor voor
de kranten, de taa!. Hij bleef den ron-
den, gebaarden Vlaming in 't spitze,
cleanshaven Engeland.
Maar den Hollander, die acht dagen
in 't Buitenland is, ge kunt 'm geen
grooter compliment maken, dan mee
te zeggen: he, gijzijt Hollander? lk zou
gezworen hebben dat ge
Engelschman waart!"
Da's den aard van Nederland. Den
aard van den stejeling in alle provin-
cies!

Zet '?ten
Vlaming. . .

En - wc, zegde..-.

En zoo zag ik mee 'n bietje spijt de
brug slaan van Moerdijk naar
Willemsdorp.
ln die dagen ontmoette-'n-ik in een
van de Radiostudio's veur 'n
wearelduitzending'nen stadschen
Burgemeester uit Brabant.
"En - wa zegde van "de" brug, Dre? -
vroeg ie.
"Man, prot me'r nie van!"
Hij begost te lachen, begreep dalijk
en volledig m'n gevoelens.
En toen klopte-n-ie me op mijnen
schouwer en vezelde in m'n ooren:
"Dre, daar verdienen wij aan!"
Mijn oogen vroegen 'm: "......?.....
?.....?"
"Luster", zee-t-ie: "Onze veemarten,
onzen handel, onze veilings
- ze zullen allegaar veu! gemakkelij-
ker worre bezocht! En wij -, wij......
2ijn...... geen...... reizigers.....!" Toen

gaf ie me twintig knipoogskens tege-
rijk!
En 't was of heel Brabant teugen me
knipoogde en van dieen moment af,
amico, begost ik iets mee te voelen
veur "de" brug!
Als ze wat welstand brengen mag veur
onze provincie, allez, dan zal 'k ze
geren mee openen als 'nen zegen
veur Brabant!
Natuurlijk mot ik dat afwachten. Maar
dat neemt nie weg, da 'k straks, als
den feestdag daar is, geren m'n sjees
zal inspannen, Bles en m'n Trui 'ns
netjes zal optuigen en zoo, mee de
sterrit ook als een van d'eersten over
de nieuwe brug zal gaan!
En nou schei 'k er aÍ.
Veul groeten van Trui en als altij geen
horke minder van oewen.

t.a.v. DRE.

Ulvenhout, 21 Nov. 1936.



MONUMENTENPRI JS VALKENBURGSEWEG
door Kees Leijten

op zaterdag 1 december werd de Brabantse Monurnentenprijs
1996 uitgereikt in Diessen.
Gedeputeerde mevrouw Monique Magis-Habets overhandigde de
eerste prijs aan de gemeente Nuenen.
De tweede prijs, een eervolle vermetding was er voor de
eigenaar van het Iandgoed Valkenberg in ons heem.
Het onderwerp van de prijs was "Historische wegen buiten de
bebouwde kom" '
De valkenburgseweg is zo'n weg met in het plaveÍseI de
slijtsporen van de rijtuigwielen nog zichtbaar.

De jury stelde in zijn rapport:
"De lanen van dit randgoed maken deel uit van een nog ge-
deeltelijk bestaande z.g. ganzevoetstructuur. Een van de
bedoelde lanen is voor tweederde gedeelte beplant met een
dubbele rij prachtige beuken; voor de rest bestaat de
beplanting van die laan uit een dubbele rij eiken.Het vormt
vanaf de Bredaseweg in ulvenhout (m.z.chaamseweg) de
toegangsweg tot het Iandgoed.Het geheel is met klinkers
bestraat;de bestrating verkeert in goede staat;het histo-
rÍsch karakter wordt benadrukt door zichtbare slijtsporen
in de bestrating, veroorzaakt door rijtuigwielen. "

Ook straten kunnen monumentaal zijn.
Jan Brosens fotografeerde de schitterende laan.

TAATSTE B & Td VERGADERING

TER GELEGENHEÏD VAN HET AFSCHEÏD VAN N]EUW-
GINNEKEN

EEN UNIEKE EN HISTORISCHE OUDEJAARSGEBEURTENÏS
1-!rdoor EI 1y Zwílnenburg.

-Deze had plaats exact op de laatste middag van het jaar
anno 1996 op het gemeentehuis. Daar werd na afloop van
de laatste vergadering van B en I,í met een raatste tik
met de voorzittershamer door de burgemeester op officiëlewijze afscheid genomen van Nieuw-Ginneken. Dat gebeurde
in de raadzaal in het bijzijn van enkele ambtenaren, be-
stuursleden van de heemkundekring en delegaties van de
besturen van de sociaar cultureLe centra uit de kerk-
dorpen onder de twinkelende kranken van het carillon.zij deed het met pijn in het hart. Temeer omdat de.ge-
meente niet een geheel blijft, maar opgedeeld wordt.
Desondanks is zíj ervan overtuigd dat de kernen zullen
blijven bestaan en dat de onderlinge vriendschap en de
contacten zullen blijven.

KOSTBAARHEDEN VEILIG STELLEN

Alvorens het zover hras, overhandigde de burgemeester
enkele tkostbaret attributen, toebehorend aan de gemeen-
te Nieuw-Ginneken, aan de voorzitter van de heemkunde-
kring Paulus van Daesdonck, zodaL d,eze bewaard blijven
voor het nageslacht. Het waren het boek met de namen
van de ereburgers en ereregpenninghouders van de
gemeente. Dat boek werd opgemaakt door de zusters van
catharinadal. De eerste van de 8 ereburgers, wiens naam
daarin geschreven staat, is Rouppe v.d. voort en de
laatste Anne Bax-Broeckaert. Als eerste ereregpenning-
houder staat daarin Jan oomen en ars laatste Bob
Zwijnenburg.

de voorzittershamer, geschonken door het personeel
op 4 januari 1964, die de burgemeesters bij de raads-
vergaderingen hanteerden. De hamer zag e? nog prima
uit, dus dat houdt in dat zij hem besrist niet erg in-tensief hebben hoeven te gebrulken.

t



en het ereboek

en de voorzittershaner
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een mooie vaas, die gebruikt werd brj schrifterijke
stemming tijdens de raadsvergaderingen en waaruit deburgemeester bij de raadsvergaderinÀ o" rvoorstemmert
trok. Dit hield in dat degene wiens naam getrokken
werd a1s eerste zijn stem moest uitbrengen en dat ver-vorgens van die persoon uit de ronde werd gedaan.
Deze vaas hras een kado van de gemeente Goirre.

de ambtsketen, maar dat gebeurde pas na de a]ler-laatste officiële daad van de burgemeester in het
museum van Paulus.

DE NTEUI/tIE DORPSWAPENS

omdat het wapen van de gemeente Nieuw-Ginneken nu ookniet meer gebruikt zal- worden, zijn er voor de vier
kerkdorpen nieuwe L/apens ontworpeÀ, zodat toch iederzijn eigen identiteit behoudt. op alle vier de wapenszijn drie zilveren Andrieskruizen op een rode achter-grond te zien als symbool van het Land van Breda.
Daarnaast heeft Bavel in het wapen een koe, ars sym-bool van de heilige Brigida, patrones van Bavel.
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De wethouders kijken toe hoe burgeneester A.Bax-Broeckaert
voor het laatst de voorzittershamer gebtuikt.

In het Gal-derse hlapen is een schelp opgenomen aIs
symbool van de heilige Jacobus, patroonheilige van
dat dorp. In het hlapen van Strijbeek is een hertekop
te zien al-s symbool van de heilige Hubertus, patro,on
van Strijbeek. En tot slot bevat het Ulvenhoutse vlapen
het rooster aIs symbool van de heilige Laurentius,
patroon van Ulvenhout, waarnaar ook de kerk is ver-
noemd.

Op die middag werden deze wapens officieël overhandigd
aan de voorzitters van de sociaal culturele centra van
de dorpen, zodaL die het een mooie plaats kunnen Seven

in hun centrum. Het gemeentebestuur had namelijk Ine van
Merendonk opdracht gegeven om van deze wapens een oor-
konde te maken. Zij heeft er werkelijk iets moois van
gemaakt; de wapens met authentieke kleuren geschilderd en
met prachtig gecalligrafeerde letters opgewerkt.
Tot slot kreeg Jan van der !,lesterlaken voor het Paulusmu-
s-eum een oorkonde overhandigd, vlaarop Ine alle vier de
wapens heeft geschilderd en waarop ook het rouder wapen
van Nieuw-Glnneken, weliswaar klein, maar in volle glorie
prijkt. Die oorkonde zal een mooi plaatsje krijgen in
het museum.
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lnatste oíïiciële duud vut Annc lJux-Bruteckucrt

Opening tentoonstelling
'55 jaar Nieuw-Ginnekenr
door Elly Zwrlnenburg.

Als allerlaatste officiëIe daad als burgemeester mocht
mevrouw Bax op 31 december na afloop van de zitting op
het gemeentehuis, in het heemkundig museum de allerlaat-
ste tentoonstelling van het jaar 1 996 en van Nieuw-Ginne-
ken openen. Zij deed dat door het wapen van Nieuw-Ginneken
dat boven de hoofdingang van het gemeentehuis hing en
eveneens geschonken is aan de heemkundekring, te onthullen.
Hierbij waren veel genodigden, waaronder de meeste raads-
leden, aanwezig.

De laatste officiëLe daad van burgeneester A.Bax-Broeckaert
aJs laatste burgeneester van Nieuw-Ginneken.
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Met enige weemoed legt burgeneester A,Bax de anbtsketen af.De opening van de tentoonstellinq was haar laatste activi-teit als burgeneester.

voorzitter van der westeriaken toont trots de anbtsketen.
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N]EUW-GTNNEKEN I,rIAS UNIEK

In haar laatste toespraak als burgemeester van Nieuw-
Ginneken, waarbÍj ztj uiteraard ook voor de 1aatste keer
de ambtsketen droeg, gàf zij een klein stukje geschiedenis
van de gemeente, die voortgekomen is uit de opgeheven
gemeente Ginneken en Bavel. In de hal van het gemeente-
huis t zo merkte zLj opr op de mozalëk is die geschie-
denis goed te zien. Het toont o.a. de schenking van het
gebied rond Ulvenhout aan de Abdis van Thorn. Verder de
ontmoeting tussen St.Bavo en St.Geertrui aan de Mark.
Ook toont het hoe, achter de rug van de eigenaresse
Catharina van Liedekercke, het gebied weer door haar man
verkocht werd aan de hertog van Brabant. Zo kwam het
tenslotte via Jan van Polanen aan de Nassaurs. Ook laat
het mozaiëk zien hoe ten tijde van de beruchte plakkaten
pastoor Lemmens uit Ginneken vluchtte naar het slotje
Grimhuysen in Ulvenhout en hoe men kerkte in de schuur-
kerken van Bavel en Ypelaar.
Tenslotte verhaalt het over de gastvlijheid en de be-
scherming die de abt van Egmont in het grtjze verleden
in Ypelaar genoot, alsmede de fonderduikerst en geal-
lieerde piloten in de jongste !'Iere1doorlog en hoe
koningin !íilhelmina haar intrek neemt op het landgoed
Annevil-le. 

,

Ook ging ztj even in op de geschiedenis van de heem-
kundekring, die op 3 april 1975 was begonnen en vanaf
die dabum zeer bloeiend is geweest en waar vanaf 1986,
toen het museum geopend werd, veel oude gebruiksvoorwer-
pen e.d. bewaard konden worden, zodat de mensen nu en
later nog kunnen z:-en hoe het er vroeger in deze con-
treien aan toe ging.
Nadat zij de tentoonstelling officieel had geopend,
deed ztj de ambtsketen af en overhandigde hem aan de
voorziLter van de heemkundekring, zodat ook dit bijzon-
der mooie kleinood voor het nageslacht bewaard kan
blijven in Nieuw-Ginneken.

DE TENTOONSTELLING

Het bestuur van de heemkundekring is er weer in geslaagd
om een unieke tentoonstelling op te zetten, waarin zlj
deze keer 55 jaar Nieuw-Ginneken de revue laat passeren
aan de hand van fotors, een tijdbalk en attributen uit
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Burgeneester Bax wenst
voor in de toekonst.

Paulus van Daesdonck alle qoeds toe

Burgeneester Bax en haar echtgenoot in een geanineerd ge-
sprek gewikkeld net nevrouw De KortrechtgenotZ van de over-leden oud-burgeneestët , en haar do-chter.

rn een speciale vitrine.kast liqt het ereboek, de anbtsketen
en de voorzittershaner.

die tijd - zo geeft de tijdbalk, di-e begint in 1g4z uit
elk jaar een tbijzonderet gebeurtenis aan. Maar ook de
fotots geven een stukje geschiedenis weer. ze zijn onder-
verdeeld in drie tijdperken te beglnnen bfj 1942-1955
met o.a. een foto van de Baverse agenten Arends en
wijnstok, die er samen op de fiets en met de hond op
ult trekken.

In de periode 1956-1965 z:-jn er ook veel kiekjep ge_
schoten. o.a. een van het 60-jarig priesterschap van
pastoor vermunt. Ook uit de laatste perlode is er
uiteraard veel- te zien, zoals een foto van de carnavals-
prinsen bij de opening van de tentoonstelling in het
museum over carnaval.
verder is er ook een foto-corlage te zíen van de scholen
uit de gemeente, met o.a. een plaatje van de opening van
de toen moderne kleuterschool- in Galder in 1 959 en van
de opening van het Klokkebeike door burgemeester van
der ven en van de ingebruikname van de ni_euwe basisschool

t



Niet ninder dan SS foto,s op A4

in Bavel en van de eerste steenlegging van de
bouw van de Rosmoren. En natuurlijk ontbreken
burgemeesters en de colleges van B en Wrs uit
niet.
Verder liggen er krantenknipsels over 55 jaar Nieuw_
Ginneken, geboortekaartjes van babyrs geboren in 1996
en hangen er vaandels van o.a. de R.K. werkliedenvereni_
ging uit Bave1 en St.Jozef uit Ulvenhout.

rn de vitrines staat serviesgoed met het wapen van de
gemeente erop en liggen realia, die de gemeente in deloop der jaren ontvangen heeft en is er van aIl_es tezien, wat de jumelage met Zakopane en vélines te makenheeft. Dat is een greep uit wat er zoal op deze ten-toonstelling is te zien, maar er is nog veel meer wat
heel- interessant en l-euk is om te bekijken.

Het museum is geopend erke eerste zondag van de maand
en elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.
Zeer beslist de moeÍte waard.
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NIEUW LEVEN VOOR DE
THOORNSE MARKTPRÏJS DER ROGGE
door Kees Leijten

"0p de tweede dag aIs burgemeester van d.e stad Breda kreegik vorig jaar de Thoornse Marktprijs der Rogge voor 1995 teondertekenen.Een formaliteit die *"". verdiend.e" , ald.usvertelde Burgemeester Rutten mij op vrij d,ag 24 januari toenmet feestgedruis voor de 46ze kóer-de màrk[prijó werd vast-gesteld.
In 1985 vroegen Burgemeester en Wethouders van Breda zichaf of ze na _450 jaar nog door moesten gagn met het vast-stellen van deze middeleeuwse marktprijs. I -- -

op 18 november deelde het gemeentebestuur ons mee ,d.at mendoor zou gaan met het vaststellen van de prijs z maar datze niet meer gepubliceerd zou worden in De'std;. 2

Paulus was het daar niet mee eens en verzocht in de daaropvorgende jaren het gemeentebestuur van Breda toch weer totpublicatie over te gaan.
Ondertussen ging paulus verder met de publicatie.
rn een brief d.d. 1 maart 1994 deelde het college van Bredaons mee dat men terug kwam op he[ besruit van 19g5 en depublicatie in ere zou herstell".r. 3

ïn 1995 verscheen er weer een ad.vertentie in De stem.Paulus van Daesdonck had in de jaren 19g6 tot en met 19g4de traditie van publicatie vooitgezet in De Brieven vanPau1us- rn feite is de publicatie ó,r" rooit onderbroken.

Nu drie jaar later heeft het nieuwe college besroten er ookeen historisch tintje aan te geven doof de prijs in hetopenbaar te proclameren vanaf àe trappen van het stadhuisen in aanwezigheid van de burgemeestei ,ran Thorn.
Daarna tekende burgemeester Rutten de oorkonde.

Een oud gebruik in ere hersteld, dank zíj het initiatiefvan burgemeeltner Rutten r Íril j arenlange aèties van paulus
van Daesdonck.

1-. Zie 8.v.p.51 p.165
2.Zie B.v.p.SZ p. 64
3.Zie B.v.p.99 p.17O
4'zie de vere publicaties in de Brieven van pau|us s1, 52, 5g, 63, 6g,73,79,93, gg, g3, gg, gg, L04 en L0g

nleuw-
ook de
de 55 jaar
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DE MARKTPRIJS DER ROGGEBij het bekendmaken van de marktprijs van 1996 merkt burge_meester Rutten op dat er weinig fluctuatie in die prijszit.
we zochten het na voor de periode dat arleen Brieven vanPaulus publiceerde. Het leverde het volgende staatjl op.

141

Boeren, hurgers en buitenlui,

H.d.n, vrijdog de 24ejonuori von het joor onzes Heren 1997, heeft het de mogisrroct van Bredo, zijnde het

College von Burgeme€ster en Wethouders, behoogd de 'Thoornse morkt der rogge' voor de 462e keer yost te stellen.

No ,or*g, zette weging von de Íogge op de twee dinsrlogen vóór en een dinsdog no St. Lucio, voor de

niet-roomsen onder u ook wel bekend ols 13 àecember, is de gemiddelde morkErijs der rogge dit joar uitgekomen

op de lieve som von f ZG y o

Aonrtrrd, zal onze burgervoder het officiële monifest

duidelijk zichtboor voor belonghebbendcn

T
Inrussen mog u zich verbijsterd ofvrogen hoe wonderlijk het is, dot in een tijd von Groot-Europese regelgeving er in

onze stod Bredo nog een verordening von kracht is, die ruim 1000 joor geleden werd ingesteld.

Voo, drverge€tochtigen onàer u schets ik hier in het kort even demonumentole historie van

de 'Thoornse morkt der rogge'.

De 'Thoornse morkt der rcgge' heeft hoor n00m te donken oon de befoomde Limburgse Abdij von Thorn,

die bevolkt werd door hoogodellijke nonnen àie geen von ollen 'de gelofte von ormoede'hodden aÍgelegd.

Ïot de bezittingen van d.eze Abdij behoorden, sinds de stichting in het joor 922, vele landerijen in onze

Boronie von Bredo. De pochters van deze schrole zondgronden betoolden jocrlijks hun 'renten en cijnzen'in

n0turo, in dit geval rogge. Welnu, de oldracht von deze trogrenten'is jorenlang de relotie Beweest tussen

de machtige en moedige monnen von Bredo en de vrome en frivole vrouwen yon Thorn. Een situotie die

overigens op bestuurlijk niveou thons geen mootstof meer is.

Sind, tr, joor 1535 immers geschiedt rle betoling von 'rogrenten'in klinkende munt, wooryoor ols omrekenprijs

de 'Thoornse morkt der rogge' werd ingesteld.

De voststelling von deze marktpnjs blijft noodzokelijk zolong niet olle in ndruro gevestigde renten zijnofgekocht.

Yoor zover ons bekend is in Bredo alleen het Regentencollege van het Oude Mannenhuis nog belonghebbende.

Doo.rnr, Iiikt dit ritueel voor de moderne, voorol zokelijk ingestelde burger von deze tijàwellicht van geringe

betekenis. Moor juist omdot in de historie gewortelde rituelen bij uitstek possen in een historische stod als

Bredo, hecht uw Stodsregering oon het in ere houden van deze unieke en originele troditie. Of zoals een

voormolig stodsbestuurder met tomelijk veel zelfkemis voststelde: Deze uaditie is nu eenmool historisch zo

gegroeid en we hebben toch ol zo weinig van die leuke dingen oyer in Breda'.

Dooror, geachte toehoorders, zol rle plechtige vaststelling von de 'Thoornse morkt der rogge' dit joar een

extro feestelijk korokter knjgen. Want Breda is beholve oon hoor historie, in het bijzonder oon haor

Bourgondische korokter gehecht.

von de 'Thoornse morkt der rogge' plechtig ondertekener en

en belangstellenden ten stodhuize tentoonstellen.

1986 39,20 per hectoliter
1gg7 39,30
1989 35,70
lggg 36,05
1990 35,70
1991 35,29
1,992 35, -
1993 29,40
1gg4 29,40
1995 30,45
1gg6 30,90

33r60 per oude Bredase Veertel
33,69
30,60
30,90
30, 60
30,25
30, -
25,20
25 t20
26,10
26 ,40
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RETATIE MET DE ABDIJ VAN THORN

SPEECH TER GETEGENHEID VAN DE VASTSTETLING VAN DE
THOORNSE MARKTPRIJS DER ROGGE OP 24 JANUARI LggT
door A.P.van der Lee ,burgemeester van Thorn

De stad Breda steLt jaarlijks de marktprijs der rooge vast.
Dit, felt is geworteld in een-ver verreden, toen de stift-
dames van Thorn vla hun invloedrijl<e famÍlienetwerk depolitieke verhoudingen van het westelijk avondland bepaal-
den, de stad Breda verre in zijn schaduw stelde en ook
binnen de wallen van de stad Breda een economische machts-
factor van betekenis waren en hier ook bezittingen hadden.
Een bekend voorbeerd in dit opzicht is het hospitium ofwel_
refugiehuÍ.s, gelegen aan de rrsingelstettt en reeds vermeld
in 1421. DÍt gasthuis was opgerlcht ten behoeve van perso-
nen die kwamen vanuit rhorn naar Breda en tljdéns hun rei-
zen een overnachtingsplaats nodig hadden. Een uiting van
een levendig menselijk verkeer tussen het stift en de stad
Breda.

rk had het zojuist over de machtspositie van het stift
Thorn. Een getuigenis hiervan vormt de status van de
abdis, die zich vorstin noemde en zitting had in.de Duitse
Rijksdag. ïn economisch opzicht gaven de uitgebreide be-zittingen in de Baronie van Breda b11jk van een grote
macht en rijkdom. Daarnaast had de vorstin-abdis het zo-
genaamde patronaatsrecht in de dorpen Ginneken, princ:n-
hage, Sprundel, Geertruidenberg, Baarle, OosterhÓut,
Bavel, Etten, Leur, Gilze en ul-venhout. Dat wir zeggen datzij de pastoors daar mochten benoemen. rn een wereÍd ,an
mannen nam de vorstin-abdis van Thorn een uitzonderingspo-
sitie in die zijn r^reerga in de toenmalige wereld niet ken-
de. Het behoeft geen verwondering dat zij zo nu en dan
ondersteuning behoefde.

rn het Land van Breda ontving zij d,eze van niemand minder
dan de hertog van Brabant, die door de abdis werd aange-
duid als advocatum nostrum. Het is onzeker of de voogdij
na de verkoop door de hertog van de heerlijkheid Breda
aan Jan van Polanen in 1350 ook mee over ging.
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De r?economische zakentf in Breda en de Baronie werden na-
mens de abdis besbierd door een rentmeester, die was ge-
vestigd in de stad. Deze had de taak zorg Le dragen dat
er een voortdurende inkomensstroom vanuit Breda en omge-
ving in de rÍchting van Thorn r^ras gegarandeerd. Het Land
van Breda was een zee? berangrijke inkomstenbron van het
stift, echter om te stellen dat Breda en omgeving een
wingewest vormde. van Thorn, dat zou te ver voeren. [íaar-
schijnlijk ligt dit goederenverkeer tussen in eerste Ín-
stantle de gemeenten in het Land van Breda en de Thornse
rentmeester in Breda en vervolgens tussen Breda en Thorn
aan de grondslag van de Thoornse markt der rogge.

Ten tijde van de Tachtigjarige 0or1og werd deze stroom
ernstig bedreigd door de Oranjes, die een begerige blik
wierpen op de rijke voortbrengselen van de landerijen
rond Breda en aanspraken hÍeven op de inkomsten. Desal-
niettemin blijven de contacten tussen Breda en Thorn ook
in deze moeilijke tijden intensief. Het personenverkeer
tussen de twee steden werd door de staatsen echter de
nodige hindernissen opgehrorpen. Zo werd in 1648 kanunnik
De Ramro van Thorn in Breda door de drost gevangen ge-
nomen en in het gevang geworpen door de rtHolLandersrr.
Ontsteld over deze gang van zaken diende de vorstin-
abdis Anna Eleonara van stauffen een protest in bij de
staten-Generaal. De staten- enÍgzins onder de indruk -
schreven bedremmel_d aan de drost -:
Gij hebt wer gedaen den voorschreven kanonik te appre-
hendeeren, venmits hrj handelende was tegen de inhoudt
van ons plackaet van 16 junius laetsleden. Daer hij
echter geene kennisse schynt te hebben gehad van dit
plackaet, hebben wiJ geconsenteert dat hy uit syne de-
tentie wordt ontsragen, mis betaerende de mond- ende
andere costen geduerende syne detentie gevarlen.rr (!)
rk weet niet of het boven aangehaard plakkaat van 16juni 1648 nog van kracht is. Het zekere voor het onzekere
nemend heb ik me laten vergezerlen door een viertar
schutters van de schutterij st.-Michaël. De schutters
vormden ooit de militie van abdij en vorstendom Thorn
en voerden strijd tegen overweldigers en veroveraars.
steeds hebben zij hun beschermende taak op een meer dan
voortreffelijke wijze verrÍcht. De reden ook waarom Ík
dit'maal een beroep op hen heb gedaan. zíJ hebben zich
uitgedost in een traditionele outfit, r^raarmee zLj
tijdens zogenaamde schuttersfeesten veel succes oogsten.

fr
,r

fi
li
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Na 1 600 worden de berichten in de bronnen menigvuldigerdat de staten-Generaal- beslag legden op de opbrengsten
van de stiftgoederen in het Land van Breda. Juridische
stappen, ondernomen door de vorstin-abdis helpen hierniets aan, evenmi-n als vleierijen van dezerfdà bij onder_
meer Maurit,s van oranje, die zij in een brief van 20 de-cember 1596 zelfs generosa amica noemde. Niet naratendechter blijft de vorstin-abdis hal-starrig een juridische
strijd voeren over de rechten op de landerijen van Breda.Hieraan komt abrupt een einde in 1Tg4 ars de Fransen
Thorn en ook de rest der Nederranden bezetten en in lTgThet stift afschaffen en de raatste vorstin-abdis ge-
dwongen werd te vluchten naar Essen in Duitsrand.

De contacten tussen Breda en Thorn zijn historisch be-paard. zeker in de middeleeuwen had rhorn in de relatie
van de twee de dominante positie. wat dat betreft zijn
de verhoudingen geheel anders en hebben v{e heden ten
dage te maken met twee gemeenten van zee? verschilrende
omvang en bestuurskracht. verschil in omvang en gemeente_
lj-ik takenpakket mag echter geen belemmering vormen de inhet verleden gelegde grondslàg voor het ondérhouden van
goede contacten voort te zetten. rmmers, ondanks de ver-schillen hebben we in beide steden te maken met mensen,
mensen die wonen, werken en anderzins actief z:-jn. onze
voorouders gaven hun intermenserijke band, hun relatier op
hun specifieke wijze vorrnr Een vorm die werd bepaald door
de toen heersende omstandigheden, gebruiken, waarden en
normen. voor ons is het een uitdaging op een eigentijdsewijze te zoeken naar een vorm voor onze relatie. De
huidige omstandigheden zijn radicaal veranderd. Aan ons,
mensen van Breda en Thorn, de uitdaging hierop een ant-
woord te formuleren. De vaststelling van de Thoornse
markt der rogge kan hierbij aanknopingspunt zijn en ookkatalysator. Zowel de goede stede Breda al_s het stift
Thorn hebben de kwaliteit dit antwoord op een construc-tieve wijze te formuleren.
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. $roNrEr{ UIT HET .LAND VAN PAULUS

KRONIEK UIT HET
samengesteld door Anneke

LAND VAN PAULUS 1,4
Oomes van den Berg

foto's Jan Brosens

L

juli 1996

10 Cultureel Centrum rr I t Kloostertf wordt opgeleverd na de
verbouwing.

17 Kees en Leentje Leijten (Garder) vj_jftig jaar getrouwd.
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augustus

17 Noord Brabantse Christelijke Boerenbond (UCn) bestaat
1 00 jaar.

17 Antoon en Gerie Graumans-Rombouts vieren gouden
bruiloft.

24 Jan en Ria van Aert nemen afscheid als beheerders van
De Leeuwerik in Galder. Jan ontvangt de erelegpenning
van de gemeente Nieuw-Ginneken.

september

i Opening tentoonstelling over 200 jaar Brabant in het
museum van Paulus.

2 Lezing bij Paulus van professor C1aes uit België:
n1796 Ontwikkeling en veranderingrf .

4 Gouden bruiloft voor de heer en mevrouw Graumans-
Leppens (Ulvenhout).

6 Museum Paulus van Daesdonck bestaat 10 jaar.

'|.47

oktober

12 Handboogvereniging ALllance d'Amitié krijgt nieuwe
schiethaL bij Jeugdland.

22 Jack en An van Nijnatten-verhulst (Baver) 6o jaar ge-
trouwd.

15
21

2g

30

Negentiende Spasti-fietsdag groot succes.
fjik en Drieke Plantinge-Smit uit Ga1der
trouwd.
Diamanten bruiloft voor Kees en Naan van
Oomen (Ga1der).

50 jaar ge-

de Klundert-

21ste Jaarvergadering Paulus van Daesdonck met aan-
sluitend lezing over De spreuken in de schilderijen
van Breughel.

Ulvenhout
Th1l van

heeft wederom een gouden bruidspaa"; No1
Dorst-de l,íilde.

26 en
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Max Langeweg geeft een lezing voor paulus over het
restaureren van schil-derijen: rrDe kunst van het be-
ki jkentt.

149

november

Giel Peeters neemt
van UVV.

na 50 jaar trouwe dienst afscheid

B Officiele opening sociaal-cultureel centrum r tKlooster in Bavel.
11 Max Langeweg geeft een lezing voor paulus over hetrestaureren van schilderijen: rrDe kunst van het be_

ki jkentt.
14 Gouden bruiloft voor Domien en Nel verhurst-van Glrs(Ulvenhout).
20 Kees en sefa Rens-Mertens uÍt Galder vi-eren 50 jarlge

bruiloft.
27 KVB Bavel viert gouden jubileum.
27 Nieuw-Gi-nnekenaren laten van z: ch horen tijdens degemeenteraadsverkiezingen voor de ni-euw te vormen ge_

meente Breda en Alphen-Chaam.
Zeven Nieuw-Glnnekenaren in de Bredase raad (18%) en
twee in de raad van Alphen-Chaam.

30 Gemeente Nieuw-Ginneken neemt feestelijk afscheid vanhaar brandweerkorps dat per 1 januarÍ in Bredase
dienst overgaat.
Jef van Loenhout en Jan Frijters nemen vanwege hunleeftijd afscheid van het korps.

11



december

14 Grootse feestavond
schappen van de op
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verbroedert de kerkdorpen en buurt-
te heffen gemeente Nieuw-Gj-nneken.

1g

31

31

31

16 Jef coppens ontvangt de onderscheidÍng Ridder in de orde
van Oranje Nassau.
130 gasten betalen Í 1B5r- voor een diner, verzorgd door
een culinaire crub Ulvenhout (ccu) t.b.v. de bouw van
een karkooi bÍj het museum van paulus.
Burgemeester A.Bax-Broeckaert schenkt namens het ge-
meentebestuur een wapendiploma aan de vier dorpen
BaveL Galder - strijbeek en ulvenhout. paulus wordt
bedacht met een aantal herinneringen aan de op te hef-
fen gemeente
Burgemeester A.Bax-Broeckaert opent onder grote be-
langstelling uit het politieke l-even de tentoonstelling
55 jaar Nieuw-Ginneken. Het is haar laatste daad a1s
burgemeester van Nieuw-Ginneken. ze schenkt na de
openingshandeling de ambtsketen aan onze heemkunde-
krlng.
Pastor Baetenrs laatste dag aIs pastor van de Lauren-
tiusparochie. Hij gaat met emeritaat.
Laatste dag van de gemeente Nieuw-Ginneken. De gemeen-
schap wordt per 1 januari 199T verdeeld over de
nieuwe gemeenten Alphen-Chaam en Breda.

Het gemeentepersoneel voor het laatst net het
foto.

Bestuur K.V.B. Bavel

colleqe op de

31
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REGIONML NIEUUIS 1,6
verzameld door Christ Buiks.
Jacob Hybrecht Meeren op de Blauwe Kamer in hgt been
geschoten

Op 26 maart 1705 kwam er op de hoeve van de Blauwe
Kamer een soldaat van de "vrye compagnnÍe', uit Breda.
Die gebood Jacob om zijn kar d-n te spannen. Jacob
weigerde omdat zijn paarden op de akker aan het werk
hraren. Daarop schoot de soldaat hem in zí3n been, waar-
op Jacob uitroept: "ogh ik ben gequest" (lees gequetst).
Op het }awaai kwamen boeren uit de omtrek df, die de
soldaat hebben ge'j'angen. Hij hras ,'kort van persoon,
alsdoen aen hebbende eenen grauwe peyesent" (=?) .
Dergelijke opeisingen van karrenr pààrdèn en ook
schepen ten behoeve van het }eger hraren begin 18e èeuw
aan de orde van de dag (spaanse succesieoorlog). R72, f89v.

Paard door een klap van de molen gedood, 1623-

Het paard van Adriaen Cornelissen, wonend te Boeimeer
onder de vierschaar van Breda, h,as door de roede van de
windmolen te Ginneken gedood.
Dat zal de windmolen op de Goudberg bij Strijbeek geweest.
zí1n.
Nu moest Adriaen een nieuw paard aanschaffen en hij ging
daartoe naar Kapelle in de iangstraat (Sprang-Capelle)
Voor heÈ vervoer van dit paard had hij verlof nodig
(een "paspoort").

De magistraat schreef. j-n een dergelijk geval een verkla:n,
ring uit, waarin stond dat het paard niet voor de handel
h,as. R823, f 131v

Geld voor de herbouw van de kerk, 1625

Schout, schepenen, kerkmeesters en regeerders van het
dorp Ginneken machtigen Mr. GregorS-us van Ghilse om van
de ontvanger-generaal te Brussef lOOO gulden in ont-
vangst te nemen.
Dat bedrag had de hertogin van Brabant beschlkbaar ge-
steld voor de wederopbouw van de kerk die in heÈzelfde
jaar (1625) bij de belegering van Breda helemaal was af-
gebrand.
R824, f55v, 56

15,-

COLLECTIE PAULUS'
ïn de afgelopen periode ontvingen
museum.
We kunnen de giften onderbrengen
kollekties.

MUSEUM 105
I^Ie veLe zaken voor ons

in de volgende deel-

1

Iti
.f

Archief
ffieentegids 1987, spreekbeurten en cassettebandjes over
Pieter Breughel(door Pater Wilfried) .

Bibliotheek i

Gebonden Kath.I]l-ustratie, aantal boeken van
schrijvers.

Devotionalia
t UeOieningsstef (kandelaars met kruisbeeld)

Foto-archief
Diverse fotors over

Imkerij
t honingslinger.

Keuken
Boterwarmer en suikerpot.

Koninklijk-Huis
Vier jubileumboeken (1937, 1948, 1980)

Timmerman
t-EaTËËlak, 1 kruishout.

Verenigingsl-even
Vaandels van Werkliedenvereniging Bavel, Werkliedenvereni-
glng Ul-venhout en Tulnbourdvereniging St.Laurentius.

Winkel van Sinkel
@ 1 pak puntzakjes, borduurzijde stalen.

De schenkers waren: de heer, mevroubr, de familie
@oenders, A. Bink, J. van Gurp, J.van
Kaam, N.van Loenhout, Pater Wilfried Mertens, A.van PraaL,
C.v.d. Velden, J. Veltman, J. Wisse.

bekende

Bavel en Ulvenhout.
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NIEUhIS UIT HET MUSEUM
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PAULIJS VAN OÀgSOONCK
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door Kees Leijten

55 JAAR NIEUI^I-GINNEKEN
0p 31 december 1996 bestond onze gemeente Nieuw-Ginneken
precies 55 jaar. Maar ook geen dag langer.
Paulus opende op deze laatste dag van de gemeente Nieuw-
Ginneken in de stal van het museum een tentoonstelling
over die 55 jaar Nieuw-Ginneken , met vooral de gemeente
en het gemeentehuis als centraal thema.
Naast de 55 foto's van de 55 jaren onafhankelijkheid zien
we de portretten van de burgemeesters en wethouders uit
die periode; de gemeenteraden; documentatie over de jumu-
lage met Zakopane en Velines; het grote wapen dat eens op
het balkon van het gemeentehuis was gemonteerd; de ambts-
keten; het ereboek ; de voorzittershamer en vele andere
zaken die ons herinneren aan een afgesloten periode uit de
geschiedenis van ons heem.

De tentoonstelling loopt van 31 december 1996 tot 15 juli
!997 .

WINKELS EN CAFé'S
Binnenkort hopen we een tentoonstelling te openen over de
vele winkels en café's die er vroeger waren in onze ge-
meente.
We zoeken nog steeds oude foto's van winkels en/of café's.
Wie helpt ons ?

U krijgt de foto binnen een week onbeschadigd terug.
Hebt U in Uw fotocollectie geen foto waar toevallig zo'n
winkel of café op staat ?

NIET LEUK
In de derde week van januari hebben medewerkers van de
gemeente Breda op ons verzoek de leilinden voor het museum
gesnoeid.
Ook Nieuw-Ginneken deed dat e1k jaar (ongevraagd).
Ide kregen echter tegelijk de mededeling dat dit de laatste
keer vías. Breda doet dat niet meer. Niet Leuk !

w;*ffiffi, w#w
WWW WW

*,aarr-, /, lrag;gw,lri/t* "l rgrí,

Voor de liefhebbers heeft pauius van
de vier dorpen een kleurencopy genaakt
De plaat -rs verkrijgbaar in het nuseun

unrw*r,n-*
aatu;,.ó.;tLcc/
7"«2arrdrí.*r4i-
'x*.anttífirr.

ry/;tztnÍr:il-
"ffiroo lr4*"t
ítAaaatt /1a".
«&a*hat.&.a.r'llni*nr*orr4r,

het wapendiplona
op A4.
voor f 70r-

van
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HEEMKUNDIG WEERBERICHT 104
He i l- igen in de hleersvoorspe I I ing 3 g

EeUfuqL i:§pfAkke lnaand-Do I 1 e Maand
Matthi j s (24/2)
Breekt het ijs

Uqqr L_Ire4t ema and - Z A 
q lrne end

De eerste donder bromt
als Sint Mathildis komt (74/3)

SPELD MET WAPEN NIEUW-GINNEKEN

De speldjesverzamelaar M. van den Berg uit Breda kwam on-
langs in het bezit van een speldje dat iets te maken heeft
met de gemeente Nieuw-Ginrieken of het dorp Ginneken.
Het speldje vertoont een gouden 1auwerkrans met in wit een
groene ruit en daar weer in het wapen in een goud.en ovaal.
De speld is bekroond met in rood twee of drie letters hlH of
WH.

Van den Berg vroeg Paulus om hulp.
Kent u deze speld of weet iemand waar hij vandaan komt ?
hlat betekenen die twee of drie letters ?

* Het speldje heeft een nornaal fornaat ,naar rs hierbij
verqroot afgedrukt.

UITSPRAAK 105

Linksaf kan alleen stand houden als rechts om is (Wim Kan)

BRÍEVEN VAN PAULUS

ls het lnformatieblad voor de leden van de heemkundekrlng "Pau1us van Daesdonckrt
Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-OI66-0438. Het verschijnt
vijf maal per Jaar en geeft naast veel informatle voor de leden ook vele klelne
bijzonderheden en saillante details uit de geschledenls van de vroegere Heer-
llJkheid Glnneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-
Gi.nneken.

Fedaktie
Redaktie adres
Ornslagtekenin6
Lay-out

: C.J.M. Leljten en
: Craenlaer 18, 4851
: Ir. B.Dusseldorp
: C.J.M. Leijben

J.C. van der WesierLaken
TK Ulvenhout, 076-56127 42

De heemkundekring t'Paufus van Daesdo "
lijk erkend a1s vereniging op
blj de Kamer van Koophandel te

Sekretariaat
Bankrekening
Glrorekenlng

25 november
werd opgericht 3 april 1975 en konink-

'I 975. De verenigj,ng is ingeschreven
Breda onder nummer V 282568.

: AbdiJ van Thornstraat 18, 4854 KG Bave1, 0161-433488
t 52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
: 37.13.311 t.n.v. Paulus van Daesdonck

Ledenadministratie
Fffiu§ vàn-oaesàonck, Postbus 89, 4B5O AB Ulvenhout.

MUSEUM

De heemkundekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1.
Het nuseum is geopend de le zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en elke
woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek. Schenkingen voor
de kollektle gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.
Het museum is ondergebracht in de Stichting Paulus'Museum (S 10.49.79)

BESTUU R

J.C.van der Ïíesterlai<en voorzitter 1996
C.J.M. Leljten vlce-voorzj.tter 1994
J.A. van Dorst secretaris 1994
Vl.A. Langen 2e secretarls 1995
H.J.M. Meeren penningrneestepr 1995
A.P.J.M. Luljten 2e penningrneester 1996
J.A.M. Grauwmans technisch coördinator 1995
A.M.M. Verkooljen medew.Galder,/Strijbeek 1996

PUBLICATIES
'l 975 Monumentenboekje
1977 Molen t'De Korenbf oemrr

1977 130 Jaar Mariaschool
'1 978 Korenmolen rtDe HooPrl
1 979 Drle eeuwen kerk 1n Ulvenhout
'I 980 Van Ginneken Lol Nleuw-Ginneken
1 981 Drlekwarteeuw Constantia
1 982 Davld Tomklns
1983 100 Jaar school Galder
1983 Veldnamen 1-25 (1983-1988)
1 984 Carnaval ln Oud en Nieuw-Glnneken
1 985 Bibllografle f
1985 Tussen lJltte Wolk en Annev11le (1e dr.)
1986 Ï'tandel,en 1n Strl jbeek
1 987 Kerken 1n Bavel
'1987 Wandelen ln Ulvenhout (Cal]ot)
'1990 Het Mastbos en het werk van houtvester

van Schermbeek
1 994 De Gi.nnekensche Tramweg Maatschappij
1994 Tussen LJitLe Wolk en Anneville (4e dr.)
1994 Blbliografie II
1996 Veldnamen 26 (Index)
1996 GemaalllJst 1795

LIDMAATSCHA P

Het vereniglngsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus.
Naast dlverse heemactiviteiten, Iezingen, tentoonstelllngen en excursles geeft
de krlng het tijdschrift 'rBrieven van PaulusI ult. Het lidmaatschap van de Kring
geldt voor het gehele gezln en bedraagt voor het verenlgingsjaar 1996-19gl
.f30,- per jaar.

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
H.J.Dirven, K. A. H.H. Leenders e.a.
Dr.J.L.M. de Lepper
H. J.Dlrven, J. C.v.d.Westerlaken
J.C. en F.v.d.Westerlaken
Drs. H.J. C. Verhoeven ( B.v. P.39)
A.M.M.Verkooijen e.a. (8.v.P.44)
Ir. Chr . Buiks
Brieven van Paulus (46)
Marlëite Beugels en C.Leijien(8.v.P.55)
J.M.E.M. Jespers (ultverkocht)
J.M.E.M. Jespers en Drs. H.Verhoeven
Dr.C.S.M. Fademaker SS.CC.
Ir.W.J. Bonekamp, M.P.C. Scheepers

A.J. Spierlngs
P.v.d.Ven e.a.
J.M.E.M. Jespers
C.J.M. Leijten (B.v.P.101 )

Ir. Chr.Buiks, J.Spoorenberg
J.M.H. Broeders, A.W. Jansen


