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Jaarlijks terugkerend evenement op de Rudolf
Steiner school Breda: De Lentemarkt.
Opendag van de school georganiseerd en gerealiseerd door de ouders van klas 4. Met de opbrengst
worden nieuwe speeltoestellen, bankjes e.d. voor
op het schoolplein bekostigd.
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LENTEMARKT 2018
Met als thema ‘Op zoek naar Atlantis’
Item
Raambiljet/A3
Consumptiebon /50 x 70 mm
Opdrachtgever
Werkgroep Lentemarkt Rudolf Steiner school,
Breda
2018

‘Mijn broers en zus kunnen het niet meer
vertellen. Daarom doe ik het nu voor hen.
Dit wordt mijn verhaal over de familie d’AillyFritz. Een mooi verhaal over een hechte familie’.
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Antoinette d’Ailly, Eindhoven
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DE FAMILIE D’AILLY
EN DE FAMILIE FRITZ
De familie d’Ailly staat bekend als een Amsterdamse familie,
maar eigenlijk was de familie van mijn moeder, de familie Fritz,
minstens zo Amsterdams als de d’Ailly’s.

Mijn opa en oma in Doesburg
De familie d’Ailly kwam uit Picardië in Frankrijk. Er zijn daar verschillende
dorpjes die Ailly heten. Toen ik een jaar of twaalf was, zijn we een keer in die
streek op vakantie geweest. Met veel plezier zijn er foto’s gemaakt van de kin
deren bij een plaatsnaambord met de naam Ailly erop.
Rond 1630 zijn er verschillende takken van de familie d’Ailly ontstaan. Een kat
holieke en een protestante tak. Vooral gedreven door economische motieven
is de protestantse tak naar het Noorden gegaan. Oom Jan met de stokken (die
wordt later beschreven) heeft zich na zijn pensionering in 1947 verdiept in de
afstamming. Ergens rond 1830 is de familie naar Nederland gekomen. Eén
voorvader heeft wel in Amsterdam gewoond. Dat was mijn overgrootvader. Hij
was een bekende arts in Amsterdam. Zeker is dat hij rond 1870 ‘heelmeester’
was van het weeshuis. Hij was ook bestuurslid van het Amsterdamsch Genoot
schap ter bevordering van de koepokintenting voor minvermogenden en
zorgde ervoor dat de kinderen van het weeshuis tegen pokken werden inge
ent. Hij moet een sociaal bewogen man geweest zijn, een eigenschap die hij
aan zijn zoon en kleinzoon heeft doorgegeven.
De vader van mijn vader, Jacob d’Ailly, was huisarts, eerst in Franeker en later
in Doesburg. Toen was de familie dus al niet meer zo Amsterdams, al weet ik
dat er wel takken van de familie in Amsterdam gebleven zijn. Opa d’Ailly had
een zus (Hes) en twee broers. De oudste was Antoine Jean, die in de familie
‘oom Jan met de stokken’ werd genoemd; hij liep met krukken, omdat hij een
been miste.
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De familie d’Ailly en de familie Fritz

logie gehaald en toen heb ik van mijn vader de zegelring van de familie d’Ailly
gekregen, want ik had de ring nu echt verdiend als Antoinette d’Ailly. Ik draag
hem altijd.
Mijn broers en zussen zag ik in die tijd niet veel. Rutger woonde in het buitenland. Hans en Thea woonden in Uithoorn. Niet heel ver weg, maar we hadden
geen auto en met een klein kind reisde je niet makkelijk ergens heen. Als papa
en Gisèle op reis waren, mochten wij in hun auto rijden en daarmee konden
we op bezoek bij de gezinnen van Olga en Hans. Ik kan me wel herinneren
dat Saskia een keer bij hen had gelogeerd. Thea zei tegen me toen ik Saskia
ophaalde: ‘Je moet niet schrikken als er madeliefjes in haar poep zitten want ze
heeft hier in de tuin gezeten op het gras.’ Als je op drie hoog boven woont, is
dat een hele aparte ervaring. Met Olga en Syo hadden we nog minder contact,
doordat die in Heemstede woonden. Zij hadden het allebei heel druk, met drie
kinderen en een praktijk aan huis.
Overlijden vader
Zoals ik al eerder verteld heb, was het na de scheiding afgelopen met de goede
verstandhouding tussen mij en mijn vader. Ik had me altijd erg met hem
verwant gevoeld. We hielden allebei van buiten en van wandelen en we deden
veel samen als hij tijd had. Dat was allemaal voorbij. Ik denk dat ik vooral hem
en niet mijn moeder de schuld gaf van de scheiding en in ieder geval heb ik
geleden onder de ontactische manier waarop hij mij ermee confronteerde.
Mijn vertrouwen in hem was geschokt door de manier waarop hij me toen uit
Zeeland kwam halen en vertelde dat hij weg zou blijven.
Na zijn afscheid als burgemeester heeft mijn vader nog enige tijd gewerkt als
directeur van de Nationale Handelsbank, een bank die na 1945 ook het naoorlogse herstel financierde. Maar na 1960 had hij geen vast werk meer, hij had
allerlei losse functies. Hij was bijvoorbeeld voorzitter van het bestuur van de
Wereldomroep. In die hoedanigheid heeft hij in 1961 een toespraak gehouden
bij de feestelijke opening van de nieuwe studio in Hilversum. Het was een functie die hij belangrijk vond. De omroep heeft zelfs ooit een beeld van hem laten
maken door de beeldhouwster Charlotte van Pallandt, die ook Wilhelmina en
Juliana in steen heeft geportretteerd. Gisèle vond het een afschuwelijk beeld,
zei ze later. Ze zei dat je kon zien dat mijn vader er nooit voor geposeerd heeft
en dat je eigenlijk twee kanten van een foto zag. Nou ja, het was het niet het
beste beeld dat ik ooit gezien heb.
Het kwam dus ook weer goed tussen ons. In de eerste jaren na de scheiding
schreef hij mij brieven over zijn reizen. Als ik terugschreef, bleef ik hem met
‘papa’ aanspreken. Hij bekommerde zich wel om mij, was geïnteresseerd in
wat ik deed en meemaakte. En als ik zomers in Frankrijk, Duitsland of Enge-
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Ik wilde een soldaat en dat werd Adri Baan

In de gemeente Breda is het aanbod van de
cultuureducatie voor het basisonderwijs al meer
dan 20 jaar samengevat in De Ontdekking.
In 1998 werden de eerste initiatieven daarvoor
genomen door een aantal Bredase culturele
instellingen.

DE ONTDEKKING
Aanbod Cultuureducatie voor het
Basisonderwijs.
item

Omslag boekje/ 140 x 200 mm/ 52 pagina’s
Opdrachtgever

Vakdirectie Cultuur, Gemeente Breda

2005, 2006, 2007 en 2008

aanbod cultuureducatie
basisonderwijs breda 2010-2011

DE
ING
K
E
K
N
O TD

6.6		 DANS
De Stilte groep 6
Kunstenaar Dans in de klas
Instelling

De Stilte

Organisatie

Vijf lessen van één uur (tijden in overleg met de school), in een
periode volgens het rooster. De lessen worden op school in een gymof speelzaal gegeven. De school dient voor een geluidsinstallatie te
zorgen. Na de serie lessen wordt een dansvoorstelling bij De Stilte
verzorgd.
Zie algemene inleiding op pagina 11

Dansgezelschap De Stilte brengt kinderen in contact met dans als kunstuiting.
De naam van het project is ‘dansen, weten, beleven’.
In drie lessen maken de leerlingen kennis met dansexpressie; een dansvorm die
de fantasie prikkelt en toegankelijk is voor grote en kleine talenten. Het uitgangspunt is dat niet iedereen hetzelfde hoeft te geloven, te denken en te doen.
De leerkracht ontvangt een lesbrief met cd om zelf ook met de kinderen aan de
slag te kunnen. In de vierde les verschijnt een danser of een danseres in de klas,
die in vogelvlucht laat horen en zien hoe de dansgeschiedenis en de dagelijkse
praktijk van de dans eruit zien. Daarna gaan de leerlingen naar het theater
van De Stilte waar hen de dansvoorstelling ‘Alice’ wordt aangeboden. Tot slot
volgen nog twee verwerkingslessen waarin de kinderen zelf dans gaan maken.
Er bestaat de mogelijkheid te werken met video en de kinderen dansend vast te
leggen.
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DE ONTDEKKING
Huisstijl voor de stuurgroep cultuureducatie,
Breda
item

Briefpapier A4/ Enveloppe A5
Opdrachtgever

Vakdirectie Cultuur, Gemeente Breda
2005
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DE STUURGROEP LANDBOUW INNOVATIE BRABANT IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE PROVINCIE NOORD -BRABANT EN DE ZUIDELIJKE LAND - EN TUINBOUW

MS
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ORGANISATIE TEN BEHOEVE VAN EEN DUURZAME VITALE LAND - EN TUINBOUW DIE BIJDRAAGT AAN DE KWALITEIT VAN HET PLATTELAND IN DE PROVINCIE NOORD -BRABANT
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Correspondentie-papier
Logo en huisstijl voor Stuurgroep
Landbouw Innovatie Brabant.
item

Briefpapier/ A4
Visitekaartjes / 85 x 55 mm
Opdrachtgever

Landbouw Innovatie Noord-Brabant,
‘s-Hertogenbosch
2008

Jaarlijks overzicht van activiteiten en bedrijven
die middels subsidie van het LIB, een bijdragen
leveren aan de ontwikkelling en innovatie van de
landbouw in Noord-Brabant.

Activiteitenverslag 2007
Item

Voorzijde omslag self-cover/8 pagina’s / A4
Opdrachtgever

Landbouw Innovatie Noord-Brabant,
‘s-Hertogenbosch
2007

Agribusiness noord-brabant 2009
Ontwikkelingen in de land- en tuinbouw en
agribusiness 2000 – 2020.
Item

Voorzijde omslag self-cover / 12 pagina’s/A4
Opdrachtgever

Stuurgroep landbouw Innovatie Noord-Brabant,
‘s-Hertogenbosch
2009

2009

agribusiness
noord-brabant
2009

economische herstel sinds 2003
Het jaar 2003 vormt in menig opzicht een jaar van kentering in de ontwikkelingen ten opzichte van daaraan voorafgaande jaren. Bij de nge (Nederlandse grootte eenheid) ontwikkeling is sinds 2003 een stijgende lijn waarneembaar, voor Noord-Brabant duidelijker met 13%
groei, dan voor Nederland met en groei van 3%.
De economische betekenis van een deelsector is met de maateenheid nge goed in de tijd te
volgen en te vergelijken met de ontwikkeling van andere deelsectoren (100 nge staat ongeveer
gelijk aan bijvoorbeeld: 80 melkkoeien, 2.300 vleesvarkens, 70 hectare akkerbouw, 70 paarden of 40.000 legkippen).
De totale nge ontwikkeling is van 2000 op 2003 nog gevoelig gedaald: in Nederland met ca.
7,5% en in Noord-Brabant zelfs met 12% (vooral door toedoen van dalingen van crisisachtige omvang in de hier ruim vertegenwoordigde sectoren hokdieren en veeteeltcombinatiebedrijven).

Ontwikkelingen in de land- en tuinbouw en
agribusiness 2000–2020
2

Ontwikkeling aantal agrarische bedrijven in Noord-Brabant en Nederland, 2000 – 2009

Akkerbouw
bedrijven

2000

17.280

2003

15.130

2008
2009

Tuinbouw
bedrijven

Blijvende
teeltbedrijven

Graasdier
bedrijven

Hokdier
bedrijven

2.240

1.775

2.185

1.600

1.060

6.770

1.030

6.080

13.350

2.025

12.985

1.985

1.270

1.055

1.195

1.060
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nge - ontwikkeling bij agrarische bedrijven in Noord-Brabant en Nederland 2000 – 2009
economische omvang per hoofdbedrijfstype (nge x 1.000)

aantal bedrijven per hoofdbedrijfstype
Totaal
Noord-Brabant

Ontwikkelingen de land- en tuinbouw en agribusiness 2000 – 2020

Totaal
Noord-Brabant

Akkerbouw
bedrijven

2000

1.393,4

79,6

2003

1.225,6

72,9

Gewassencombinatie

Veeteeltcombinatie

Gewas-/Veeteelt
combinatie

3.130

415

660

1.230

2.255

395

425

1.160

5.280

2.075

290

350

1.010

2008

1.351,4

63,9

5.192

2.005

285

315

950

2009

1.380,6

64,2

Tuinbouw
bedrijven

Blijvende
teeltbedrijven

Graasdier
bedrijven

Hokdier
bedrijven

Gewassencombinatie

Veeteeltcombinatie

Gewas-/Veeteelt
combinatie

261,8

92,3

445,8

343,0

28,8

67,4

74,7

276,6

114,6

401,1

217,1

33,2

39,7

70,3

321,4

191,2

364,4

265,8

29,6

39,3

75,9

324,2

202,4

370,1

275,8

30,2

36,0

77,3

291,8

Nederland

Nederland
2000

97.390

13.665

13.330

5.115

47.025

8.195

2.120

3.115

4.820

2000

7.801,7

784,2

2.328,7

363,3

2.815,7

790,1

178,9

249,0

2003

85.410

12.475

11.420

4.635

42.955

5.725

1.895

1.995

4.310

2003

7.210,9

664,0

2.395,9

405,6

2.653,9

506,3

179,8

147,8

257,6

2008

75.150

11.175

8.540

4.330

38.885

5.545

1.315

1.650

3.715

2008

7.364,8

623,9

2.492,9

568,9

2.495,2

637,3

146,4

145,3

254,9

2009

73.010

10.925

7.965

4.260

38.300

5.340

1.320

1.480

3.425

2009

7.430,2

628,2

2.484,7

597,3

2.530,3

658,6

151,4

137,0

242,2

Bron: cbs Landbouwtellingen

sterke daling aantal bedrijven 2000 – 2009
Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt gestaag. In Nederland zijn in 2009 zo’n
73.000 land- en tuinbouwbedrijven actief, in 2000 waren er dat nog bijna 100.000. De vergelijkbare cijfers voor Noord-Brabant zijn resp. 13.000 bedrijven per 2009 tegen 17.300 in
2000. De daling in Noord-Brabant met 25% is fors te noemen en houdt gelijke tred met de
Nederlandse daling. Daarbij is de totaal-uitkomst een optelsom van relatief sterk gegroeide
en stagnerende deelsectoren.
Deelsectoren met gevoelige afnames in het aantal bedrijven sinds 2003 zijn in Noord-Brabant
de tuinbouwsector en de graasdierbedrijven. Opvallend is het verloop in de daling van het
aantal hokdierbedrijven: de daling is na 2003 veel minder sterk dan in de (‘rampen’) jaren
daarvoor. De enige deelsector met een stabiel aantal bedrijven is die van de ‘blijvende teelt’bedrijven (boomkwekerij en hard fruit).

Bron: cbs Landbouwtellingen

Voor de onderscheiden deelsectoren zijn er wel sterk uiteenlopende ontwikkelingen waar
te nemen. Zo daalt de totale nge omvang van de akkerbouwbedrijven opvallend in Brabant,
ook na 2003. De ogenschijnlijk sterke nge-groei van de hokdierenbedrijven tussen 2003 en
2009 (+27% in Brabant en +30% in Nederland) is eerder te zien als een gedeeltelijk herstel
na de dramatische terugval in de jaren daarvoor, dan als een echte expansie. De positieve
nge ontwikkeling bij de tuinbouwbedrijven zet zich voort, in Noord-Brabant sterker dan in
Nederland als geheel. De in de cbs statistieken afzonderlijk beschouwde sector ‘blijvende
teelten’ is als absolute topper qua groei aan te merken: +77% nge’s in de jaren 2003-2009.
Deze groeisector, met in Brabant vooral boomkwekerijproducten, omvat inmiddels 15% van
het totale aantal nge’s in Noord-Brabant (landelijk 8%). Voor Brabant staat dat gelijk aan 3
maal de nge omvang van de akkerbouwbedrijven.
Merk tenslotte op dat als resultante van de geschetste ontwikkelingen de gemiddelde
bedrijfs-omvang van alle land- en tuinbouwbedrijven inmiddels op ruim 106 nge’s ligt in
Noord-Brabant, juist boven het landelijke gemiddelde van 102; en verder dat de groei van de
bedrijfsomvang sinds 2003 in Noord-Brabant -31%- spectaculair is te noemen, ook in vergelijking met de landelijke groei van 21%.

Campagne om vrijwilligers te werven
om samen met een allochtone vrouw
te gaan fietsen. met Daaruit voortvloeiend: het
contact en het bevoorderen van intergratie.
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Centrum Buitenlandse Vrouwen, Tilburg
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Centrum Buitenlandse Vrouwen, Tilburg
2005

Filmfestival met video-producties
van regionale regisseurs en filmmakers.
i.s.m. Cement 2002

FILMFESTIVAL BREDA
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Chassé Cinema, Breda
2002

