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INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS 1,22

Agenda 102
Archeologi sch Monument
Ben Martens, Heer van Breda
Brabantse Alnanak
Breda's Museum en Stadsarchief open
Brouwerijen en Boerderijen op Eikberg
Collectie Paul.us'Museun 104
Convocatie 093
Harmonie St.-Caecilia 75 jaar
Heemkundig Lleerbericht 113
Heiligen in de Weersvoorspelling 51
Herinrichting Ulvenhout Galder
Hoe Spreekt Paulus ?

110 Jaar Staatsbosbeheer
In Brabant in 2050
Jaar van Volkscultuur 1999 en 2000
Klassenfoto uit Galder 3

Levenstrap
Monumentenpri j s Noord-Brabant
Nieuws uit het museum 29
Over eten gesproken 8

Stamreeks Rombout Lips
Tentoonstel I ing
Twee Pachtcontracten van de Leeuwerik
Uitspraak LL4
Verschenen
Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar
Ziekte en Sterfte van Voorouders
?70 Jaar Bavel

Bestuur
Jan van der Westerlakr:n
Redactie
Kees Leijten
Kees Leijten
Ad W.jansen
Redactie
Jan van der Westerlaken
Redactie
Redactie
Redactie
Jan van der Westerlaken
Ànneke Oomes-van den Berg
Redactie
Redactie
Redactie
Kees Leijten
redactie
Kees Leijten
Kees Leijten
Kees Leijten
Kees Leijten
Redactie
Christ Buiks
Redactie
Redactie
Bestuur en redactie
Kees Leijten
Hoofdredacteur
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Op de hoek van de Valkenburgseweg
plaatsten de bewoners van Geersbroek
dige kerststal.
Beqin januari werd deze door regen en
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en de Geersbroekseweg
vorig jaar een eenvou-

storn weggevaagd.

Foto A.W.Jansen 1998

ZALIG KERSTFEEST EN
EEN ZALIG NIEUWJAAR

Een oude Brabantse wens voor U allen van

Bestuur Heemkundekring Paulus van Daesdonck
Bestuur Stichting Paulus' Museum
Redactie "Brieven van Paulus,
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vh Nieuw-Ginneken, 15 wintermaand 1998

7OO JAAR BAVEL

Bavel viert hreer feest.
700 Jaar geleden werd. Bavel voor het eerst
geschriften. Dat moet gevierd worden.
Op 10 januari organiseert Paulus reeds
liedjesmiddag in 1fI Bruininks.

Ook de Brieven van Paulus publiceert dit jaar weer veel
over Bavel. In dit nummer de geschiedenis van de Leeuwerik
en Eijckberg door Christ BuiFs en Ad W.Jansen.
Er komen nog meer verhalen Over deze grootste kern in ons
oude Nieuw-Ginneken. .

In januari opent Paulus weef een tentoonstelling, ditmaal
over 33 jaar CarnavAl in glyenhout. Ben Martens schreef er
een boekje over. Paulus geeft het boekwerkje uit.

In februari opent Pau1us gsn tentoonstellÍng over 100 jaar
Staatsbosbeheer met gelijktijdig de publicatie van een ge-
denkboekje van de hànd van Kees van Alphen, een boekje
dat aan alle leden van PauIuS zal worden toegezonden.
"Brieven van Paulus" verschíjnt daarom niet in februari.

hleer een belangrijk jaar voof Paulus, zeker bij de viering
van

7OO JAAR BAVEL

Op de voorzijde van dit tijdschrift een foto van de ach-
terzijde van "De Brouwers" vóór L940.

genoemd in oude

een gezellige

\
IL-'

Beste Heemvrienden,
Winter 1998

In november hebben we Frans Verschuren kunnen beluisteren
over het West-Brabants dialect en hÍj heeft zich voorname-
lijk beperkt tot ons eigen dialect en het dialect van zijn
geboorteplaats Etten. Het is opmerkelijk dat er op zo'n
korte afstand toch zulke grote verschillen zijn t{aar te
nemen. In de pauze werd. iedereen aan het werk gezet.Uit een
tekst moest van een aantal dialectwoorden de betekenis
opgezocht worden. AIs beste kwam Domien Verhulst uit de
bus, met op de tweede plaats Joke Oomen. Het was èen avond
met veel humor, maar tegelijkertijd hebben we op deze avond
kunnen vaststellen dat het erg belangrijk is dat vÍe het
snel verdwijnende dialect in woord en geschrift vastleggen.
Wie wil ons hierbij behulpzaam zijn?

De oudste vermelding van het dorp Bavel is aangetroffen in
een akte van de abdij Thorn uit het jaar L299. Volgend jaar
bestaat Bave1 dus 700 jaar. De heemkundekring wil dit niet
ongemerkt voorbij }aten gaan. Karel Leenders geeft volgend
jaar een lezing en organiseert een excursie over het histo-
rische landschap in en om Bavel. Ad Jansen brengt de Kerk-
straat van Bavel Ín beeld zoals die zich in de loop der
tijd ontwikkeld heeft.
Op zondagmiddag 10 januari vindt onze eerste activiteit van
1999 bij zalencomplex Bruininks in Bavel plaats. Op deze
middag zal Ger Coppens voor ons met haar eigen liedjes
optreden. Degenen die haar aI eens van haar c.d.'s hebben
gehoord zullen de kans niet voorbij laten gaan om haar deze
middag eens'live te kunnen horen. 7,íj zingt prachtige Bra-
bantse-liedjes en begeleidt zíchzeLf op de gitaar.
Aanvang 14.00 uur.

De tentoonstellingen over oude winkeltjes en cafeetjes in
Bavel, Ulvenhout, Ginneken en Galder-Strijbeek kunt'u nog
bekijken op zondag 3 januari en daarna gaan we de voorbe-
reidingen maken voor de nieuwe tentoonstellingen.
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Ook de tentoonstelling over de aícheologische vondeten, die
bij de opgravingen naàr het s'Iot Grimhuysen in "de tuin van
de pastoàr" bovén water gekornen gíin, wordt dan beëindigd.
Vooilopig de laatste mógelijkhAid om deze interessante
voorwerpen te bestuderen.

Carnaval bestaat in Ulvenhout in 1999 3 x 11 jaar. Een
gelegenheid om er eens extra aapdacht aan te besteden. De

heemkundekring wil dat doen door een tentoonstelling in te
richten en een boekje uit te 9eíen over datgene wat er in
die 33 jaar zoal gebeurd is. De OPening van de tentoonstel-
ling in- ons museun za| plaats yy'nden op zondag 77 januari
door prins Joost X van het Bosrlilendorp. Het boekje over
Carnaval in Ulvenhout zal ook op deze middag te verkrijgen
zijn.

In 1899 werd Staatsbosbeheer gpsgrricht. Deze instelling be-
staat volgend jaar dus 100 jaai-en Paulus heeft het verzoek
gekregen óm een tentoonsteíting in te richten en een boek
uit té geven. Wij willen hier Eraag aan meewerken, omdat
Staatsbosbeheer in die L00 iaaí een belangrijke rol ge-
speeld heeft in de ontwikkeling y_an de bossen, waarmee onze
omgeving zo rijk is gezegend. 

-lsdereen heeft op zijn eigen
manier genoten van d,e ons omring4nde bossen en velen hebben
er gewerkt.
De tentoonstelling wordt geopenó op zondag 7 februari om

14.00 uur en tegelijkertiíd za1 ook-het eerste boek over
100 jaar Staatsbósbeheer worden Tangeboden'
Het Éoek, dat geschreven is door Kees van Alphen, die zelf
meer dan 25 jaar de boswachterij het Ulvenhoutsebos beheerd
heeft, za:- róornamelijk de gescÉíedenis beschrijven van dit
bos en de mensen die Lr gewLrkt hebben. Op de tentoonstel-
ling zijn veel foto's te zien vAy de mensen die maar iets
met het bos te maken hebben qehad-
Ik hoop U bij deze activiteilen' in een goede gezondheid te
mogen ontmoeten en wens U een goed eindejaarsfeest en een

ZaIig Nieuwjaar toe.
Met vriendeliJke groet,
Namens het Begtuur van de Heemkundekring
Paulus van Da@sdonck
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AGENDA 1999
jan 1

1

3
10

15

77

Paulus wenst iedereen een ZaIig Nieuwjaar
31 dec. 700 jaar Bavel

museum open
Ger Coppens zingt Brabantse Liedjes
ZaaI Bruininks Bavel, aanvang 14.00 uur
Afsluiting van tentoonstellingen :
Bedrijvig Nieuw-Ginneken en Grimhuysen opgegraven
Opening tentoonst. " 33 Jaar Carnaval in Ulvenhout"

feb. 7 Opening tentoonstelling uL00 Jaar Staatsbosbeheer"
15 Brieven van Paulus 123 VERSCHIJNT NIET

U ontvangt het boekje "100 jaar Staatsbosbeheer I'

gratis toegezonden (extra exemplaren Í 10r-)

mrt 6 Museum bestaat 12| jaar
7 Museum open

15 Einde tentoonst. " 33 Jaar Carnaval in Ulvenhout"
15 Lezing
20 "Ziekte en Sterfte van onze voorouders"

Studiedag Brabants Heem voor genealogen
Boerke Mutsaers Tilburg 10.00u-13.00u.

april 3 Paulus van Daesdonck bestaat 24 jaar
4 Museum GESLOTEN (1e Paasdag) '

10 en L1 Open Museumdag - Landelijke manifestatie
(museum open van 14-1.7 uur op beide dagen)

15 Brieven van Paulus L24

mei 2 museum open

juni 7 museum open

juli 4 museum GESTOTEN
15 Brieven van Paulus t25
15 afsluitÍng van tentoonst."100 jr Staatsbosbeheer"

aug. L Opening tentoonstelling "Bavel 700"
31 einde van 24e verenigingsjaar

sept. 1 Aanvang 25e verenigingsjaar
5 Museum open

rygsterIaken, voorz i tter
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okt 3 museum open
4 Lezing
9 Excursie

L5 Brieven van Paulus 126

nov 7 Museum open' 15 Jaarvergadering

dec 5 Museum open
15 Brieven van Paulus 1,27

DE LEVENSTRAP

10 jaar zijn de kindsgetijden
20 gaat men aan het vrijden
30 moet men zijn getrouwd
40 wordt men aI een beetje oud
50 gaat men aan het zakken
60 komen de ongemakken
70 gaat men 't leven af
80 gaat men naar het graf
90" kan men nog beleven

100 staat ook nog geschreven
maar
110 heeft men nog zelden gezien

59

( Ui j z iginqen voorbehorden )
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HOE SPREEKT PAULUS ?
DIATECT SPREKEN MET FRANS VERSCHUREN

door Anneke Oomes-v.d.Berg

De meeste Ieden van Paulus zullen aI we1 eens het programma
'bij wijze van spreken' gehoord hebben bij Omroep Brabant
(woensdagmiddag 12.35 uur) .
Hierin nemen Frans van Hoof en Frans Verschuren de Brabant-
se dialecten onder de loep.
Op maandag 16 november was Frans Verschuren te gast bij
Paulus om nog veel meer te vertellen over ons eigen dia-
lect.
Frans Verschuren komt zelf uit Etten-Leur en dat is goed te
horen want hoewel hij goed te verstaan is door ons, is zí1n
uitspraak heel anders dan die van ons.

Frans Verschuren is reeds lang bezig met het in kaart bren-
gen van dialecten. Er zijn duidelijke grenzen vast te stel-
Ien. Dit wordt gedaan aan de hand van het bekend zijn van
bepaalde uitdrukkingen en de uitspraak van zowel klinkers
a1s medeklinkers.
Verschuren geeft graag lezingen maar verlangt wel dat de
mensen meewerken en hem steeds laten weten hoe bepaalde
woorden in bepaalde streken worden uitgesproken. Hij vraagt
ook steeds naar uitdrukkingen en slmoniemen. Dit gebruikt
hij dan weer voor zíjn onderzoek.

LEENTdOORDEN OF HOUDWOORDEN

VeeI van onze dialectwoorden komen oorspronkelijk uit Enge-
land en Frankrijk.
Officieel worden dat leenwoorden genoemd maar Verschuren
spreekt liever van houd-woorden. hle zijn tenslotte niet van
plan het gebpuik van de woorden op te geven!
Het oosten van ons land heeft veel minder te maken gehad
met iníalIen vanuit het buitenland en heeft zodoende ook
veel minder leenwoorden. Het dialect is daar veel ouder en
ook veel meer ingeburgerd.

Volgens Verschuren wonen wij hier in Ulvenhout en Breda op
een Drie-dialecten-punt. Ten oosten van ons wordt met kor-
tere klanken gesproken, ten Westen van ons met langere
klanken. En dan ten zuiden van ons wordt 'BeIs' gesproken.

LET OP

OP 15 FEBRUARI VERSCHIJNT
"GESCHIEDENIS BOSWACHTERIJ

ULVENHOUTSBOS
].OO JAAR STAATSBOSBEHEER

ONTVANGT DAT IN DE PLAATS VAN DE

''BRIEVEN VAN PAULUS 123''
U

(oud versje)
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MOERSTAOLTèSJE

rn de pauze werden aIle aanwezigen verzocht een 'Moers-taoltèsje' te doen. rn dit dictee waren 40 dialectwoorden
en uitdrukkingen verwerkt met de bedoeling deze te verta-
Ien. De woorden liepen uiteen van n'óónterik (viespeuk) tot
klokkebaaie (bosbessen) .
redereen moest zijn eigen dictee nakijken en na de inventa-
risatie breek dat de winnaar maar liefst 39 punten had.

Het gaat veel te ver om alles te beschrijven dat Frans ver-
schuren op deze avond heeft verteld. Dat gaat niet eens
want dialect is helemaal gebaseerd op de juiste uitspraak
en niet op de juiste schrijfwijze!

Geïnteresseerden kunnen hun kennis natuurlijk artijd uit-
breiden door op woensdagmiddagen te luisteren nàar het
programma 'bij wijze van spreken'. En door de echte lief-
hebbers zijn er ook nog enkere boekjes uitgegeven. lrlerlicht
is hier via de boekhandel aan te komen. voor informatie kan
men ook vast terecht bij 'paulus' of bij de Ettense Heem-
kundekring Jan uten Houte waar Frans verschuren bij is aan-
gesloten is.

volgen hieronder nog enkere zinnen uit het moerstaortèsje:

1. 'wie 't brjééd éét, 1aot.'t brjeed ange', zee d'aaibaai,
en ge zaag mar de n'e1left van durre zurreg.

2. ze wies tenostebij niemer oe ze 't aar, toen a ze iever-
aant durre pottenoster aar laote sliengere.
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3. Ee pralleke, zö d'is gin klaraansie mgolre ?
Zon klutske mee klokkebaaie n'is nie §enoq vur de n'im-
maok.

HERINRICHTING
ULVENHOUT-GALDER

door Jan van der hlesterlaken.

Tijdens één van de middagen, dat de mogelijkheid geboden
werd in te spreken over de plannen die er liggen voor het
landelijk gebied rond Ulvenhout en Galder heeft uw voorzit-
ter van deze gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te
vragen voor de cultuurhistorische waarden van dit gebied.
Het gebied van de herinrichting is bijzonder rijk aan cul-
tuurhistorische waarden. Uit een aantal recente publicaties
blijkt dat.
De Iandinrichtingscommissie presenteert in zijn vooront-
werpplan vier alternatieven

het agro model met de nadruk op de landbouw
het natuur model met de nadruk op de natuur
het tuinmodel met de nadruk op de verweving van recreatie
landbouw en natuur
het voorkeurs-model: een mix uit voorgaande drÍe modellen

Cultuurhistorische waarden komen hier nauwelijks aan de
orde.

Er word.en perceelsgrenzen veranderd zonder rekening te
houden met cultuurhistorische waarden.

Er worden gronden afgegraven zonder dat er een gedegen
archeologisch onderzoek heeft plaats gevonden.

Het Oudhof complex tussen Sulkerpad en Bieberg is van een
uitzonderlijk hoge cultuurhistorische waarde. lr'laarschijn-
lijk heeft hÍer aI in de 13e eeuw een hoeve gestaan in de
buurt van de rivier De Mark. In het voorontwerpplan komen
we hier niets over tegen.
Ook het Daesdonck-co_Jnplex is vanuít archeologisch oogpunt
van een bijzondere waarde. Het vermoeden bestaat dat er nog
meer plaatsen'in het Markdal zijn, waar nog geen onderzoek
heeft plaats gevonden maar waar wel interessante vindplaat-
sen tot de mogelijkheden behoren.
He§ slagenlandschap van Geersbroek is ook zo'n gebied waar
uiterst voorzichtig mee omgesprongen moet worden.
De voorzitter van de landinrichting t'Ias blij met deze in-
breng en beloofde dat aan de cultuurhistorische waarden de
nodige aandacht zal worden besteed.
hlij houden de vinger aan de pols!

IN BRABANT IN 2O5O
staat het gesprek met elkaar
traal.Het is de taak van ons
gesprek kan zijn.

over de toekomst nog even cen-
allen dat het een open en fair

uit MANIFEST BRABANT 2O5O
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ARCHEOLOGISCH MONUMENT
door Jan van der Westerlaken.

Op initiatief van Paulus van Daesdonck en in opdracht van
de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken is er door het Itho
in 1996 en 1997 onderzoek gedaan naar de resten van het
slot Grimhuysen tussen de kerk en de aanleunwoningen bij de
Donk. Hier zijn erg interessante gegevens uit te voorschijn
gekomen en het Itho heeft hierover een uitvoerig rapport
gepubliceerd.
In de Brieven van Paulus LLz, 116 en Lzt heeft Ad Jansen de
opgraving, de vondsten en de geschiedenis van Grimhuysen
uitgebreid beschreven.
Uit het rapport blijkt dat de fundamenten van Grimhuysen en
de sporen van de slotgracht daarom heen nog ongeschond.en in
de bodem aanwezig zijn. Het is de moeite waard om dit voor
het nageslacht zo goed mogelijk te bewaren.
Daarom heeft de heemkundekring aan het College van B en W

van Breda verzocht het terrein ter plaatse een juridische
bescherming te geven in verband met de archeologische waar-
de van deze locatie. Dat betekent dat bij eventueel toekom:
stig grondwerk hier een opgraving moet plaats vinden die
nog grootschaliger aangepakt zal moeten worden dan nu is
gebeurd. Op dit moment is de heemkundekring druk doende met
het vervaardigen van bordjes met verklarende teksten dÍe
geplaatst zuIlen worden bij de overblijfselen van Grimhuy-
sen, bij de muur van de oud.e schuurkerk, bij het poortje
van Grimhuysen en de kerkpalen van Grimhuysen.
HÍermede hopen we het slot GrÍmhuysen, dat in de geschiede-
nis van Ulvenhout een belangrijke ro1 gespeeld heeft, in
een bredere kring bekendheid te gevelr.\
Uit de opgravingen blijkt dat hier a1 in de late Middeleeu-
wen een gebouw gestaan heeft. Graaf Justinus van Nassau
heeft vermoedelijk in het begin van de L7e eeuw het gebouw
gerenoveerd of een nieuw pand gebouwd op dezelfde plaats.
Rond 1800 is het gebouw nog uitgebreid en in 1904 afgebro-
ken. Het laatste restje van de slotgracht was de vijver
achter in de tuin van de pastoor. Vele generaties Ulvenhou-
tenaren hebben hÍerop leren schaatsen. In de jaren zestig
werd ook deze laatste rest van de slotgracht gedempt. Ge-
Iukkig hebben we de palen, het poortje en de muur van het
oude kerkhof nog. Laten we daar maar zuinig op zijn!
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NIEUWS UIT HET MUSEUM 29
door Kees Leijten

BEDRI JVIG NIETJI^I-GÏNNEKEN
0p zondag 6 september 1998 opende paulus een tentoonstel-
ling over de vele winkers en cafés die er vroeger waren in
onze gemeente.
onze corlectie groeit gestaag, maar we hebben nog Iang
niet alles. hle zoeken nog steeds oude foto's van winkerÀ
en/of cafés. Wie helpt ons ?
U krijgt de foto binnen een week onbeschadigd terug.
Hebt u in uw fotocolrectie geen foto waar toevallig zo'n
winkel of café op staat ? '
u zult er van versterd staan hoeveel cafés en winkers er
waren in Ga1derrBavel en Ulvenhout ('

overigens hebben we ook een vitrinekast ingeruimd. voor het
dorp Ginneken !

En weet u dat de tentoonstelling steeds interessanter
wordt ? we sruiten de tentoonstelling op 15 januari a.s.

PAULUS OP TELETEKST
ook ons museum is tegenwoordig dagelijks te zien op tele-
tekstpagina 41.5 van omroep Brabant in de rubriek [íest-Bra-
bantse Musea van de Brabantse Museum Stichting.

SCHENKINGEN
Tot de interessante zaken die de laatste tijd weer binnen
kwamen behoorden ook een zinken zeepemmer en een schil-
derijtje van de Dorpstraat van Ulvenhout in de sneeuw.
Rechts op de foto ziet U het huis van de familie Bogaarts.
Dat huis is gesloopt. Daar loopt nu de Laurentiusstraat.



64 Ben Ch. Martens

CARNAVAL IN ULVENHOUT

1966 - 1999

uitgave Heemkundekring Paulus van Daesdonck Nie

33 JAAR CARNAVAL IN ULVEMIOUT
Dit jaar bestaat het ulvenhoutse carnaval precies 33 jaar.
Paulus wijdt daar een korte tentoonstelling aan .op zondag
17 januari openen wij de tentoonstelling met de uÍtgave
van een jubileumuitgave geschreven door Ben Martens. De
tentoonstelling loopt tot L5 maart
op 77 januari zal Ben Martens de boekjes dÍe verkocht wor-
den à f 10,- in het museum signeren.

1OO JAAR STMTSBOSBEHEER
Volgend jaar bestaat Staatsbosbeheer 100 jaar
rn samenwerking met staatsbosbeheer willen we in de eerste
herft van 1999 daar een tentoonstelling aan wijden.
Graag roepen u medewerking in voor foto's en gebruiksvoor-
werpen die te maken hebben met onze bossen.
hle houden U op de hoogte
0p 7 februari wordt de tentoonstelling geopend met het
verschijnen van Brieven van paulus 723 ,dat geheel gewijd
zal zijn aan 100 jaar Staatsbosbeheer

t

6,

Schilderijtje geschonken door Max de Hoogh.
Rechts de winkel van de fanilie Boogaarts - Adans. Dit pand
is afgebroken voor de aanleq van de Laurentiusstraat.
Nel van den Berq-Diepstraten herinnerde zich nog het versje
dat stond op de builen die de winkelier qebruikte:

In het Leuke Ulvenhout
is een winkel opqebouwd
van kruideniers- en grutterswaren
waarop vele oqen staren.
Stapt nen Boogaarts' winkel in
koopt nen alles naar den zin.
Daaron zingen wij in koor
Booqaarts heeft een streepje voor

KALENDER



Ihart 1: Eihherg en tulberg op de togngrafische kaart van
7990
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BROUilERIJEN EN BOERDERIJEN OP DE
EIKBERG IN BAVEL

door Àd Jansen

Inleiding
In Bavel vindt men enkele toponiemen waarin "berg" voorkomt,
zoals: Roosberg, Woestenb€r7, Eikberg, Bolberg, Evenberg en
Haarberg. Het woord "berg" betekenf, hier niet meer dan

"lichte verhoging in het terrein' ('). Eikberg is dus een
zanderige hoogte, beplant met eiken. Zou men in het Markdal
nOg kunnen denken aan "rivÍerduintjeS", bij de "bergen" van
Bpve1 is eerder sprake van met zand ondergestoven donken
(r).
De "Iichte verhogingen in het terrein" waren bijzonder
geschikt voor het ontstaan van een buurtschap. Nog steeds
zijn Bol- en Eikberg kleine concentraties van soms eeuwenoude
boerderijen. De Eikberg is vanouds een kruispunt van wegen.
De belangrijkste route loopt van Ginneken over de Roosberg
en Eikberg naar GÍIze. Vanaf de Eikberg kon- men via de
Woestenbergseweg en dwars over het huidige Iandgoed
Valkenberg naar Chaam. Een andere weg liep via de
Eikbergseweg naar de Bolberg, Dorst of Molenschot (afb. L en
2). De huidige Brigidastraat was slechts een voetpad van de
Eikberg naar de kerk in Bavel.
Door de groei van het reizigersverkeer in de zeventiende eeuw

ontstonden er bij deze kruising van wegen twee herbergen met
eigen bierbrouwerij. Nog steeds is op de Eikberg een café-
restaurant gevestigd onder de naam "Vanouds De Brouwers".
Dit verwijst naar de twee bettrijven, die gedurende enkele
eeuwen op de Eikberg te vinden waren.

Orde boerderijen en brouwerijen
Boerderijen hebben een geschiedenis die vaak teruggaat tot
in de late Middeleeuwen. In die tijd werd veel ltroeste grond
door de Heer van Breda in cijns uitgegeven aan burgers, die
de heide en moervelden ontgonnen en op hun bezit een hoeve
stichten. De boeren voorzagen grotendeels in eigen behoefte
en brouwden dan ook zelf een soort bier. Het waren echte
,,huisbrouwers"| die ook hun k1eÍnere buurtgenoten van hun
brouwhetel gebruik lieten maken. Ook in de stad was het niet
ongebruikelijk, dat de burgers voor eigen gebruik brouwden.
Daarnaast waren er in Breda en in de grotere dorpen zoals
Ginneken een aantal "koophrouwers" gevestigd, die beroeps-
matig en op grotere schaal produceerden of uit andere
plaatsen importeerden.

Kaart 2: De topografische kaart van 1990
voÍm. A ='De Brouwers"; B = de tweede
Eikberg; C = oude hoeve op de Eikberg; D =
Bolberg (tekening A.ï.Jansen) .

in vereenvoudigde
brouwerij op de

Grote Eoeve op de

AZt BAV
a««<«*.
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Het nonopolie van de Bredase brouwers
In Breda moet er aI aan het einde van de veertiende eeuw een
monopolie-privilegie hebben bestaan, waarbij was vastgesteld,
dat in het Land van Breda alleen de beroepsbrouwers in deze
stad het recht hadden om voor derden te brouwen. De stad hief
een accijns op de verkoop van bier en wijn. De productie,
importen en leveranties van de brouwerijen stonden onder
controle van het stadsbestuur. Omdat het monopolie niet
zonder meer te handhaven bleek, werd er later toegstaan, dat
ook in de dorpen voor de verkoop mocht worden gebrouwen. In
Breda waren in de vijftiende eeuw e1f en later zelfs vijftien
brouwerijen gevestígd, die ongeveer in de helft van de
Bredase behoefte konden voorzien. De rest moest worden
ingevoerd, terwijl een kleiner deel door burgers thuis voor
eigen gebruik werd gebrouwen. Sedert 1,446 waren de poorters
die dit deden zelfs vrijgesteld van de heffingen op de
grondstoffen en van de accijns op de productie. De
huisbroupers mochten echter in pricipe niet voor derden
werken (J).

De brouwerijen in Ginneken en Bavel
Het brouwersgilde in Breda, dat in 1561 een gildebrief van
de Heer had ontvangen, probeerde de bedrijfsvrijheÍd van de
brouwerijen in de dorpen te beperken. Hierdoor zouden ook de
dorpelingen volledig aangewezen zijn op de handelsbrouwerijen
uit de stad. In de zeventiende eeuw ging de brouwnijverheid
in Breda echter achteruit, mede a1s gevolg van de toenemende
concurrentie vanuit de dorpen. Volgens een in 1656 van kracht
geworden ordonnantie moëhten de vanouds bestaande
koopbrouwerijen in de dorpen niet worden uitgebreid of aan
andere brouwers worden verkocht. AI1e brouwketels moesten
periodiek worden geijkt door de schout en een gevolmachtigde
van het brouwersgilde. Of een brouwerij reeds lang vóór 1639
gevestigd was, moest blijken uit beëedigde verkl,àÈingen van
getuigen. Dank zíj deze ordonnantie is bekend, hoeveeel
brouwerijen er Ín die tijd in Ginneken en Bavel gevestigd
waren. De secretaris van Ginneken verklaarde namelijk in
L656, dat er vanoud,s bi j zi jn eigen woning De Wi jngaert
(Valkrust aan de Ulvenhoutselaan) een koopbrouwerij gevestigd
was. Sedert 'J.642 was dat eveneens het geval in Bavel (r).
Tussen 1690 en L700 werden van 11 brouwer3 binnen de
heerlijkheid Ginneken en Bave1 de ketels gemeten. In 1698
legden deze voor schepenen van Ginneken een verklaring af
over hun activiteiten. AIIeen de weduwe van secretaris
Eijckberg op De Wijngaert in Ginneken hield vast aan de
status van koopbrouwer.
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De overige verklaarden allen "voor sijn eijgen nenagie te
brouwen en aen sijn naebueren oock tpe te laeten dat deselve
haer drinckebier daerop brouwen" ('). In 1715 verklaarden
negen brouwers, huisbrouwer te zí1n, maar ook aan
buurtgenoten te leveren. Op de Eijkberg waren twee bedrijven
gevestigd, !{aarvan de capaciteit ongeveer pvengroot was,
namelijk respectievelijk 5 1/4 en 5 tonnen (0).

D,e Eikberg in de zestimde eeuw
Wellicht de oudste boerderij op de Eikberg is de
Woestenbergse Hoeve, nu de Mariahoeve, pal langs de snelweg
A 27 gelegen. Deze wordt aI vermeld omstreeks 1400. Door het
ontbreken van geschreven bronnen is er van andere hoeven vóór
1500 maar weinig bekend. In de zestiende eeuw is er sprake
van enkele vooral kleinere boerderijen. De omschrijving in
het schepenprotocol is echter zo vaag, dat het niet mogelijk
is om een verband te leggen met de huidige situatie. Ze waren
gesitueerd "opten hoochen Eijckberch" of " opten leegen
Eijckberch". Àfgaande op de hoogte van het terrein zou het
"hoge" gebied rond de kruising van de Gilzeweg en de
Eikbergseweg kunnen liggen. De "Iage" Eikberg zou dan rond
het restaurant De Brouwers gesitueerd zijn en zich
uitstrekken langs een deel"van de Gilzeweg (richting viaduct)
en van de Roosbergseweg (').
ïn de eerste helft van de zestiende eeuw wordt er op de
"Iege" Eikberg bij twee boerderijen een afzonderlijk
brouwhuis vermeld. Vermoedelijk waren het "huisbrouwers", met
slechts een beperkte activiteit. Bij de stede van de familie
Lips "opten Leegen Eijckbercà" wordt in 15L8 een brouwhuis
aangegevpn, maar in 1536 en 1551 wordt daarover niet meer
gerept (ö). In 1564 is er sprake van een brouwhuis aan het
Thielkenseinde, volgens Buiks gelegen aan 

^de 
Gilzeweg ter

plaatste van het viaduct over de rijksweg (').

De fanilie Lips, brourers in Bave1 en in Breda
Voor de geschiedenis van Bavel is d,eze familie zeer
belangrijk geweest. In de zeventiende eeuw vindt men de
boerderijen van de familie Lips nÍet alleen op de Eijkberg,
maar ook in de buurt van de Roosbergseweg, aan het Kerkeind
en op de Haarberg aan de Dorstseweg.
Zpyer bekend is Rombout Lips de stamvader van deze familie
(10). ttij leefde in Bavel omstreeks L390 . Zíjn kleinzoon Jan,
geboren omstreeks 1460, was "brouwer aen den Leeghen Eyrck'
berch" en schepen van Ginneken en Bavel van 1499-1503 (").
Hieruit mag echter niet de conclusie worden getrokken, dat
de familie een brouwersfamilie was.
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In 1551 werd de stede eigendom van Jan wijle Jan Jan Lips de
Jonge. Hij woond.e te Teteringen. Zíjn zoon Jan, de vierde in
de stamreeks met deze naam, woonde echter in Bavel, waar hij
pachter was van d.e grote tienden. Evenals zijn voorvaderen
was hÍj schepen van Ginneken. Van hem is maar één kind
bekend, genaamd Rombout. Deze overleed in Bavel op 4

september 1624 en werd in de kerk begraven bij zijn vrouw
Jenneken van Alphen, die daar reed.s in L620 ter aarde was
besteld. Hun grafsteen staat nu opgesteld tegen het
dodenhuisje op het kerkhof (fe foto 1). Rombout had een huis
in de Annastraat in Breda ("). Hij woonde echter omstreeks
1610 in Bavel, waar hij in 1616 een boerderij kocht met een
aantal percelen "in de akker", het gebied tussen de
Roosbergseweg, de Deken Dr.Dirckxweg en de Brigidastraat. De
grond was .Efkomstig uit de nalatenschap van Gijsbrecht
Eyckbergh ('r ) .
Zover bekend [qd Rombout slechts één kind: Adriaen Rombout
Jan Jan Lips ('*). Hij werd op 4 september t652 begraven bij
zijn ouders in de kerk van Bavel. In t677 huw§e hij met
Cathalijn Aert Peter Eyc§gans. Adriaen woonde met zijn uit
Breda afkomstige vrouw (") in de stad, waar hij brouwer
was. Aanvanketijk was hij daar eigenaar van een brouwerij
genaamd 4gn Hasenwint, gelegen "aen de Vischnert achter de
Craen" (10). rn 1623 kocht hij de brouwerii "De Drie
Claverbladeren", later kortweg ufiet Claverbladt", aan de
westzijde van de EijntstqTete, op de hoek van de Houtmarkt,
nu de Karnemelkstraat ("). Het echtpaar had 6 kinderen,
waaronder vijf zonen: Rombout, Jan, Peter, Cornelis en
Arnout. De jonge Rombout was eveneens brouwer in 't
Claverbladt te Bre{^a en woonde daar naast zijn brouwerij in
ttDe Witte Wan" ('ö). Omstreeks 1700 volgde diens zoon,
Sr.AdrÍaen, hem op. Enkele jaren later was deze laatste
echter overleden en werd de brouwerij door de voogden over
de weeskinderen verkocht (i9).
Adriaen Rombout Lips en zijn vrouw lieten aan hun kinderen
ook veel goederen te Bavel na, waaronder een brouwerij op
de plaatS waar nu het reStaurant "Vanguds De BrOuwerS" iS
gevestigd. Deze komt hierna nog uitvoerig ter sprake.

De Eikberg in de zeventiende eeuw
In de eerste decennia van de zeventiende eeuw is in de
schepenacten betreffende BaveI geen sprake meer van
brouwhuizen bij de boerderijen.Volgens de boven reeds
genoemd.e ordonnantie verklaarde de Ginnekense secretaris
Hendrick Eyckberch in 1656 z "dat eenen Krijnen Ronbout Lips
over veerthien of vijfthien jaeren geleden binnen Bavel

Foto 7: Grafsteen van de fanilie Lips te BaveT: Ronhout Jan
Lips, 4 septeaber 7624; Jennekea Adriaensen van Alphen, 7 nei
1620 ea Adriau Ronbout Jan Lups sone, 23 januari 7652 (foto
J.Grauumans).
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voors. heeft gestelt ende qeseth, een coop-brouwerije, die
aldaer afsnu noch is st1pnde, zonder dat die oock oijt ls
verandert of vergroot".('u). Dit wijst er op, dat er vanaf
omstreeks 1640 op de bezittingen van de familie Lips een
handelsbrouwerij gevestígd moet zíjn geweest. Of Krijn
Rombout Lips een broer was van de in Breda gevqgtigde brouwer
Adriaen Rombout Lips, is echter niet bekend (ll). Evenmin of
Krijn Rombout Lips zijn bedrijf op de boerderij van zijn
vader Rombout uitoefende pf hoelang hij zijn activiteiten in
Bavel heeft voortgezet (").

Volgens het schepenprotocol van Ginneken en Bavel waren er
in de zeventiende eeuw op de Eikberg twee belangrijke
boerderijen gesitueerd. In de punt tussen de Brigidastraat
en de Gilzeweg lag een hoeve, die eigendom was van de Peter
Jacob frqrtsen van der Biestraten, gehuwd met Jenneke Robbregt
Lips (tt). Later rÍas deze eigendom van de dochter Lysbeth,
in eerste echt gehuwd met Jacob Denijs Meiren en in tweede
met de hoevenaer van hloestenberg, Adriaen Cornelis
Cornelíssen, "aLias Woestenberch", later De Bruym genaamd.
De boerderij werd door de weeskinderen uit de twee huwelijken
van lysbeth van der Biestraten verkocht aan de Bredase
brouwer Hendrik Crols, die deze in 1650 weer verkocht aan
Adriaan Cornelissen de Bru1m, "alias de weert". Hij begon
omstreeks dÍe tijd namelijk een kroeg en wordt dan "weert op
den Eijckberchu genoemd. In 1657 kreeg hij octrooi van de
Heer van Breda om een nieuw huis te bouwen, dat, zover na te
gaan, gelegen was op het zeer brede tracé van de ^Wèg, vóór
de boerderij zoals nog te zien is op kaart 3 (T ). Na de
dood van de herbergier werd de stede in 1669 eigendom van
Joost Janssen Meys, echter zonder het huis wflarin De Brulm
gpJvoond had en waarin mogelijk de herberg'gevestigd was
(r5). Deze woning werd eerst in 1,694 aangekocht door Jan
van de Laer en zijn vrouw Margriet Joost Janssen Hpys, die
in de hoeve toen ook een brouwerij exploiteerden (lD).

Ook op de hoek van de Gilzeweg en de t{oestenbergseweg stond
aI in het begin van de zeventiende eeuw een boerderijtje,
eigendom van Cornelis Jan Willemsr €tr vanaf 1638 van diens
zoon Anthonis. In 1674 verkocht diens weduwe en kinderen aan
de weduwe van Adriaen Rombout Jan Jan Lips: "eene aenstede,
huys, achterhuys, hoff en erf, qroot een halff buymder,
ogstw. en zuytw. s'heere en gebuerstrate, noortw. de koper"
(t').Cathelijn Eijckmans bleek dus nabij deze wegkruising
reeds een perceel grond te hebben, afkomstig uit de boedel
van haar echtgenoot Adriaen Rombout Lips.
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Uit de cijnsboeken van Ginneken blijkt, dat dit perceel op
de zuidoosthoek van de wegkruising door Adriaen Lips ín 1642
was "ingenomër", dat wil zeggen door hem in cijns ;{as
verkregen: "sijnde een drijehoeck bii hen betinnert" ("').
Ook hier betrof het vermoedelijk een stuk grond van de toen
zeer brede kruising van de wegen. 0f er toen bij de nieuw-
gebouwde hoeve een brouwhuis stond, is niet bekend. Nadat in
1,674 ook het nevenliggende huisje van Anthonis Jan Willemssen
door de weduwe van Adriaen Rombout Lips was ^^aangekocht,
ontstond er een complex van ruim een bunder ('v). Na haar
dood blijkt er in ieder geval omstreeks 1680 een brouwerij
te staan op de hoek van de huidige Gilzeweg en de
Woestenbergseweg.

In 1681 deelden de kinderen van Adriaan Rombout Lips en
Cathelijn ASpout Eijckmans de goederen die hun ouders hadden
nagelaten (JU). De broers Johannes, Peeter en eornelis Lips
kregen toebedeeld: "de huysinge, schuere' stallinqe,
hrouwerije, erf, aenstede, hoff ende erffenisse, gebruikt bij
Cornelis Jan Cornelis Gerritsen, net het stedeken geconen van
Anthonis Cornelis Jan Willenssen, groot sanen stiiff 300
roeden, gelegen op de Eijckbergh". De drie broers Lips
deelden hun nieuw-verworven bezit in 1681 onderling nog
verder. Jan Adriaen Rombout Lips werd de eigenaar van de
stede met brouwerij. Hun zuster Jenneke erfde een andere
boerderij op".de Eijkberg met de fraaie naam oJacob Thiisse
Stedeken" (rl). Jan Adriaen Rombout Lips verkocht het
boerderijcomplex in 1686 aan Die1is Cognelis Cooremans en
Elisabeth Adriaen Stevensen van Miert ('").

Omstreeks 1690 waren er op de Eikberg dus twee brouwerijen
gevestigd, met vermoedelijk bij beide een herberg. Juist door
de exploitatie van een gelagkamer was het voor de brouwers
Dielis Cooremans en Jan van de Laer mogelijk te verklaren,
dat zij brouwden "voor eigen gebruik". Het ontstaan van deze
pleisterplaatsen in de loop van de zeventiende eeuw loopt
parallel met de ontwikkelingen elders. Alleereerst d.e toename
van het reizigersverkeer van en naar Breda, waarbij de route
naar Gilze steeds belangrijker werd voor het verkeer richting
Maastricht. De oude weg liep aanvankelijk over de heide naar
Alphen en vandaar vÍa Poppe1 naar Lage Mierde, maar door de
scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden
werd het passeren van de grens bezwaarlijk, waardgor de route
zich in meer noordelijke richting verplaatste (").



74

De twee brouwerijen op de Eikberg in de achttiende eeuw
DieIis Cooremans exploiteerde de boerderij en de brouwerij,
die hij van de fanilie Lips had aangekocht, zelf. Dat blijkt
uit de deling van zijn nalatenschap in 1735, waarbij het
geheel in handen kwag van de dochter Adriaantje, gehuwd met
Leendert de Heim ('*). Er hoorde toen een groot aantal
percelen bij . De nieuwe eigenaars r^raren echter geen boeren
of brouwers, maar woonden in Breda. Twee maanden later
verkochten Mons. Leendert de Heim en zijn vrouw Adriaantje
Cooremans het geheel via een openbare verkoping aan het
Chaamse brouweqgechtpaar Jan van der Schoot en Elisabeth
Peeter Nouten (J5).
Het moet toen reeds een groot complex zijn geweest: "een
stede bestaande in huysinge, stallinge, paardestallinge,
schuur, torfkooij ende verdere tinneringe, brouwerij, haff
boogaart en aanstede, iten het klijn huysken aan de westkant
daar bij behoorende, aLle gestaan ende gelegen op den
Eijckbergh aan sheeren straat, groot ontrent 400 roeden, oost
en noord sheeren strgat, zuid de gebuurstraat, west
Adriaantje W.Lips" (rD). De "paardestallinge" toont
duidelijk aan, dat er toen bij de brouwerij een herberg
gevestigd was. Jan van der Schoot breidde het [ezit f1Ínk
uit. In 1749 is er ook sprake van een mouterij (J'). In t765
omvatte het complex ongeveer 16 bunder grond. Jan van der
Schoot wo6dt dan "tavenier en brouwer op de Eikberg te BaveL"
genoemd ('o). Tot zijn bezit hoorde ook een boerderij aan de
weg naar Gilze, genaamd "De Lange Kooij ' (Gilzeweg nr.9). De
succesvolle brouwer vond echter een triest einde. Op 22 maart
1766 werd hij dood aangetfoffen op de BaIiëndijk onder
Teteringen (nu in de wijk Hoge Vugt te Breda). Hij werd

?$ï:"""t 
in de oude kerk van Bavel vool de som van 2 gld.

Nadat ook Elisabeth Nauten in 1770 was overleden, deelden in
1775 de kinderen de nalatenschap van hun ouders ({0). De
dochter Brigida, getrouwd met Steven Stevens van Gastel, werd
eigenaar van de boerderij en brouwerij op de Eikberg, terwijl
"De tange Kooij " naar Petgp van der Schoot ging. Steven van
Gastel overleed in 1822 (*'), zijn vroírw was hem al in 1809
voorgegaan. Daarna begint er een nieuw tijdvak in de
geschiedenis van deze brouwerij, dat verderop zal worden
besproken.

De tweede brouwerij nabij de splitsing van de Roosbergseweg
en de Brigidastraat werd aan het einde van de zeventiende
eeuw ge-exploiteerd door Jan van de Laer, getrouwd met een
van een dochter van de familie Meijs.
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Hij is een van de negen brouwers, die omstreeks 1700
verklaarden weliswaar niet alleen voor zichzelf te brouwen,
maar "on de nabueren oick toe te laten, dat deseive haer
drincke bier daerop brouwen". Uit het bovenstaande blijkt,
dat ook hier de boerderij veel ouder was dan de brouwerij.
De eerste acte, waarin uitdrukkelijk over ee,+ "brouwhuys"
wordt gesproken, dateert hier pas van L7A7 (*'). Toen deze
brouwer was overleden werden zíjn goederen in 1,725 openbaar
verkocht, waarbij het complex voor 185§ glds eigendom werd
van een familielid, Pieter Princen (*r). Het bestond uit:
"een huysinge, schuere, paardestal, brouwerij, torffhuys, net
den grooten en den Clijnen Hoff, net, de Huysakker teijnde den
grooten hoff en den Geer agter het huyst ...op den Eyckbergh,
groot 550 roeden". Het complex was belast met 2 veertel koren
en 3 91. aan de Armen van Bavel,22 stuivers aan d.e Kerk van
Bavel, 31 stuivers aan het Geestelijfi Comptoir te Breda en
met ciJns aan de Heer van Breda ({{). Er hoorde slechts
weinig grond bij. De prijs was dan ook aanzienlijk lager dan
de 3000 glds. die Jan van der Schoot in 1735 moest neertellen
voor de aan de overzijde gelegen brouwerij en herbergrnu "De
Brouwerstt.
Twaalf jaar later werd het geheel opnieuw openbaar verkocht.
Het bracht toen slechts 1300 glds. op. De nieuwe eigenaar
Thomas Adriaen Houtepen uit Rijen deed een en ander tn t744
alweer van de hand, waarbij het complex.yoor 1680 glds werd
verkocht aan Adriaan Cornelis Canters ('r). De brouwerij zou
bijna anderhalve eeuw in handen blijven van deze familie,
zoals verderop in dit artikel nog za1 blijken.

De ligging van de brouwerijen volgens het kadastrale
ninuutplan
Tijdens het Franse regime werd een begin gemaakt met een
sytematische registratie van a1le onroerend goed. Dit
resulteerde uiteindelijk in de invoering van het Kadaster
omstreeks 1830. AIIe eigendommen waren intussen in kaart
gebracht. Op dit "minuutplan" vindt men precies aangegeven
hraar de brouweríjen en de bijbehorende boerderijen op de
Eikberg gesitueerd waren (zie afb.3).
De grootste van de twee, die in die tijd eigendom was van de
familíe Van Gastel, stond op de plaats van het huidige res-
taurant "Vanouds De Brouwers". De boerderij van de familie
Canters lag daar tegenover, in de punt van de Gilzeweg en de
Brigidastraat. Het bijbehorende brouwhuis en de mouteríj van
Canters waren echter gesitueerd in de punt van de Roosbergse-
weg en de huidige Brigidastraat. Op kaart 3 ziet men, dat de
huidige Brigidastraat ín \827 in rechte lijn doorliep tot op
de Gilzeweg.
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I{aart 4: Ligging van de fuerderiien en de herberg De Brouvers
onstreeks 7900. De huidige Brigidastraat werd anstreeks 1.880
verlegd (gegevens ontleend aan de kadastrale hulpkaartea).
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Omstreeks 1887 is het tracé van het laatste deel in
westelijke richting verlegd. Hierdoor kwam de boerderij
geheet aan de noordoostzijde van de Brigidastraat te liggen
(zie kaart 4).

De brouwerij van Maassen verhuist naar Ginneken
In de eerste helft van de negentiende eeuw is er een einde
gekomen aan de brouwerijen op de Eikberg. Na het overlijden
van Brigida van der Schoot in 1809 en van haar man Steven van
Gastel in L822, zetten hun kinderen de brouwerij en de
mouterij nog voort tot fizq-. Toen lieten zij hun onverdeeld
bezit openbaai-.rertopen ({6). De eerste xoïp bestond uit:
"eene Huizinge, Btouwerii, Mouterii, StalliDgë, Schuur en
Rijstal, net verdet'e tinnetagiën, Hof en Aanstede, hiernee
onder begrepen den Huisakkerr...op den Eijkberg aan sheeren
straat, groot 1 bunder 93 roeden en 75 eLlen, beiend oost en
noord sheeren straatt zuid de gebuurstraat, west de weduwe

J.Kanters. Totaa1 behoorde er meer dan 20 hectare grond bij.
Deze kavel werd gekocht door Antonius Damianus Maassen (1802-
1870) uit Breda, voor een bedrag van FI. 8.100r-.

Maassen werd te Ginneken geboren als zoon van de geneesheer
Johannes Henricus Baptistus Maassen (1754-1814). Zijn moeder
Cornelia (1770-1826) was een dochter van de Bavelse bouwman

Adriaan van den Schaliboom (1740-1819). Antonius Maassen
leerde het vak van bierbrouwer onder meer in Sprundel bij cle

brouwerij van de familie De Weert. Hij trouwde met de dochter
Maria de Weert (1808-1867). Vanaf 1828 had hij een eigen
brouwerij op de Eikberg, die hij zelf exploiteerde. De

herberg en boerderij werden echter verpacht aan Marijnis
Boeren.
In 1840 kocht Maassen de smederij van Pieter van Gils aan de
huidige Raadhuisstraat (nu nr.25) in Ginneken ("). Hier
vestigde hij omsf,reeks 1.842 een mouterij en kort daarna ook
een brouwerij (*o). De bierproductie werd toen van Bavel
overgebracht naar Ginneken, waar de brouwerij onder de naam

"De Zwaan" nog bijna een eeuhl is blijven bestaan.

De brouwerij van de fanilie Kanters
Ook de tweede brouwerii op de Eikberg werd in de eerste helft
van de negentiende eeuw gesloten. Nadat Adriaan Cornelis
Canters in 1744 de boerderij en de brouwerij had gekocht,
werden deze via een deling tuss.qn zijn kinderen in 1793
toebedeeld aan de zoon Cornelis (*'). Toen deze enkele jaren
daarna overleed, kwam het complex in handen van zijn broer
Jacobus en later van de broer Joannes Kanters (1751-1822),
gehuwd met Adriana Meeren (1757-1834).
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Foto 2: Een breedbeeTdopname, sírilengesteld uit twee foto's,
genaakt in 7939 door een van de trouwe pensiongasten van "De
Brouwersn. De fanilie Van dër Velden, die door de hrand van
1944 a71e foto's had verloren, kreeg deze van de gasten
aangeboden toen zij zich teruqtrok uit de zaak. De opnírmes
werden geaaakt vanaf de Gilzeveg in de richting van de
Roosbergseweg. Links het rustieke faniliepension De Brouwers
net bijbehorende schuur, rechts de boerderij van de fanilie
Romnens. Achter de schuur van De BrouweÍs (nu Roosbergsehreg
nr. 1.) stond vóór 1850 het brouwhuis. Zie ook kaart 3 en 4
(coLL. L.v.d.Velden, Bavel).



Foto 3: Een groothoek-opname van de huidige situatie bij DeBrouvers, gezien vanai hetzerfde pt,,t ars foto z ( fotoA.Y.Jansen, lggs).

achterzijde vy het pension De Brouwerst rzit deomstreeks L&g0 en 1935 (coll. L.v.d.Velden,
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In-L836 
ryeflen deze beide overleden en deelden de kinderen deertenrs (""). De brouwerij was zeker vanaf 18r.5 (51) gerunddoor Àntonie--oomen (1zgz-is7s), die fetrouwd was met ÀdrianaKanters (1788-1840). Behalve Adriaía waren in i.g36 in denalatenschap gerechtigd: de ongehuwde kinderen: Àdriaan, AnnaMaria en Antonia Kanters. Tenslotte was er nog hun zwagerHendricus Boomaars, bouwman te Teteringen, die -getrouwd 

wasgeweest met wijlen petronella Kantersl ne boerderÍj en debrouwerij me! de bijbehorende grond gingen-;;;;-à" zoonAdriaan. Tot de boedel behoorae oól de làarliovense Hoeve, dieAntonia erfde, een hoeve op Tervoort die voor Adriana was,en een boerderijtje op de Eifiberg, nu Kalverwei 18 dat werdtoebedeerd aan H.Boomaars (52). adriaan l[qnters verpachttede brouwerij en de herberg aan J.Àntes (5ït. -i;t-"obr*alqe
brouwhuis werd omstreeks r-ess ingericht als schuur (55':*-'-
IIet einde v.u'r de bierbrouwerijen
De twee brouwer:ijen op de Eikbèrg werden dus beide omstreeks
1850 buiten bedrijf gesteld. Maa-ssen verhuisde zijn bedrijfnaar Ginneken, terwijl Kanters boer en geen brouwer was. Hoegroot de productie van de Bavelse bedrÍjven geweest was, isvanaf 

1PP0 te vinden in de patentregisters van Ginneken enöaver (""). omstreeks 1915 produceerde de brouwerij van vanGastel 800 vaten per jaar, terwijl Antonie oomen met debrouwerij val Kanters patent had vtor 740 vaten. Daarnaastwaren beide herbergÍer en tapper. Tien jaar later haddenbeide patent voor respectieverij k 450 en e-oo vaten per j aar.rn 1834 waren er in de gemeente Ginneken en gavàt nog 5brouwers over. De grootstó was christ oomen in Heusdenhoutmet 1L67 vaten; daarna volgden op de Eikberg Antonie Maassenmet 983 en Antonie oomen met 747 vaten. De ulvenhoutsebrouwerij de Roskam,was goed voor 4g2 vaten, terwÍj1 Bart
Oomen in Ginnelen ty}""1lrgytselaan 9-13) nog een beslag hadvan 99 vaten ('o). Na 1g50 bleven er van à" vijf groterebrouwerijen nog maar drie over. rn ulvenhout werd er na 1900geen bier meer gebrouwen, de andere twee moesten tijdens deTweede lrlereldoorlog hun productie staken.

Herberg nDe Brouwers"
Na het overbrengen van de brouwerij van de Eikberg naarGinneken, werd de herberg voortgezet onaÀi 

_d.;;,n 
,,De

Brouwers". Maassen verpachtte de bóerderij en de herberg. Nazijn dood kwamen ook de bezittingen in Bavel in handen vandiens zoon J.F.Maassen (Lg z-LgL7i, die net ars zijn vader,wethouder was en daarnaast brouwer. Deze liet omstrleks 1gg0de oude herberg gedeeltelijk herbouwen-

Foto 4: De
renovaties
Bavel ) .



Foto 5: De herherg De Brouwers in 7935, qezien vanuit
noordoosten
IIet conpTex brandde af bij de bevrijding op 28 october 7944
(foto E.Sclfinhetr, G.A.B., . coTTectie Nieuw-Ginneken, L9Z3-
570).

Foto 6: De boerderij van de faniTie Rorwens, gefotografeerd
vanaf de Roosbergseyeg in noordoostelijke richting. Eet
woonhuis dateert in deze vom vemedelijh virn omstreeks
1850, het stalgedeelte is veniewtd s vergroot omstreeks
1890. De boerderij brandde in 1979 af. (fotograaf en
opnamedatum onbekend) .
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Van oorsprong bestond deze uit twee vleugels: een gelagkamer
Iangs de Gilzeweg en een daaraan vastgebouwde schuur langs
de huidige Woestenbergseweg (zie afb. 3). Dit gedeelte werd
practisch geheel herbouwd, terwijl de vleugel langs de
Gilzeweg van nieuwe gevels werd voorzÍen. Het karakteristieke
uiterlijk van vóór de Tweede hlereldoorlog dateqft dus
grotendeels van het einde van de negentiende eeuw (5'). Het
oude gebouw waa{o vóór 1850 de brouwerij gevestigd werd, werd
toen gesloopt ('u).
J.F.Maassen had geen directe nakomelingen. Na zijn overlijden
in 1977 vererfde de boerderij en herberg op de Eikberg aan
een nicht Dymphna de trleert, weduwe van dr.ldillem Kenis. In
feite kwamen de bezittingen in handen van Adriana Bogers,
weduwe van August de Weert. Deze ging terstond over tot de
verkoop van de goederen, waarbij "De Brouwers" voor Fl.
28.000,- in handen kwam van de Ginnekense fabrikant René
Désiré Bernard Marie Ghislain Thomaes. Nog geen twqe jaar
later liet Thomaes het complex openbaar verkopen (5v). De
veiling vond plaats Ín het "koffiehuis De Brouwers van
J.Pelknans", aan wie een en ander tot L november 1,92A
verpacht was. Koper werd Gerardus Arnoldus Martens, voerman
te Bavel. Deze exploiteerde "De Brouwers" zelf als café en
wellicht ook a1s logement. In 1934 werd het via een openbare
verkoping eigendom van de landbouwer Antonius Cornelis van
der Velden. Het complex werd door Van der Velden inwendÍg
gerenoveerd, terwijl ook de buitenzí3de werd gerestaureerd.
De herberg werd een familiepension, met ta1 van trouwe gasten
(zie foto's 2, 4 en 5).
Bij de bevrijding van Bavel op 28 october L944 ging het
complex in vlanmen op. 's Morgens kwamen de Duitse militairen
nog in het etablissement van de heer Van der Velden
ontbijten. Toen het oorlogsgeweld dichterbij kwam, vluchtte
de familie Van der Velden de schuilkelder achter op het
terrein in. Toen ze er later op de dag weer uitkwamen, was
De Brouwers een rokende puinhoop. De wederopbouw vond pJaats
in L953 in nieuwe stijl, zoals te zien is op foto 7 (ou).
Wanneer de naam "De Brouwers" ís ontstaan, is niet precies
bekend. Vermoedelijk is deze in gebruik gekomen in de
volksmond, nadat de brouwerijen waren gesloten, maar er nog
wel een herberg was. De oudst-bekende vermelding dateert van
1849, toen er "ten huize van Jacobtts van Beek op De,prouwers
onder Bavel" een openbare verkoping plaats vond (0'). Toen
de heer L.van der Ve1den zich in L982 uit de zaak terugtrok,
werd de naam door de pachter herdoopt in Café-restaurant
"Vanouds de Brouwers".

,§I
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Foto 7: Gezicht op het in lgs7 herbouwde hotel-café-restaurant 'De Brouwerso. Rechts de na 1960 gebouvde schuurvan de boerderij van de fanilie nonneni (ansicht fa.A-Jansen-Kin, omstreeks 7960, corlectie A.ran bw1.
_)

Brouwerij familie Kanters wordt boerderij familie Rommens

Tegenover "De Brouwers" heeft Adriaan Kanters het cafévermoederijk tegerijk met de brouwerij gesroten. De tweehuisjes vóór de boerderii, waarin welliitrf in de achttiende
eeuw een herberg gevestigd r{as, werden daarna afgebroken (zie
kaart 4).
rn 1881 waren arle kinderen van het echtpaar Johannes Kanters
en Adriana Meeren overreden. Erfgenamen *aren: de zoon Jan
yan het echtpaar Antonie oomen en Adriana Kantersr en dekinderen van Hendricus Boomaars, getrouwd geweest met
Petronella Kanters. Deze lieten het omvangrijke blzityan hun
oom Adriaan Kanters in 1gg1 openbaar verkopen (óz). Deboerderij op de Eikberg werd met ongeveer 30 hLctare grondvoor Fr.10.000,- aangekocht door de Bavelse broodbakker
Dingeman van Disseldorp, getrouwd met Adriana cornelia
Rommens.

B5

Mede-eigenaar waren haar broers, Martinus Josephus enAloijsius Rommens, molenaars in Baver. rn,^1gg3 namen dezetwee het aandeel van van Disserdorp over (63J.-t";t=' Ín hetvoorgaande ar.vermeld is, werd omitreeks 1gg6 het laatstedeel van de huidige Brigidastraat wat ver1egd, waardoor arre
ffi i:ï"1""ïïnÍi,'?t5i"ïJ.ïïtff-,ïï""ï#t*'J"í:;i;i:ïi
was gevestigd, werd omstreeks 1gg5 afgebroken, terwijr deboerderij werd vernieuwd en vergroot É" foto'6). óuur.roo.moest een van de twee oude schuren worden atgeÉroxen (ziekaart 3 en 4) - rn r-960 brandde de karkooi aan deBrigidastraat af, maar de boerderij met de aangebouwde statbreef daarbij behouden. op de noór van de ciizewej en deRoosbergseweg bouwde de heer Rommens een nieuwe schuir (foto7) - Later werd de boerderij vepJruurd 

"u' burgers. rn LgTgwerd deze door brand verwoelt (ó5). op de fundËring ,"rr""=een nieuw huis (Roosbergseweg z), terïiit op de noóx van deGilzeweg een moderne woninng werd gebouwd (zie foto 3).
Besluit
De Eikberg is een zeer oude buurtschap, gelegen op een wathogere terrein. Reeds in de zestiende eàu* stonden er taI vanvoorar kleinere boerderijen. Bij twee hiervan wordtuitdrukkelijk over een bróuwhuis iesproken. vermoedelijkhadden deze slechts een 1okale betekàni.. u.a" onder invroedvan het brouwersgÍlde van Breda werd het brouwen van bier inde dorpen in de zestiende en zeventiende eeuw sterk aanbanden getegd. Een eeuw lang wordt er dan ook in de actengeen enkel brouwhuis genoemd. pas omstreeks 16g0 treft men
9p _d" Eikberg twee flinke brouwerijen rnet daarbij gelegenherbergen aan. Het ontstaan van de herbergen is voorar tedanken aan de groei van het verkeer over de in betekenistoenemende route via Ginneken over de Eikberg naar Gilze enverder. De brouwerijen werden omstreeks 1g50 gLsloten. Ar1eende herberg die later "De Brouwers,'werd genoemd, breef totop heden voortbestaan in de vorm van een modern restaurant.

t
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lantekenlngen:
A.A.N.B.= Rijksarchief in Noord-Brabant,'s-Ilertogenbosch
G.tr.8. = Gemeentearchief Breda
It.v.O. = Register van woordelijke overschrijving, Kadaster Breda.
R = oud-rechterlijk archief, aanwezig bij G.A.B.
N = notarieel archief vóór L842, aanuezig bij G.A.B
NN = idem, na 1842.

1. Chr.Buiksz Veldnanen in d.e voormalige geneente Ginneken en hve7,
d1.9, p.6. Eet gaat om: llchte verhogingen in het terrein, die iets
boven de omgeving uitsteken.

2. Idem, d1.1, p.15 en 16. De zandverstuivingen hebben vooral plaats
gevonden in het lloloceen (na 8.000 v.Chr.).

3. fr.F.F.X.Cerutti, in: Geschiedenis van Breda, deel l, p.225-226;
Tilburg, 1952.

4. G.A.B., Ginneken, nr.79. Zíe ook: L.l{erkelbach van Enkhuizen en
À.Ilallema: Geschiedenis der geneente Ginneken en tuvel, p.227-230;
Utrecht, 1941.

5. G.À.8., archief Ginneken, nr.89 en 90.
6. P.Scherft: "Het Stedelijk lJkwezen te Breda", in: Jaarboek De

Oranjeboon, dI.3, 1950, p.137. Oude Bredase maat: 1 ton bier = 100
potten, d.w.z. 100 kannen (van 1,61 liter) bier in 1 vat. Zie ook:
Th.E.van Goor: Beschryrviagë...., p.340. Vergelijk: G.Doorman: De
I{iddeleeuuse brouverij en de Gruit, p.63 e.v.; 's-Gravenhage, 1953.
De Antwerpse bierton, gangbaar in Zuid-Nederland, uas 160,65 liter.
Begin 19e eeuw: een vat (smalton) bevatte 8O kan (bijna 1 liter),
kinnetje = 4O kan, achtje = 20 kan.
Volgens de topografisch kaart van 1950.
R 423, f. L42v, 27-2-1515; R 425, f.120v-121v, 12-3-1518; R 67'/,
f.165v-167v, 26-8-1536; R 680, f.53r-55r, 16-1-1551 (inf. A.v.Dun).
R 683, f .35, 10-10-1564, deling tussen Robbregt Pr.Engelbr.Ghijl-'en
en zijn zuster Lysbeth (inf.À.v.Dun).
Een aantal gegevens over de fanllie Lips is ontleend a.rn:
D.A.N.Vriesendorp e.a.: lTagiaent geneaTogie fanilíe Lips uit tuvel,
z.pl, 1994. Deze eerste uitgave is echter verre van volledig.

11. In een acte van delÍng (R 42F, f.120v-121v, 12-3-1518) staat a1leen
vermeld, dat er bij de stedé een brouwhuis was, niet dat zijn beroep
brouwer uas. Bij een deling tussen de kinderen in 1536 uordt de
stede echter wordt vermeld zonder brouwerlJ (R 677, f.165v-167v, 26-
8-1536); uiteindelijk ging de boerderij in 1551, nog steeds zonder
brouwerij, naÉIr de kleinzoon Jan (R 680, f.53r-55r, 16-1-1551). IIet
beroep van brouwer uordt alleen vermeld in de "Genealogíe Lips".

12. R 517, f.18v, 17-1-1618.
13. R 688, f.190r e.v, 24-12-1614; R 689, f. 2v-3r, ..1-1615. De

familie Eijckberch heeft de naa.m ontleend aan hun bezit op de Eikberg
en Roosberg te Bavel. De vader van Gysbert heette Eendrick Gysbrecht
lÍeeus Brocx alias Eyckberch, gehuwd met Anna Rombout Jan Lips, te
Bavel, begraven in 1591. Een van de kinderen van Gysbert, Hendrick,
was secretaris van Ginneken. Zie ook: B.W.van Schijndel: "Het
geslacht Lips te Bavel", in De Brabantse Leeuv, jrg.6, afl.8, p.116.

14. Uit de cijnsboeken van Glnneken en Bavel, R.A.N.B., archief Retrt-
meesters Prins Frederik nr. 118, f. 56r-v, 1636, kan worden
opgemaakt, dat de erfgenamen van Rombout uaren: Adriaen, Anna, Ja.n
en Cornelis Rombout Lips.

7.
8.

9.

10.

B?

15. Zij erfde van haar ouders na erfmangeling, het huis De Prins bij de
St.Ileertensbrugge, R 521, f1-2v, 3-L-1622; verkocht in 1644, R 533,
f.102r-v, 8-1-1644.

16. R 517, f.18v, 4-12-1610.
17. R 522, f.51r-v, 5-4-1623. Het pand heette daarvoor Den Spiegel. Op

het pand Den Hasewint was in 1627 nog een schuld gevestigd, R 525,
f -7r-v , 16-1-1627.

lu. Cathelijn Elrckmans verkocht de brouwerij in 1675 aan Sr.Rombout
Àdriaen Llps, R 541, f.55v-56r, 21-5-1675. Zij overleed enkele
jaren later

19. R 560, f.152v, 11-4-1671.
2.tt. 6.A.8., Ginneken 89.
2.1 . In de Fragment-genealogie fa.adlie Lips te Bavel, wordt geen lkijn

of Quirijn Lips vermeld.
2.2. Van Rombout Jan Jan Lips is geen deling van zijn nalatenschap

gevonden ln het schepenprotocol van Breda of Ginneken. Van een zo()n
Krijn ontbreekt ieder spoor.

23. R 691, f. 59r-61r, l7-2-L627, deling tussen de twee dochters; de
moeder was nellicht een dochter van Robbregt Jan Anthonis Jan Lips,
of van Robbregt Jan Jan Jan Lips. ZLe genealogie Lips.

24. R 693, f.36v-37v, 11-1-1639; R 694, f.128r-v, 17-6-1650.
25. R 696, f. L74v-175r, 8-3-1669; idem, f.21Or, 28-1-1670.
26. R 696, f.210r, 28-1-1670; R 696, f. 263r-v, 29-3-1672; R 699, f.'/Or',

21-5-1694.
27. R 688, f.112v, 3-5-1613; R 691, f.226r-v,19-2-1630; R 693, f.25v-

26v, 16-12-1638; R 697, f.11v, 3-8-1674.
28. R.A.N.B., Àrchieven Rentmeesters Prins Frederik, cijnsboeken van

Ginneken, nr. 118, 1636-1699, f.196v; idem nr. L23, topografische
legger, t725, f .158r: "47 l/2 roede grroese en vroente, door hen
betlmmert" d. i.. bebouwd.

29. Het zou mogelijk zijn, dat Àdriaen Rombout Lips, die immers brouwer
in Breda was, op de in cijns ontvangen grond in 1642 een huis met
brouwerij gesticht heeft, a1s dependance van zijn Bredase bedrijf.
Of dit dan de in 1656 vermelde "coopbrouweriJe" van l(rijn Rombout
tips is, die toen reeds 14 tot 15 jaren in Bavel gevestigd nas,
blijft echter slechts een niet te beuijzen veronderstelling.

30. R 687, f.192r...198v, 1-2-1681.
31. Zie Buiks, Veldnanen, dl. 1O, p.73. Oudste vernelding 1627 als tt^,ce

percelen grond. Buiks veronderstelt, dat de boerderij afgebrand was
biJ de belegerlng van Breda. De ligglng is niet geheel duldelijk,
uellicht gaat het hier om een hoeve ter hoogte van Eikbergseweg 2.
R 698, f.56v-57r, 23-7-1686.
Infornatie G.Otten, Breda.
R Ginneken 89, f.2O2r..205r, 18-2-1'/35.
R Ginneken 89, f.210r-211v, 20-4-1735.
De hier vermelde gebuurstraat is een pad tussen de huidige
tenbergseseg en de Roosbergseweg, genaamd de Kèrstraat. Zie
R Glnneken 93, f .73, 1749.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

Hoes -
afb 2.

R Ginneken 95, f.163r-166r, 23-8-1765.
F.A.Brekelmans, in: "De boerderlj-herberg De Brouwers", Ln Brieven
uan Paulus, nr.42.

40. R Ginneken 97, f .8v-12v, 25-2-i.'l'15.
41. F.A.Brekelnans vermeldt in Erieven van Paulus, nr. 42. een overlijden

in 1784. Deze Stephanus van Gastel, gehuwd met Anna Robs, uas de
vader van de brouríer Stephanus Steven van Gastel (1737-1822). Uit het
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42.
43.
44.

55.
56.
57.
58.

59.
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huwelljk van de brouwer met Brigida van der Schoot werden tenminste
acht kinderen geboren, waaronder weer een zoon Stephanus van Gastel
(1778-1843), gedoopt als Van Gestel.
R 701, f.120v-123r, 7-10-1707.
R Ginneken 87, f.108r-109r, 20-8-1725.
Dezelfde lasten drukten op de hoeve die in het begin van de
zeventiende eeuw eigendom uas van Peter Jacob Aertssen vari l,'it^

Biestraten en zijn opvolgers.
45. R Ginneken 90, f..46r-47r, 22-3-L737; idem 92, f..?r, L4-2-1744.
46. N 4869, notaris J.L.ïliercx, acte 4 en 12, 22-t-1828i 5-2-1828.
47. N 4906, notaris P.C.l{iercx, acte 25, 7-3-1840.
48. Àrchief Ginneken nr.1836, Proces-verbaal de Commodo et Incommodo,

nr.5, 1-9-1842; vergunning werd gevraagd voor het oprichten van een
mouterij en een brouwerij.

49. R Ginneken 100, f .16v. . .28v, 28-6-L793,' idem, t .Ll4r , 6-11-17(j5.
50. N 1392, notaris L.Beens, acte 38, 13-5-1836.
51. G.A.B., archief Ginneken (=G.À.N.C.) nr. 1552, Patentregi5f*r5

BaveI , 1815-1836.
52. Dit huis uerd gebouwd in 1793-1795 (R 1OO, f.114r, 6-L1-1795). In

1882 uerd de boerderij gedeeltelijk herbouwd (kadastrale hulpkaart,
Ginneken sectie K, nr. 78, au9.1882).

53. G.À.8., archief Ginneken 1552, Patentregister l8.-16.
54. Kadaster Breda, I(adastrale tegger Ginneken, artikel 714, regel 50,

1858: brouwerij ingericht tot "landgebouu". De productie moet al
eerder gestopt zijn, vermoedelijk omstreeks 1840-1850, tegelijk net
tÍaassen. Aangezien de patentregisters tussen 1837 en 1859 verlo-r,:;n
zijn gegaan is dit niet precies vast te stellen.
G.R,.8., Ginneken nr. 1552: Patentregisters 1815-183'/.
Gemeenteverslag Ginneken en Bavel over 1834.
Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie C, nr. 51, 30-6-18,i2.
Volgens de heer L.van der Velden, huidige eigenaar van het complex,
Iigt er bij of onder de garage achter zijn huis Roosbergseweg 1 nog
steeds een grote gewelfde brbuwput. Deze garage staat nagenoeg op
de plaats waar vroeger de brouwerij heeft gestaan.
R.v,O., dl. 1138/134, 10-10-191?, notaris Vermeulen te Teteringen.
R.v.O., dl. lL54/84/-30-5-1918, notaris J.J.tÍ.ltertens, Rotterdam.
Dagblad van Noord-Brabant, 29-11-1919 en 13-12-1919

60. Informatie dhr. L. v.d.Velden, Bavel.
61. Vermeld in N 158, nr.985.
62. NN Breda 28, notaris E.E.C.Gerrits te Breda, acte 157-159-160, 2Í]-L

L2-12 en 13-12-1881. Bij de omsctrijving van de onroerende goederen
op de Eijkberg wordt nog steeds de brourerij vermeld. Volgens de
kadastrale legger was deze door Adriaan l(anters omstreeks 1855
ingericht tot "landgebouw".

63. t{N Breda 28, notaris E.E.C.Gerrits te Breda, acte 157-159-160, 28-l
1-2-12 en 13-12-1881; R.v.O., dl. 616/141, 12-5-1883, notaris Schmidt,
Gilze.

64. Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie K nr.92, augustus 1BttB.
65. IIet woonhuis van de boerderij is volgens foto 6 te dateren op ca.

1850, teruijl het stalgedeelte met "Franse" kap rond 1900 gebouud is.

B9

STA},IREEKS ROMBOUT LI PS
door Kees Leijten

De familie Lips was in Bavel in de L4e en volgende eeuwen
een uitgebreide en invloedrijke familie. Enkelen van hen
waren landmeter ( b.v. Kaart van Lips L62l); anderen waren
schepen van de gemeente Ginneken en Bavel , anderen boer qf
brouwer. Soms werden twee of meer functies of beroepen ge-
combineerd. De brouwers onder hen waren dat van vader op
zoon en stamden af van Rombout Lips.
De stamreeks van hen was als volgt:

1 ROI'tsOUT

2 JAN LIPS

LIPS ; geboren omstreeks 1390

; circa 1,420-1.499

3 JAN JAN LIPS ,alias DE JONGHE
circa 1460-1518 ; brouwer aan DEN LEEGHEN EICKBERG
Schepen Ginneken en Bavel 1499-1503
gehuwd met Lysbeth Jacob Henric Nouts

4 JAN LIPS ; Boer te Teteringen en na 155L te Bavel.
gehuwd met Engele Robrecht Peter Wiltens uit Gilze

5 JAN LIPS ; Schepen van Ginneken en Bavel

6 ROMBOUT LIPS
ca 1550 4.9.1,624 ; begraven in kerk van Bavel
bíoont in Breda en Bavel; Boerderij "in den Akker"
gehuwd met Jenneke Adriaen Matheus van Alphen +1620

7 ADRIAEN ROMBOUT JAI.T JAN LIPS
Poorter van Breda i + 23-1-1652 begraven in kerk Bavel
Brouwer in Breda ( Den Hasenwindt en 't Claverbladt)
22-4-1617 te Bavel gehuwd met
Catharina Aert Peter Eijckmans uit Breda + ca 1680

8a ROMBOUT ADRIÀEN ROI'tsOUT LIPS ; Brouwer in 't Claverbladt
8b JAI.I ADRIAEN ROMBOUT LIPS ; 1681 brouwer te Bavel

9 ADRIAEN ROI,IBOUT ADRIAEN LIPS ; overleden ca 1.7L0
Brouwer te Breda en Bavel

Bronnen:
- Ad Jansen:"Brouwerijen en Boerderijen op de Eikberg in Bavef" ( BvPL22)
- Kwartierstaat van Keee Leijten
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INT OVER ETEN GESPROKEN B

tr-

door Kees Leijten

EEN EENVOUDIG MENU UIT DE DERTIGER JAREN

rn het archief van Paurus bevinden zich meerdere oude me-nu's. hle publiceerden er al meerdere van.*
Een menu uit het begin van de dertiger jaren legden we voor
aan Bert Mol eigenaar en cuisinier van het Bavelse Restau-
rant "Vanouds de Brouwers". **
Het is een uitgebreid etentje, maar vroeger werd er meer
tijd genomen voor een diner, zodat het niet zo zwaar was.
Bovendien werd er toen per dag meer gegeten en men nam mÍn-
der tussendoortjes.
Bert Mol beoordeelde het als een goed opgebouwd traditio-
neel diner dat hij u presenteert voor f zoo,- per couvert.
* - Zie ook BvP nrs 37, 69, 26, 72, gO, 9O en 9g** - dank aan Bert en Gerry Moj voor hun bijdrage

HARMONIE SINT-CAECILIA 75 JAAR
op zondag 22 november herdacht de Bavelse Harmonie het 7s-jarig bestaan.
Een foto uit het verleden
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TWEE PACHTCONTRACTEN
VAN 'DE LEEUWERIK' TE BAVEL

door Chr.Buiks

In 'Brieven van Paulus',8r.I20 (juni 1998) hebben
kunnen lezen over de ontwikkelingen rond de boerderij
Leeuwerik te Bavel in het interessante artikel van
Jansen.
Zoals veel grote hoeven in de buurt van Breda hoorde de
Leeuwerik lange tijd toe aan vermogende lieden uit Breda.
Deze gingen niet zelf boeren maar zetten een pachter op
hun 'stede'. In het archief van Breda zitten nog honderden
pachtcontracten van hoeven uit de Baronie (voor het op-
stellen van een dergelijk contract hoefde men niet voor
schepenen van het dorp r^raar de boerderi j stond te ver-
schijnen zoals bij verkoop of bezwaring; het kon ook voor
de schepenbank van Breda) Deze pachtakten zíjn helaas
moeilijk te vinden omdat ze 'verstopt 'z:-jn tussen duizen-
den andere Bredase schepenbrieven. Hieronder laten we de
inhoud van twee pachtcontracten van de hoeve 'de Leeuwe-
rik' uit de 16e eeuw volgen-
In 1549 had Cornelis Wachmans een stuk heide 'ingenomen'.
Dit innemen gebeurde steeds met direkte betaling van een
bepaald bedrag (het voorlijf,de koopsom), terwijl er ook
nog een 'eeuwigdurende' grondcijns betaald moest worden
De ontginner moest het stuk hei{e omgeven met een wal,
zodat het duidelijk gemarkeerd was'.
De grond was er ongetwijfeld zeer schraal, maar mogelijk
toch nog iets beter dan die van de omgevende vroente, dD-
ders !'ras Wachmans niet op het idee gekomen om juist hier
een hoeve te stichten.
De oudste pachtakte dateert uit het jaar 1565. Jenneken
Laureys Mathys huurt dan van Cornelis lrlachmans 'de Nyeuwe
Hoeve genaemt de Leeuwerck'rgroot onder land, weide en
heide 19 bunder, gelegen op den Eikberg. Leeuwerck is de
middelnederlandse benaming voor leeuwerik. De pachttermijn
beliep 3 jaar.
De huurster ('latersse' genoemd, van laat = huurder) moest
uit Breda met wagen en paard hout aanhalen voor de bouw
van een nieuwe schuur of schaapskooi. De geburen hielpen
blijkbaar bij het transport en de opbouw want Wachmans was
zo goed om ze voor hun inspanningen kost en drank te
verstrekken.

DOMEINGOEDEBEN
Y§,

[. [. n. Prins [redcrik der Ncdorluden.

-

Runtq*btPeda.
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Demeu-, Ei[en-, Kanadaschr potrulieren Boonm,
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Ulveuhoutsohe. , ilast' 0n Liesbesschen,
. o!D!B

ett Tc|crlngco; 't,

tolleur der voormiddegr ten lO ure, dr: I

09. ÍwtQg' hr 16 lasr,ar,ij t8?9, ten_holle 
i

van ds'IlÍcrl. M. vrx ÀrrrrN, io OINILBKDIL, '

Op_Do*ladlgdn l8 ïanoij 1870, tcn huiae
ven J. P. vrx lÍoorrl, bc OINNBKEIT.
_ Qp hijda_g_Q1\! tanarij l87g,ton huilo vrn
J, I,gr, te PXIÀ/§ErV U.lO i.

Op Zal*dag dar tE Jarll,arij lSTg,tcahsi&
vrn G. §rBrrorrr, ta P&nSdtg.l.gf.

we
de
Ad

I Dc mtitica der trvcliarcn riln tc boLono
tii itc Borohvechtcr ia'[c Ulïcntroutrohc,
Mut, cn Liorborohcu: tcrriil àavoorrurd,cn
vrn vcllroop tcr lcziug liggàltmlrutorpvea
cleu Beutmeertdr tc Bre-d,e,-rijt A, t. L62öh.

1:6698) DcBsatneooter,
J. E. BOOSMÀI]E NEPVEU.

1OO JAAR STAÀTSBOSBEHEER
In 1999 viert het Staatsbosbeheer zijn 100-jarig bestaan
met o.a. een tentoonstelling in ons museum.
In plaats van "Brieven van Paulus 123 " ontvangt U in fe-
bruari 1999 een extra dik nummer dat geheel gewijd is aan
dit jubileum. Kees van Alphen schreef het boeiende verhaal.

In het blad Cobouw verscheen in 1878 een advertentie over
de openbare verkoping van hout.
Het "Ulvenhoutsche Bosch" was toen nog een domeingoed van
Prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I (* Ber-
Ii jn 1797; + hlassenaar 1881) .

Prins Frederik der Nederlanden.
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De walIen ('grachten') die gebroken waren moest Jenneke
herstellen.
De vruchtbaarheid in stand houden luas voor de verpachter
steeds een zeer belangrijk punt. vandaar ook de bepaling
dat Jenneke een goede ashoop (van turfas) in stand moest
houden. Deze as diende vooral voor het bemesten van de
weilanden. rn de mesthoop moesten 40 karren aarde en 2 of
3 karren mest gereden worden en dan gemengd over het land
gebracht worden. tllat het maken van mest betreft vorgde men
vroeger arlerrei zeer bewerkelijke methoden. zo werden er
wel zoden van weilanden of heideverden gestoken en met
koeien- of schapenmest gemengd. onder de koeien bracht men
in de potstarlen ook wel vraggen of heidemaaisel om de
gier niet verloren te laten lopen. ook mengde men we1 mest
met zand: zo leek de hoeveelheid wat groter, maar aan de
verbetering van de vruchtbaarheid van de akker leverde dit
zand uiteraard geen bijdrage.
Bij het eindigen van de termijn moest Jenneken 7 zaalden
braak laten in 'den zuytacker'. Een zaarde is ongeveer
hetzelfde ars een breed bed. zo'n bed bestond uit een
aantal ploegvoren, gescheiden van het volgende bed door
een extra diepe voor. Door die diepe voren kon het water
in de wintermaanden snel afvloeien ,waardoor voorkomen
werd dat de winterrogge, het meest gezaaÍde gewas, ver-
dronk. De waterafvoer was vroeger beduidend slechter dan
heden ten dage en na langduríge regens breef het water
vaak wekenlang op het perceel staan.
De rest van het bouwrandareaar moest Jenneke in het

laatste huurjaar bezaaien met rogge. voor het proegen en
maaien in het laatste huurjaar kreeg zíj dan van de oogst
van dit laatste jaFr de herft ('halven wasch'; eeuwenrang
gebruikelijk geweHt in de Baronie).

Het tweede pachtcontract dateert uit het jaar 1580. De
Leeuwerck wordt nog steeds aangeduid als 'de nyeuwe hoeve
oft stede'. De oppervlakte was weinig veranderd ten op-
zichte van 1565, àI1een was er nu 1 bunder en 54 roede
bos. De huurder was cornelis cornelis corneris Hazen-
berchs(hij was de opvolger van Henrick Jan schuermans);
hij was gehuwd met Margriet Henrick verspaendonck. De
termijn beliep slechts 2 jaar, dat is uitzonderlijk kort
voor het huren van een hoeve in de Baronie. De huur ging,
zoals eeuwenlang gebruikelijk was in de Baronie, in per
half maart. De pachtprijs was 16 karolusguldens per jaar.
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De huurder werd op het hart gedrukt de vekens (hekken) en
de gebinten goed te repareren en ook het dak tijdig van
nieuw stro te voorzien. Bij het repareren moest de huurder
de dakdekker en de timmerman van eten en drinken voorzien
en meehelpen bij het aanhalen van materiaalrverwijderen
van afval etc. Daar een boerderij bestaande uit hout en
stro zeer brandgevaarlijk was, moest de huurder voorzich-
tig zijn met vuur, Iicht en as. Als de huurder een akker
moest omheinen, moest hij dat doen met zoden en niet met
hout. Zoden v{aren er immers genoeg en die waren goedkoop.
Het omheinen werd zeer algemeen toegepast. De omheining
bestond uit een wal('gracht') van ca.L m.hoog en enkele
meters breed. Bij het begin van de huurtermijn was er
blijkbaar nogal wat achterstallig onderhoud aan de wa1Ien,
want Cornelis moest 3 of 4 dagen heinen 'int opcomen' op
de plaatsen 'daert meest van doen saI wesen'.
Om de vruchtbaarheid van de nieuwe hoeve in stand te
houden mocht de huurder geen ds, mest of ruigte (stro,
vlaggen aggen etc. ) van de boerderij afvoeren.
Bij het 'afscheyt' (zijn laatste huurjaar) moest de huur-
der 3 lopensaat braak laten liggenrdat is een half bunder
ofwel 0,64 ha. Dat is niet veel voor een boerderij van 19
bunder. De braak was in de 16e eeuw waarschijnlijk aI ver
op zijn retour. De boeren kenden hier aI stoppelgewassen,
die na het graan gezaaid konden worden en nog een extra
opbrengst gaven. Door het onderploegen van klaver-en
spurriestoppels werd de vruchtbaarheid van de bodem boven-
dien nog vergroot.
Zoa1s steeds in de Baronie behield de verhuurder het gezag
over de houtgewassen. hlachmans behield ook een bos van
ruim een bunderrgelegen aan de oostkant van de Zuid.akker,
aan zichzelf. AIs het schaarhout op de wallen gesnoeid
werd moest de huurder de eerste 3 jaar daarna goed oplet-
ten dat het vee geen schade deed aan de uitschietende
takjes ('t schot'). Voor zijn eigen brandstofvoorziening
moest de huurder maar turf steken op de vroente, de heide-
velden, waarvan er in de omgeving meer dan voldoende
waren. De open haard werd vrijwel altijd met turf ge-
stookt:de mutsaard (van het schaarhout) werd gebruikt voor
het stoken van de oven bij het bakken van het brood.

Zie ook:
LeendersrK :Cultuurhistorisch overzicht van het landin-
richtingsgebied Ulvenhout-Galder p53 ( te verschijnen).
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Vliegenelers

VERSCHENEN

ffig,'rdirr*ffi
GROOT SCHIMPNAIiIENBOEK VAN NEDERLAND
Dat de Tilburgers Kruikenzeikers worden genoemd en de Ette-
naren Steiloren is in onze omgeving genoegzaam bekend, maar
dat er in Nederland zoveel bijnamen bestonden dat er een
boek kon word.en uitgegeven van 320 pagina's had ik niet
verwacht. Een leuk boek, goed geïllustreerd en overzich-
telijk getoond. Voor zover mogelijk wordt er ook een ver-
klaring gezocht voor de schimp- of scheldnamen.
Een drietal registers vergemakkelijkt het opzoeken.
Ik heb echter nooit geweten dat de Strijbekenaren vliegen-
eters zíjn.
Zo leer je nog eens wat.
Bredanaars hebben niet minder dan zeven bijnamen ,maar ze
komen allen neer op verwaande mensen of opsnijders.
Overigens kun je zien dat de schrijver geen Brabander is ,
want hij verwart Beers aan de Maas (p163) met De Beerzen
(p1aa ) .
Overigens een gezellig boekrdat we U kunnen aanbevelen.
Groot Schimpnanenboek van Nederland ; Dirk van der Heide; 308 pag.
ISBN9O.5294-17O x; prije :Í 37,5O

NIEUWSBRIEF MARK & LEIJ
Op l-8 april 1997 vond te Chaam de oprichtingsvergadering
plaats van de " Natuurvereniging Mark & teij rr

Inmiddels heeft dp vereniging met een schitterend tijd-
schrift aI 350 lèden, voornamelijk in de gemeente Alphen
Chaam en de dorpen Bavel en Ulvenhout.

In het laatste nunmer van oktober 1998 lezen we o.a :

de laatste vier maanden zíjn er in ons heem niet
minder dan 20 soorten vlinders waargenomen.

Op 18 mei zag Jeroen Stoutjesdijk boven de Chaamse
Beek te Ulvenhout benedenstrooms van de brug in de Slotlaan
een mannetje van de bosbeekjuffer.Vorig jaar zag hij een
echtpaar. Dit diertje is hier zeldzaam.

Aan de Bovenmark bij Meersel-Dreef is onlangs een
lepelaar waargenomen.

Jos van Gils zag onlangs een vos op de Strijbeekse
Heide. 

_

In de gemeente Ginneken en Bavel werden in de jaren
L704-17L2 zeven wolven gevangen; vier reuen en drie teven.

97

BRABANTSE ALT,TANAK
door Kees Leijten

Voor de elfde keer verscheen begin novenber de 11.e editie
van de Brabantse Alnanak, een uitqave van Brabantse Heen.
ffaast de hekende aLnanak-gegevens over het weer bevat de
alnanak een qrote hoeveelheid weetjes over Brabant.
ALle heenkundekrinqen, archieven, musea , provinciale orga-
njsatjes en geneenten kunt U er in vinden.
Enkele stukjes hebben we voor U gecopieerd, o.a. een kran-
tenartikeltje uit L899 over 't Ginneken.

12 juli - Ginneken. De landman Cornelis Roovers,
alhier, die reeds 96 zomers achter den rug heeft, nam dit
jaar nog een zeer werkzaam deel aan het hooien. Op de
vraag van zijn 56-jarigen zoon of hij meeging naar het
werk, gaf de oude ten antwoord: "ga maar vooruit, ik zal
je wel krijgen!"

IJlvenhout
Heemk. Museum .Paulus van Daesdonck'
Pennendijk 1,4851 VB, tel. 076 5612742

Gevestigd in een oude Brabantse boerderij met
volledig ingerichte keuken en woonkamer uit
ca. 1930. In de andere vertrekken zijn een oud
winkeltje en herberg, een klaslokàl en een
kapel ingericht. Verder gereedschappen van
diverse ambachten. Elk hatrf jaar een wissel-
tentoonstelling. Geopend: plke wo. van 14.00-
16.00 uur en elke eerste zo. van de maand van
14.00-17.00 uur.
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COttECTIE PAULUS' MUSET.J},I 11.4

In de afgelopen maanden ontvingen we weer vele zahen voor
onze museum-collectie. tirle kunnen de giften onderbrengen in
de volgende deelcollecties:

ÀRCHrEr/ BTBLTOTHEEK
Twee trouwboekjes; 3 Duitse bankbiljetten uit de tijd van
de geldontwaarding (resp.1000, 20.000 en 100.000 Reichs-
mark); krantenknipsels over Bavel en Ulvenhout; boek Enka
1986 i 20 kínderboeken

CARNAVAI
Diverse carnavalsatributen

CURIO§A
Stempels Enka; 5 verschillenöe suikerzakjes uit Nieuw-
Ginneken; spaarpot (Clown); bronzen trofee uit Zakopane

FOTOARCIIIEF
Vele foto's voor de lopende tentoonstelling; schilderij met
foto kerk Ulvenhout m et winkeltje Boogaarts; zes dia's van
Jachthuis en omgeving

KTEDING
Boerenjas met vest; naaimachine

TANDBOUil
Smeedijzeren nagel uit afgebrande schuur Pekhoeve; aardap-
pelzak

9B

leee EN 
3iii vAN DE vo,,*scu,,ruuR

De jaren 1999 en 2000 zijn in Nederland en Vlaanderen uit-
geroepen tot " Jaar van de Volkscultuur".
Op het eind van het oude en aan het begin van het nieuwe
millennium zullen Nederland en vlaanderen samenwerken om te
raten zien hoe boeiend kennis over de geschiedenis van het
dagelijkse leven is.Een breed scala van activiteiten zal
volkscultuur, regionale geschiedenis, folklore en volks-
kunst onder de aandacht van een breed publiek brengen.

I

HEEMKUNDIG WEERÉ 113
Heiligen in de weersvoorspelling 51

December - l{intermaand - Donkere maand
Hangt het ijs met kerstnis aan de twÍjgen
Dan zult ge met,pasen palnen krijgen

Januari -- [ouh'aand - tooimaand
Sint Basje ( Sebastiaan 2A/l)
Heeft 'n hard bastje

TENTOONSTELLING

},{ET WILHELMINA ÀÀN TAFEL ].898.1998
7 nov.t/n 7 maart 1999 - Nederlands Textielmuseum Tilburg

In deze tentoonstelling ziet U nooit eerder getoond gele-
genheidsdamast uit de laatste honderd jaar gemaakt ter ge-
legenheid van jubilea, oorlog en vrede, vele unieke gebeur-
tenissen.

ICHT
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RETIGIE
5 Verschillende uitgaven van de bijbel
SPEELGOED
Kwartetspel PTT; 2 ratels; 7 puzzel-blokken; houten hondje
op wielen; houten trein; houten stepi

scHoor
flesjes Radex voor schoolgebruik

VERENIGINGSI,EVEN
3 Grote dozen met medailles en

tfÀ§Hurs
Zinken zeepemmer (42,75 liter)
h,INI(EI

bekers van K.P.J.Galder

§peldendoosi 6 stukken sunlightzeep

}íERELDOORTOG II
stuk papieren touw; pioniersschop; z gasmaskers; prakboek;
2 persoonsbewij zelrli 9 distributiekaartàn; 1 verduiËterings-
1+ÍrlF

De schenkers waren nevrouur, de heer of familie:
J.van Aert; T.Pijpers-Blom; J.Bredt; J.v.d. Camp; E.Do1né;
J.Figlarek; M.de_ Hoogh; R,de Jong; H.Kleijn; L.letiten ;A.Rombouts; J.v.d.Westerlaken; Rosmolenschóo1.

foto Jan Grauwmans

MONUMENTENPRI JS NOORD-BRABANT
door Kees Leijten

Op maandag 23 november is weer de monumentenprijs Noord-
Brabant uitgereikt.
De prijs ging naar café-boerderij "In den Anker " te Zun-
dert, in onze omgeving beter bekend a1s het café van Bet de
Bèr. Het onderwerp was: " Een monumentale historische boer-
derij, die nog in bedrijf is"
Een eervolle vermelding ging naar de boerderij van de fami-
lie Peeters op de Strijbeekseweg in Ulvenhout, voorgedragen
door onze heemkundekring.
Over deze boerderij schrijft de jury:

Bijzondere aspecten:
"fraaie ligging in landschap; gebinten in schuren"
en verder:
"Ook is geconstateerd dat soms, met behoud van de histori-
sche buitenkant, de binnenkant van de oorspronkelijke boer-
derij volledig anders is ingericht. In feite is een derge-
lijk gebouw dan te beschouwen a1s een z.g. woonboerderij.
Dat kan variëren van eenvoudige splitsing en verbouwing tot
een tweegezinswoning, tot het binnen de oorspronkelijke
bouurmassa maken van een (luxe) woning die tot ver in de 2Le
eeuw als zodanig zal blijven voldoen.Door een dergelijke
aanpak is dan toch in ieder geval de meestal fraaie land-
schappel i j ke situatie g'ered. "

BEN MARTENS HEER VAN BREDA
Breda eert e1k jaar een of enkele van zijn
grote verdiensten op sociaal, cultureel of
terrein met de titel "Heer van Breda".
Ben is al vele jaren actief in onze gemeenschap.
Raadsrid, carnavalsprins, voorzitter Dorpsraad en voorzit-
ter van het kerkbestuur zijn enkele van de vele activitei-
ten van Ben. Ben publiceert op vele terreinen.
0p L7 januari verschijnt er bij paulus een boekje over 33jaar Carnaval in Ulvenhout, ook door Ben geschreven.
Paurus feliciteert Ben met zijn eervolre benoeming, voor
het eerst aan een niet-Bredanaar, eD hoopt dat híj ook voor
de heemkunde in onze voormalige gemeente Ginneken en Baver
nog vele jaren verdienstelijk za1 zijn.

bewoners om hun
maatschappelij k



VAN GENEÀLOGIE
HET DAGELIJKS

Voor de derde
een studiedag
kringverband.
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NAAR HEEMKUNDE
LEVEN CENTRAAL

maal organiseert de Stichting
voor de beoefening van de

BRABANTS

Brabants Heem
genealogie in

1948 KLASSEFOTO UIT GALDER 3
door Kees Leijten

Ons in Vlissingen wonende lid Riet Minderhoud.-van der Vel-
den (1939) vond in haar fotoalbum een beschadigd fotootje
uit 1948. Het is een klassefoto uit Galder. Een aantal
namen kende ze nog.
We publiceerden de foto in BvP 119 en vroegen U de niet
bekende namen aan ons door te geven. In BvP 121 konden we
er vier aan toevoegen. De lijst is nu dank zij Riet Snoeijs
uit Strijbeek bijna volledig. Nu de laatste namen nog.
Wie weet ze ? Geef ze door aan het redactieadres !

jr

{
l{
T

1

2

3
4

5
6

7
I
9

Sjef van Boxe1
Frans Koenraads
Kees van de Made
? Ansems (Canada)
Janneke Gooijers
Jan Grauwmans
GieI van Veltom
Jaan Huiben

10 Jan van de Made 19
11 20
1,2 Riet v.d.Velden 21,
13 Sjan v.Ginneken 22
14 Riet Snoeijs 23
15 Sjan Verheijen 24
16 Riet v.d.Klundert 25
17 RÍet Roovers
18 Joke Hendriks

José Herremans
Betsy Nooren
? Nooren

Lena Schalk
Jac v.d. Velden

? Koks
Jaan van Alphen

1

10
4

13
2t

25

56789
t4 15 16 17 18
22 23 24

23
11 !2
19 20

ZTEKTE EN STERFTE HE,EM
VAN ONZE VOOROUDERS

Van belang is daarbij het verband tussen
genealogie en heemkunde.

Op deze studiedag op zaterdag 2A maart 1999, die voor ie-
dereen toegankelijk is, wordt de gezon{hgidszorg centraal
gesteld in een drietal lezingen en wordt duidelijk gemaakt
hoe belangrijk de beschrijving van de ziektes en-hei ster-
ven in de archieven voor de genealogie kan zijn.
We kunnen informatie vinden over grote sterfte in families
of gezinnen, over epidemieën, over de gezondheidszorg in
dorp of stad.lrlaren de mensen arm of iii f , hoe *as de
gezondheidszorg georganiseerdrwelke beroqpsgroepen waren er
bij betrokken, hoe beleefden onze voorouderi ziekte en
dood. Vele gegevens kan men uit de archisygn opmaken

"Van Genealogie naar Heemkunde,
'.-.)

Boerke Mutsaers Vijverlaan 2 Tilburg
(bij station Tilburg lJ. )

Zaterdag 20 maart 1999; van 10.00 u.-13.00 uur
Deelnamekosten f 15r- per persoon , inclusief een paper.
Betalen aan de zaal. Om 9.30 staat de koffie [làar.
Aanmelden schriftelijk bij :
Dr Frank trlierckx LÍndebaan 40 46ll LX Bergen op Zoom.

Informatie bi j : Frank trlierckx ( 0164 24. g0.52 )
en bij : Kees Leijten (076 561.27 .42) .

IEDEREEN IS WELKOM
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BREDA'S MUSEUM EN STADSARCHIEF BREDA

door Kees Leijten
VERHUI SD

Na een lange sluitingstijd opent het Breda,s Museum opvrijdag 18 december weer de poàrten.
van de monumentale boterhal àan de Grote Markt die te kreinwerd voor de grote colrectie verhuisde het museum naar devoormal ige Chassékazerne.

Ook de Archeologische dienst en het Gemeentearchief vindenplaats in dit markante gebouw.
Lange tijd van voorbereiding is er aan voorafgegaan, maarBreda kan nu met recht trots zÍjn op het nieuwe archief datvoortaan de naam van stadsarchióf in plaats van Gemeentear_chief zal dragen ar kunt u er ook de àrchieven van de voor_malige dorpen en gemeentes princenhdgè, prinsenbeek, Ginne_
I:l en Bavel, Nieuw-Ginneken en Teterinqen raadplegen.Alles is nu in dit schitterende archiei-bijeengebracht.
Zondag 20 december is er een open dag en kunt u eens rustigrondneuzen, vooraleer u er een onderzoek gaat doen naar uwstamboom, uw kwartierstaat of de geschiedenis van eenstraat of gebouw in onze ,roor*aiige gemeente Ginneken enBavel of Nieuw-Ginneken.

Ga zeker eens kijken.
voor uw onderzoek is er altijd plaats in de korommen vandit tijdschrift.

UITSPRMK

BRTEVEN vèN 8ÀU_LU§

is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring paulus van Daes-donck.Het staat internationaal geregistreerd door rssN-0166-043g.
Het verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor deleden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiede-nis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken enBavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.

Redactie : C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken
Reclactieadres : craenlaer 18, 485L TK ulvenhout, 076-5612742
Lay-out en vormgeving: C.J.M. Leijten

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 19?5 enkoninklijk erkend a_1s vereniging op 25 novembei 1925. De vereniging isingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer v 2g256g.

secretariaat : Abdij van Thornstraat 19,4g54 Bavel tel. 0161-43348gBankrekening : 52.18.33.639 t.n.v.paulus v Daesdonck
Girorekening : 3?.13.311 t.n.v.paulus v Daesdonck
Ledenadministratie: Paulus van Daesdonck, postbus g9, 4B5o AB urvenhout.

MUSETJM

De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres pennendijk 1Het museum is geopend de l.e zondag van de maancl van 14.00 - 17.00 uui enelke woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. voor groepen op verzoek.
schenkingen voor de collektie gaarne in het 

^usàum 
àp *"iroagen van B.3o -16.30 uur.

Het museum is ondergebracht i.n de stichting paulus,Museum (s 10.49.7g)

BEST(,UR
J.C.van der Westerlaken
C. J. M. Lei j ten
J.A.van Dorst
W. A. Langen
H.J.M.Meeren
À.P.J.M.Luijten
A.P.M.Goos
J. A. M. Grauwmans
A. M. M. Verkooi j en
A. H. M. Verschuren

PUBLICÀTIES

voorz itter
vice-voorz i tter
secretaris
2e secretaris
penningmeester
2e penningrneester
medewerker Ulvenhout
technisch coördinator
medew. GaIder/Stri j beek

1996
L997
1997
1998
1 998
1996
t997
1998
1996
7997

1975 Monumentenboekje
1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tomkins
1983 100 jaar school Galder
1983 Veldnamen 1-25(1983-1988)

J.M. E.M. Jespers ( uitverkocht)
J.C.van der Westerlaken f 5,-
C.J.M.Leijten - 5r-
H.Dirven,K.Leenders e.a. - 5,-
Dr.J.L.M. de Lepper (uitverkocht)
H.Dirven,J.v.d.Westerlaken - 20,-
J.en R.v.d.WesterIaken (uitverkocht)
Drs.H.Verhoeven ( BvP 39) - 7,50
A.Verkooijen e.a. ( BvP 44) - 7 t50
Ir.Chr.Buiks (per deel) - 5,-

5,
10,

774
weer100s

1984 Carnaval in Oud en Nieuw-Ginneken Brieven van Paulus 46 - 7,50
1985 Bibliografie I M.Beugels,C.Leijten(BvP 55) - 7,50
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville J.M.E.M.Jespers - 20,-
L986 Wandelen in StrÍjbeek J.Jespers en Drs.H.Verhoeven - 5,-
1987 Kerken in Bavel Dr.C.S.M.Rademaker SS.CC - 10,-
1987 Wandelen in Ulvenhout (CaIlot) Ir.W.Bonekamp,M.Scheepers
1990 Het Mastbos en het werk van À.J.Spierings

houtvester van Schermbeek
1994 De Ginnekensche Tramweg Maatsch. P.van de Ven e.a. - 20,-
1994 Bibliografie II C.J.M.Leijten ( BvP101) - 7,50
1996 Veldnamen 26(Index) Ir.Chr.Buiks, J.Spoorenberg - 7,50
1996 Gemaallijst 1795 J.M.H.Broeders,À.W.Jansen - 5,-
1997 Straatnamen A.W.Jansen - 9,95

LIDI4MTSCHÀP
Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31
augustus. Naast diverse heemacti.viteiten, J.ezingen, tentoonstellingen en
excursies geeft de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit. Het
liönaatschap van de Krj.ng geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1998-1999 f 30,- per jaar.

Alles van waarde is


