1

"18ritbtn ban ~aultis"

~--...:...::

•

4

'

.

·_·· · :·:·..

27

•

•

-

--"':--:--:
~-· ·
___;._;.....~

121

19rit\ltn ban ~aulus
Tweemaandelijkse periodiek van de
heemkundekring "Paulus van Daesdonck"
Redaktie: Craenlaer 18
4851 TK Ulvenhout
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Nieuw-Ginneken, 15 grasmaand 1980

TRUG VAN WEGGEWIST
Vijf jaar geleden kwamen 5 e.nthousiaste mensen op 3 april
bij elkaar om te praten over de oprichting van een heemkundekring in Nieuw-Ginneken, de kring die nu bij het
eerste lustrum ruim 280 leden telt.
Eind 1975 verschenen de eerste Brieven van Paulus; U leest
nu reeds nummer 27.
C. Buyks vertelt u in dit nummer over Veldnamen in Notsel,
W. van der Voort over De Mark en Karel Leenders vond in
het archief nog iets over het "Oude Hof" in Ulvenhout.
Jac . Jespers geeft U een overzicht over 5 jaar Paulus van
Daesdonck, een jubileum waaraan ook voorzitter Van der
Westerlaken niet voorbij kon gaan.
Verder een keur van l angere en kortere artikelen, zoals U
van ons steeds weer gewend bent, kompleet met weerbericht
voor 2 maanden.
Karel Vermeeren, de grote Brabantse Gildedeskundige,
stuurde ons een reaktie met interessante gegevens over
Koppermaandag (Brieven 26) . In een volgend nummer komen
we hierop nader terug.
Dit nwnmer (27) is het laatste "gewone" nummer in dit verenigingsjaar. Nummer 28 wordt een "special" ter gelegenheid
van het 32e werkkamp met o.a. bijdragen van de gemeentearchivarissen van Breda, Hoogstraten en Nieuw-Ginneken, e n
vele anderen.
Het 32e werkkamp deze zomer in onze gemeente onder de toepasse l ijke titel
"TROG VAN WEGGEWIST"
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111\111 11111 Vf\N ll/\.l':SOONCK' S EERSTE LUSTRUM

.i" ", •' •" 1 vn 11 <.lor Wester laken
'' " 1 1 1•1'1'1 komen op i niti a ti ef van J. v.d. Wes t e r laken
11 " , 11 11 1 l olkaar nl . .J. J espers, C. Leijten, A. Luijten ,
IJt ' ' " '" 11 • "".r. v.d. We sterlaken.
w 11 y"" , "'" 1d<.lc nde gesprekken besluiten zij op deze avond
'I'' 1t'l1t on van een heemkundekring.
• •Il
1 1 Il weit gefilosofeerd over het begrip heemkunde
•11
1
• " .i 1 " , • proken over het voorlopige programma van de
h• • "•• 1111d1 ~ 1 l 1111.
11111 '"' ' cl t tl•
uqgostie gedaan om de monumentenlijst van
ti l • ••w 1. l 11111•k• n t e• publiceren. Dat boekje wordt op de e e r ste
1v. " 11 1 tlnl dn hm•mkundekring naar buiten trad, op 30 septembe r
1° 11 11 1 111111 1<111111.l a l s eerste aktiviteit aan de vele belangstel!• 11ol1 11 " ' " •111 •hudcn .
V1 , 'l n 1 w•" •Il o p deze a vond ook al van gedachten gewisseld
" v." "' qu l d1ni ddele n e n de naam van de heemkundekring .
• ,., ," " 11 I 11rn«t111 r de iemand van de aanwezigen de naam Daesdonck
"'' dal w111 tl l t1tc r dan ook de definitieve naam.
N 1"11111 1111 111w I 1 o p deze avond kunnen voorzien dat Paulus van
11.111nll111w k r.·.o ' n bloeiende vereniging zou worden.
... " ,
1111 l m 11111hnic.I van dit eerste lustrum organiseert onze heemk11111l nk 1 11111 o p 14-1 5 - 16- 17 augustus het grote Heemkamp voor
11 I 1 • • 11 1111>tt11 l 1rn heemkundigen op Anneville.

STRAATNAMEN (14)

door Jac. Jespers
Vennekes
Deze straatnaam i s o ntleend aan percelen, die in de onmiddellijke omgeving zijn gelegen en a ls zodanig in de volksmond bekend zijn.
Geestland
De gronden waarop deze s traat is gelegen, behoorden vroeger
aan het plaatselijk Armbestuur.
In de Middeleeuwen werd het Armbestuur aangeduid als het
Instituut van de Tafel van de H. Geest, welke was belast met
de zorg voor de armen. Deze zorg omvatte o.a. het uitdelen
van brood.
Nieuwland
Deze naam duidt de nieuwe bestemming als woongebied aan van
deze oorspronkelijk agrarische gronden.

ZONUJ\U!;K1NO OF WERKPAARD ?
doo r K • s Lci j ten

Mijn

<p o\ > l 11101 id

rt e w• •••k

r r had, toen ze nog leefde, voor elke dag van

""11 kl'nmc rlc

Hui sakker
Deze straat werd geprojekteerd op grond, welke vroeger direkt
behoorde bij de boerde rij van d e heer Jan Oomen aan de Kerkstraat. Vroeger had iedere boerderij zijn eigen huisakker.

Een k l111I CJl'hOYun op zond.;tg was een zondagskind of geluks kind.
Wa s j f? 1•chl (''C' op vrijdag ter wereld gekomen , dan was je gedoemd je h(•J.1• leven een werkpaard te blijve n.

Bouwerij
Dit is een andere benaming voor een boerderij of een boerenbedrijf.

zo had ze voor elk van de 7 dagen van de week een meer of
minder t:ocpa~:3c lijk kenmerk.
Wie va n onze l eden kan ons helpen aan de overige vi jf?
Ik ben ze helaa s ve rgeten.
Graag Uw rea k ties aan Craenlaer 18, Ulve nhout (telefoon

Leeuwkesdries
Deze naam duidt op de naam van enige percelen welke ten zuiden van deze straat zi j n gelegen en als zodanig in de volksmond bekend zijn.

61.27.42).

We stellen Uw reak ties erg op prijs .

Hof
Deze benaming is ontleend aan de tuin of het erf dat bij
iedere boerderij of huis behoort.
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in café oud-Strijbeek met als titel:
"Sintheerklaas en zijn schimmel".

VIJF JAAR PAULUS VAN DAESDONCK VIJF JAAR AKTIVITEITEN
Aktiviteitenoverzicht · van de heemkundekring
"Paulus van Daesdonck" gedurende de periode
van 1 april 19 75 tot 31 maart 1980.
door Jac. Jespers
. 1975
3 april
12 april
30 september

8 december
14 december
27 december

1976
°"Tiebruari
17 april
13 juni
22 augustus
27 september

1 978

23 januari

6 maart
13-15 mei

Oprichtingsvergadering van de heemkundekring
ten huize van de heer C.J.M. Leijten .
Het kersverse bestuur brengt een bezoek aan
he t heemkundig mus~um Jan Uten Houte te
Etten.
De heemkundekring komt voor het eerst naar
buiten met een lezing in de stal van De
Pekhoeve verzorgd door mevr. Van Dort- Van
Deurzen.
Op deze avond werden 97 leden ingeschreven.
Uitgave van het Monumentenboekje.
Lezing in De Huif te Bavel verzorgd door dr.
F. Brekelmans met als titel:"Geschiedenis van
en Monumenten in Nieuw-Ginneken".
De heemkundekring gaf voor de eerste maal acte
de présence op de Kaderdag van Brabants Heem
te Oisterwijck.
In samenwerking met de heemkundekring "Breda"
werd een avond ''Kerstmis in de Kempen" georganiseerd in café Oud-Strijbeek, voorafgegaan
door een avondwandeling over de Strijbeekse
Hei. De Witte Wieven spookten voor het laatst.

18 juni

23 juni
1-2 juli

26 augustus
11 september

13 november

18 december

Een show van historische kleding, verzorgd
door Jean Bergé en zijn dochter Marie-Claire
in "De Donk".
Foto- en dia-expositie in de schuur van De
Pekhoeve.
Fietstocht door Nieuw-Ginneken, naar Galder/
Strijbeek.
Tentoonstelling t.g.v. het 70-jarig bestaan
van de Harmonie Constantia.
Eerste algemene ledenvergadering in de stal
van De Pekhoeve. Na afloop wordt de heemfilJD

Causerie door Nol van Roessel in De Fazanterie: "Over Brabanders en hun humor".
Lezing door mevr. van Dort-van Deurzen in De
Fazanterie over: "Kent U dat Nieuw-Ginneken?".
Molenfeesten te Bavel rondom de gerestaureerde molen "De Hoop" .
Lezing door de heer Prins over de restauratie van molens en een expositie in de molen,
verzorgd door de heemkundekring .
Versc hijnen van het boekje "De Hoop".
Rondwandeling door Oud-Breda o.l.v. J. Jespers
met o.a. een bezoek aan het Kasteel van Breda.
Rondwandeling in de omgeving van het landgoed
Luchte nburg in samenwerking met de harmonie
Constantia.
Expositie in de boerderij van de heer J.
Boomaars te Bavel tijdens "Bavel Anno 1920"
in de vorm van een klaslokaal .
Expositie tijdens de opening van de nieuwe
vleugel van het gemeentehuis.
Derde algemene ledenvergadering gehouden in
café De Fazanterie.
Na de pauze vertoont de voorzitter van der
Westerlaken een film over de molenfeesten.
Lezing verzorgd door de heren Reijers, Moelands en Peeters in De Fazanterie over archeologische vondsten te Breda en NieuwGinneken.
Gesprek door zes oudere autochtonen uit Bavel
in café Het Karrewiel over het vroegere Bavel.

1979

29 januari

5 maart
9 april

Causerie verzorgd door Johan Biemans over:
"Brabantse Humor Op Klompen", in De Fazanterie.
Gesprek gehouden door vier autochtone Ulvenhouters o ver het vroegere Ulvenhout, in
café De Fazanterie.
Optreden van de Brabantse Troubadour Huub van
Eynthoven in De Fazanterie.
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21 novembe r
1977
6 januari

28 februar i
28 maart
6-8 mei

17 juni

18-19 juni
26 juni
12 september

10 oktober
30 oktober
28 november

"Als het koren rl.JP is" vertoond .
Exkursie naar het heemkundig museum Jan Uten
Houte te Etten .
Driekoningenavond in café ' t Wapen van NieuwGi nneken te Galder met een lezing over de
landgoederen te Nieuw-Ginneken, verzorgd door
J. Jespers, en voorafgegaan door een wandeling.
Een driekoningengroep zingt Driekoningenliedj es.
Lezing in Hotel De Brouwers te Bavel, getiteld: "Adellijke Stiftdames en vrome
Begijntjes", verzorgd door drs. W. Knippenberg.
Causerie door Jan Naaykens uit Hilvarenbeek in
de schuur van De Pekhoeve: "Leer ze mij kennen
de Brabanders".
Molenfeesten te Ulvenhout rondom de bergkorenmolen "De Korenbloem".
Lezing door Ir . van Bussel over de Nederlandse
molens en een e xpositie , verzorgd door de
heemkundekring in de molen .
Ver schijne n van het boekje "De Korenbloem".
T . g . v . het 130-jarig bestaan van de Mari a school verzor gde de heemkundekring een e xpos itie van oude schoolatttributen en l iet een
boekje verschijnen over de geschiedenis van
deze oude school .
Expositie in de stal . van J . Boomaars te Bavel
tijdens "Bavel Anno 1920" van diverse landbouw- en bakkersspullen.
Fietstocht door de omgeving van Bavel naar
café Schutterslust aan de Gilzeweg.
Tweede algemene 'l edenvergadering in café
Bruininks te Bavel .
H. Verhoeven vult het tweede deel van de avond
met een lezing over de natuur in Strijbeek.
Lezing i n cafetaria "De Fijnproever" over
Oi rschot, "het schoonste dorp van Brabant";
verzorgd door mevr . M. Schreurs-Janssen .
Wandeling door Oirschot op uitnodiging van
de Heemkundekring "De Heerlijkheid Oirschot".
Lezing verzorgd door de heer w. Knippenberg

De Bave laar Wim Langen gehuldigd als 200e lid.
Expositie in de Rosmolenschool t . g.v. het 10j a rig bestaan.
24 mei
Dauwtrappen met de Harmonie Cecilia naar
Chaam.
30 juni/·
Expositie in de stal van de heer J . Boomaars
1 juli
ti j"dens "Bavel Anno 1920" met de Winkel van
Sink el.
8/30 september Expositie in de kerk te Ulvenhout t.g.v .
het 75-jarig bestaan.
Verschijnen va n het boekje over de geschiedenis van deze kerk en zijn parochie: "Drie
eeuwen kerk i n Ulvenhout".
11 septembe r
Vierde algemene ledenvergadering in De Fazanterie. Charles Luyten vertoont enkele "heer.nfilms" .
16 s eptember
Uitgave van een folder t.g.v . een fietstocht
langs een v ijftal kerken en kapellen.
27 oktober
Expositie t.g.v . he t 75-jarig bestaan van de
Rabo-bank te Ulvenhout. Uitgave van het boek
"Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken" samengesteld door een Werkgroep van de Kring.
5 november
Lezing door de heer A.M. van der Lee, getiteld:
"Het dagelijks leven in de Midden-Steentijd",
gehouden in De Fazanterie.
15 december
Jubileumuitgave t.g.v. het verschijnen van de
25e Brieven van Paulu s.
10 december
Praatavond met enige oudere i nwoners van
Galder/Strijbeek in café Oud-Strijbeek .
17 mei

1980
28 januari

24 maart

31 maart

Causerie door de Peellander Willem Iven in De
Fazanterie.
Louis Remeijsen gehuldigd als het 250e lid
van de Kring.
Lezing door Peter van der Velden over "Het
Land van Mark e n Aa", gehouden in De Fazanterie . Ee n overvolle zaal met ook veel jongere
leden .
Terugblik op vijf jaar Paulus van Daesdonck,
veel aktiviteiten , 280 leden, 26 Brieven van
Paulus en een heemkundekamp in voorbereiding.
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VELDNAMEN IN GINNEKEN EN BAVEL
door Ir. Chr. Buiks

tn_
... ·
SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (lá)

door Dr. F.A. Brekelrnans
Op 25 oktober 1735 sprak de Schepenbank te Breda een vonnis

uit over Jacobmijn Andries Hermse, geboren te Arnhem, echtgenote van Anthony Janse van Hooydonk, alias "Uylenspiegel"
(zie ook Brieven van Paulus 19, 21 en 22). Deze dame was 46
jaar oud. Zij werd beticht van heling van gestolen goed van
"Heidens" (Zigeuners); het herbergen van dieven en landlopers en het plegen van overspel en bloedschande met Jacob
de Geus, die zopas ter dood was veroordeeld.
De Schepenen bepaalden dat Jacobmijn voor het stadhuis te
Breda zal worden gegeseld en gebrandmerkt en daarna voor
50 jaar in het tuchthuis zou worden opgesloten. Haar
dochters Adriaantje oud 23 jaar, echtgenote van Jan van
Rijckevorsel en Johanna oud 15 jaar werden eveneens veroordeeld, omdat zij als "hoeren" geleefd hadden met Jacob de
Geus en andere misdadigers.
Johanna had bovendien dertig gulde n gestolen uit de broekzak
van ee n bezoeker der ouderlijke woning. Het oudste meisje
werd veroordeeld tot ge seling, brandmerking en 25 jaar
tuchthuisstraf. Haar jongere zus kwam eraf met 12 jaar tuc hthuis.
TENT.OONSTELLING TE ULVENHOUT

Op 24 augustus or ganiseert de "Broederschap van Den Uil"
te Ulvenhout een groot dorpsfeest op de Pekhoeve.
Ook Paulus van Daesdonck zal daar aanwezig zijn met een
tentoonstelling van . boeken uit eigen kollektie.
Deze datum konden we helaas niet meer in onze aktiviteitenkalender opnemen.
Noteert U de datum tegelijk met de andere data in Uw
agenda?

Ginneken is in verhouding met enkele andere gemeenten uit de
Baronie erg rijk aan veldnamen.
Teteringen en Oosterhout, twee plaatsen, waarvan de inventarisatie van de toponiemen resp. is afgesloten en nog in volle
gang is, leveren veel minder materiaal op. Het gaat hierbij
om namen van akkers, beemden, weiden, bossen, wateren, hekken
enz.
Van Ginneken zijn tot nu toe ruim 1000 toponiemen verzameld,
uitsluitend uit archiefbronnen. Dit aantal zal zeker nog tot
meer dan het dubbele aangroeien.
Voor de Heemkundekring zou het een erg nuttig werk zijn, de.
oudere boeren te ondervragen, of ze nog bestaande toponiemen
weten.
Dit werk moet op vrij korte termijn gebeuren, daar anders
veel akkers e.d. verdwenen zijn door nieuwbouw, (autosnel)
wegen, en vooral omdat de generatie boeren, die nog regelmatig dergelijke namen gebruikt, aan het verdwijnen is.
In het onderstaande zullen de toponiemen, die tot nu toe in
het gehucht Notsel gevonden werden, beschreven worden.
ENKELE VELDNAMEN TE NOTSEL
Aalbraak
1725:De aalbraecke. P. 1138, f 211v.
Bij de akkerbouw was het vroeger gebruikelijk, dat een akker
om een bepaald aantal jaren, niet bezaaid werd, maar braak
lag. In deze tijd kon de vruchtbaarheid zich enigszins herstellen, doordat bv. de stikstofbindende bakteriën in de bodem, voor het vastleggen van atmosferische stikstof konden
zorgen.
Om de vruchtbaarheid van een akker te behouden was een grote
hoeveelheid mest nodig: men kampte eigenlijk met een chronisch
mesttekort. Dit tekort trachtte men bv. aan te vullen door het
gebruik van stadsvuil, beer, enz.
In het toponym Aalbraak zit waarschijnlijk aal;gier.
Aal sten
1725:de aalsten. P 1138, f 211.
Aalst is een veel voorkomende naam; het is een bijvorm van
elst (l); een plaats waar elzen groeien. Mansion (2) geeft
een andere afleiding: aloxs, een germaans woord voor alsem.
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Akker
1627:een perc. erffs: den achtersten acker, 2 lopensaet.
R 691, f 105 •
·1628:een perc. lants: den grooten acker. R 691, f 110
Akker is in de Baronie dé naam voor het bouwland. Aanvankelijk duidde dit woord de dorpsakker aan; dit was een groot
stuk grond, afgesloten van de omgeving, waarin de boeren uit
het dorp ieder één of meer percelen hadden liggen. Later
kregen de individuele percelen ook de naam akker.

Braak
v
1717: een perc. saylant: de braeck, 4 gemet. R 703, f 15 .
In de Middeleeuwen was op verschillende plaatsen het drieslagstelsel in gebruik: hierbij verbouwde men één jaar
wintergraan, één jaar zomergraan en liet men de grond één
jaar braak liggen. Later heeft men een meer renderende
vruchtwisseling ingevoerd, met o.a. aardappelen en hande lsgewassen in het bouwplan.
Eén gemet= 1/3 bunder= 1/3 van 1,3 hektare.

Al and
1725:het Alant tot Notsel. P. 1138, f 210v.
A of Aa is een zeer veel voorkomen~e waternaam. waarschijnlijk wordt met A hier bedoeld de Mark, waaraan het gehucht
ligt.
Deze wordt ook wel genoemd: sheeren stroom, riviere of riviere van Breda. Vergelijk ook het Abroek bij Princenhage.

Bos
1455: eenen beemdt van vier boender(?) (waarschijnlijk moet
hier staan: voeder) hoymaden, die men heyt dat bosch,
gelegen neven Peters erve van Cockelberge aen die oestsijde
ende Ghijsbrecht Tswevers aan die zuytzijde. Cartularium
Begijnhof nr. 118.

Beemd
1610: stuck beemden: Daems beemdeken, ~ buynder. R 687, f 188v.
1628: het voorste beemdeken. R 691, f 110.
1725: het dijckbeemdeken. P 1138, f 214.
1725: den middelsten beempt. P 1138, f 224.
Een beemd is een stuk (armetierig) grasland, in de omgeving
van een beek of rivier, dat diende om er hooigras van te
winnen. In de wintermaanden werden ze vaak overstroomd, waarbij er een laagje vruchtbaar slib werd afgezet.
Blok of Bolk
1626: een drieschken: bolckxken, 100.roeden. R 691, f 40 v.
1725: de block met het bosken. P 1138, f 217 v
Blok of bulk of biloke of bolk is een door heggen afgesloten
stuk grond, meestal weiland (3). Het woord is afgeleid van
bi- luken=afsluiten.
Bonendonk
1605: den boenendonck, ~ buynder tot Notselt. R 687, f 32.
1628: een stuck lants, een buynder: boenendonck. R 692,f 117v .
Een donk is een zandige opduiking in moerassig gebied. Een
met bovenstaand vergelijkbaar toponym is de Boontuin te
Dorst, die in 1447 Vermeld wordt als: een stuc goete: den
boentuyn, een buenre. R (Oosterhout) 256, f 16.
Of boon in beide gevallen de betekenis heeft van de kultuurplant is niet zeker.
Er zou o.a. ook een verschrijving voor Bovendonck in het spel
kunnen zijn.

Bosvenneke
1725: ' t boschvenneken. P 1138, f 218 v
Doosaalst
1725: Doosaelst tot Notsel. P 1138, f 216.
van Passen (4) geeft bij Doosblok als betekenis van het eerste
element: licht veen of turf, maar ook een soort brug.
Vercammen (5) noemt doeselt: moerassige wildernis met struikgewas en bomen, later een door bossen ingesloten weide.
om meer zekerheid te krijgen over de etymologie van dit toponym, zouden er eerst nog meer vermeldingen verzameld moeten
worden.
Eekert
1725: den eeckert. P 1138, f 211 v.
Het eerste element is eik. Dit wordt gevolgd door de uitgang
aard, hier gebruikt als personificerend suffix, zonder een
bepaalde betekenis.
Egerbeemd
1628: een perc. weyden: egerbeemt, een buynder. R 691, fl12.
Vergelijk: drie buynder beemd in de Hertelsche Bergen: den
eyerbeemd daer in eenen berg legd. P 132, f 23v, 1712.
Egge heeft de betekenis van hoek, dus een beemd met een uitspringende hoek. Egge kan overgaan in eie-.
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Eikakke r
4 Lopen saetlants dat men heyt den eyckacker. Cartularium
Begijnhof, nr. 118, 1455 .
·1627: een stuck lants: den eeckelacker met het bulckbusken
daer aen gelegen.
1725: den eeckelacker . P 1138, f 210.
Genoemd naar het houtgewas, dat op dit perceel groeide, of
er om heen s tond.
Eikbeemd
1626: een beemd: een eeckelbeemt met het bosschken. R 691,
f 17.
Gaarshof
1628: een pe rc. e rffs: de gaershoff, 150 roeden, R 691, f 11 0.
1630 : landt en bosch: den gaershoff, een veertelsaet. R 692 ,
f 245.
v
1725: den graeshoff. P 1138, f 208 .
Dit is een vrij veel voorkomend toponym. Het is een stuk
grond, waarop vee geweid werd, dicht bij de boerderij ge l egen. Te vergel ijken met dries. Gaers en graes wisselen elkaar
af.
Geer
1626: een beemd: het geerbeemdeke. R 691, f 77 .
1716 : perc . saylant : d e Geer, samen met de zaagberg 500 r oeden. R 704, f 21v.
Een geer is een stuk grond in een scherpe hoek toe l opende .
Gersthof
1626 : een perc. lants: den gersthoff, 160 roeden. R 691, f 17.
Gerst werd lang niet zo veel verbouwd als rogge. Hof i s hier
een omheind perceel (met een heg of wal).
Goor
1626 : 1/1 5 van de gerechtigheyd int Goir. R 691, f 17.
1717: Verde l ing van :de gemeene heyde en weyvelt genaemt het
Goor onder Notsel" in 15 partijen, ieder van omtrent
500 roeden . R 703, f 2.
v
1716: een perc. heyde: het Goor. R 704, f 35 .
een per c . weyde : het Goor. P 1138, f 226 .
1725: den goirakker aan de waterloop. P 1138, f 226 .
1389: den Goorberg. De oorkonden van het Norbertinessenklooster
St. Catharinadal te Breda-Oosterhout, A. Erens . nr. 149.
1725: den Goorberg. P 1138, f 226.
1725: de Goorheyninge. P 1138, f 226.
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Goor heeft de betekenis: moerassig , laaggelegen gebied .
Blijkbaar w as dit Goor gemeenschappeli j k bezit en is het in
1717 onder de boer en verdeeld. Een Goorberg treft men ook aan
te Molenschot en op Lijndonk.
Handberg
1627: erffs: den Hantberch, onder landt en bosch houdende een
veertelsaet, R 691 , f 96 .
Volgens De Vrieze (6) duidt het element hand op een hoekige
of kromme vorm .
Helsen (7) denkt bij hand eerder aan een grensteken.
Welke de juiste betekenis i s , kan pas opgemaakt worden als de
ligging bekend is.
Haverveld
1725: ' t Haverveld tot Notsel . P 1138, f 216 v.
Haver vereist een veel be t e r e bodem dan rogge. Het werd veel
gebruikt als paardenvoer.
Heilige Geest Beemd
1716: een perc. beemden: den heyligen geest beemt.
vergelijk: den Heilige Geest beemd te Lage Mierde (8).
Dit perceel was waarschijnlij k in het bezit van de Tafel van
de Heilige Geest, een instelling t er leniging van de nood van
de armen.
Heining
1626: de a chters te, de middelste en de voorste heyningskens.
R 691, f 17 .
1617: de heyninghe, onder landt, groese en heyde houdende,
v
1 buynder, R 691, f 105
1725: de heyninge tot Notsel . P 11 38 , f 214.
1725: de groote heyning tot Notsel . P 11 38 , f 216.
Een heining is oorspronkelijk een heg rondom een stuk land,
meestal akkerland. Later is de betekenis op het perceel zelf
overgegaan. Het toponym komt zee r verspreid voor in Westelijk
N-Brabant, terwijl het in de Me i e ry vrijwel niet aanwezig is.
Hofstad
1627: landts en driesken: de hoffs tadt, ~ buynder. R 691,
f 95v.
1634: 4 lopensaet weyden en landts: de .hoffstadt. P 118,
f 37.
Vo lgens Helsen (7) is dit een s tuk grond, waarop een boerderij stond of de boerderij zelf.
Hier heeft waarschijnlijk ooit een boerderij gestaan.
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Hoogland
1634: lande tot Notsel gelegen ter Daesdonck genaemt
t hoochlant, som heyde som bosch, ~ buynder. P 118,
f 23 .
1725: het Hoogl ant. P 11 38, f 214.
161 0: het hoochste Hoochl ant, l~ lopensaet. R 687, f 180 .
Horink
1634: 4 lopensaets lants: den horrinck . P 118, f 23.
De betekenis is hetze lfde als van hurk: hoek.
Hos stap
1716: twee ~ercelen saylant: de ho~stap, 2 gemet. R 704 ,
f 21
Een stap is een klein trapje, waarmee men over een heining
kon stappe n . Misschien moeten we in het eerste element ho=
hoog zien. vergelijk : op Hooydonck, R 691, f 74, 1627, dat
hoge donk betekent, maar later als Hooidonk wordt opgetekend .
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AFKORTINGEN
(1)
verwijst naar de gebruikte literatuur, in dit
geval het eerste nummer uit de literatuurlijst.
staat voor genaamd of geheten.
f
folio
Archief van de Rentmeesters der Domeinen van
P.
Prins Frederik, berustend in het Rijksarchief
Den Bosch. Eén deel van deze reeks chijnsboeken
is afgeschreven door J . Deelder nl. P 1138 (1725);
dit ber ust in het Gemeentearchief Breda.
perceel
perc.
Schepenregister (van Ginneken) , berustend in het
R.
Gemeentearchief Breda .
verso Bijvoorbeeld: f 13 v is folio 13 verso.
v

BRABANTS HEEM 32-1
door Kees Leijten
Onlangs verscheen het eerste deel van de jaargang 1980 van
het tijdschrift Brabants Heem.
Het glanzende papier is op verzoek van een aantal lezers vervangen door mat papier .
Onze eerste indruk is dat het de l ·e esbaarheid van het blad
wel verhoogt, maar dat het tijdschrift toch wel minder chique
is geworden.
Anton van der Lee reageert erg fel op het ingezonden stuk van
Martin de Bruyn, waarop ik in de vori ge brieven (pag . 82)
reeds een reaktie schreef .
In de Kroniek een "In Memoriam" voor Annie Raaymakers en Fon s
Remery, twee zeer bekende heemkundigen, die ons in december
jl. ontvielen.
In de Kroniek der Kringen korrigeert A. Dams zijn berichtgeving over onze Kring (bedankt~) maar helaas is het sekretariaatsadres na een half jaar en vier brieven nog steeds verkeerd vermeld.
De agenda, die op bladzijde 1 staat afgedrukt hebben wij in
onze eigen agenda elders in dit blad verwerkt.
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DE ANNEXATIE VAN 1942 (4)
door Walther Koek

verzet tegen de plannen
Niet alleen B. & W. van de gemeente Ginneken en Bavel was
tegen de annexatieplannen. Op 8 september 1938 werd een
vergadering gehouden waarin alle verenigingen en vele
vooraanstaande inwoners van Ginneke n aanwezig waren. Men
besloot om krachtig verzet aan te tekenen tegen de plannen
en om een komité van aktie te vormen. Men koos een werkgroep met vertegenwoordigers uit Ginneken, Bavel, Ulvenhout
en Galder. Op 19 september werd het Anti-annexatie-komité
te Ginneken opgericht.
Ondertussen hadden de colleges van B. & W. van de gemeenten
Ginneken en Bavel, Teteringen en Prince nhage, niet stilgezeten.
De nota's
Dit resulteerde op 16 december in de ui tgave van 4 verschillende nota's. 1 Nota van de 3 gemeenten samen en
een afzonderlijke nota van elke gemeente met daarin verwerkt
de specifieke problemen van ieder apart. In deze nota's werden alle door Breda aangevoerde argume nten vóór annexatie,
weerlegd.
Uit de gezamenlijke nota, die 45 pag ina's telde, de volgende punten:
- Was de eerste grenswijziging van 1927, (toen Breda 4 keer
zo groot werd), een mislukking? Was men toen zo kortzichtig, dat nu, na zo'n korte tijd, veranderingen nodig
blijven? Breda had toen als steekhoudend argument dat er
niet meer gebouwd kon worden op eigen grondgebied, maar
de toen toegevoegde gronden zijn nog lang niet volgebouwd.
- Er wordt te weinig rekening gehouden met de eventueel overblijvende delen der gemeente.
- In een grote gemeente zal moeilijker rekening gehouden
kunnen worden met de individuele belangen van de bewoners.
Breda kan mensen die hun beroep in Breda uitoefenen nooit
verplichten om daar ook te komen wonen.

- Welke financiële offers Breda zich t.a.v. deze mensen moet
getroosten is ons niet duidelijk. Als deze mensen vermaak
en openbaar kultureel en maatschappelijk leven binnen
Breda slijten, dan zal Breda daarvan ook de financiële
vruchten plukken.
- De uitbreidingsplannen van de 4 gemeenten werden altijd in
onderling overleg, door hetzelfde ontwerpburo, ontwikkeld.
Alleen in 1935 achtte Breda participatie niet nodig. Nu
gaat Breda de randgemeenten verwijten dat ze niet goed met
Breda samenwerken.
- Ook wat betreft het rijkswegenplan werken alle 4 de gemeenten nauw samen.
- Ons inziens vindt Breda binnen haar huidige grenzen gelegenheid tot volledige ontwikkeling. (wellicht voor de gehele
toekomst, doch zeker tot het jaar 2000).
- Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat Breda,
de financiële voordelen, die men uit annexatie denkt te
verkrijgen, als voornamelijk uitgangspunt en doel kiest.
- Uit het voorafgaande mag blijken, dat grenswijziging niet
gewettigd is, er zijn zelfs zeer grote bezwaren .aan verbonden:
a. het opheffen van historisch gegroeide gemeenschappen.
Hetgeen van de gemeenten zou overblijven, zou niet zelfstandig kunnen voortbestaan. 3 Bloeiende gemeenten, die
sinds eeuwen hebben bestaan zouden worden vernietigd.
b. Er zou grote onzekerheid ontstaan voor de bewoners,
door verandering in het ekonomisch bestel. (denk aan:
pachters en huurders van gemeente-eigendommen) .
c. Bezwaren van zedelijke aard. Het sluitingsuur van
koffiehuizen zal worden verlaat, ook danshuizen zouden
niet meer kunnen worden geweerd. Dit is voor deze 3 gemeenschappen zeer ongewenst.
Er is zeker geen sprake van algemeen belang. Elders (bijv.
Voorburg, Wassenaar en Rijswijk met 's-Gravenhage) wordt
een gelijke toestand ook gehandhaafd.
Er is al grote onrust ontstaan onder de bewoners, daarom
hopen we snel de zekerheid te kri jgen van de minister, dat
geen voorstel tot gebiedsuitbreiding der gemeente Breda in
overweging kan worden genomen.
Uit de nota van Ginneken en Bavel, die 27 pagina's telde, de
volgende punten:
Wij zijn zeer bezorgd over het lot der overblijvende delen
van onze gemeente.
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- Als de plannen door mochten gaan, zou ook de gemeente Breda
moeten worden opgeheven. Want er ontstaat een nieuwe gemeente met een geheel ander karakter. Het karakter van
Ginne ken en Bavel is geheel anders dan het karakter van
Breda . Hoe komt men dan tot de uitspraak, dat beide gemeenten een eenheid vormen op sociaal, ekonomisch en kultureel
gebied. Ginneken en Bavel: land- en tuinbOuwgemeente en
voorts woongemeente. Breda: industrie- en centrumgemeente
met tal van Rijksinstellingen op mili tair en burgerlijk
gebied.
- Het gemeentepersoneel wordt relatief en absoluut talrijker
naarmate een gemeente groeit.
- De e ventueel over blijvende gemeente moet ook weer geoutilleerd worden (financiële ·offers) .
- De gemeente Ginneken en Bavel zou ophouden te bestaan. van
de 16500 inwoners zouden er slechts 4300 buiten het te annexeren gebied vallen. van de huidige 15 raadsleden komen
er slechts 4 uit dit gebied. De oppervlakte van deze landelijke gemee nte zou 5000 ha. zijn. (Landbouwers, werkl ieden
en kleine neringdoenden) .
+ fina nciële draagkracht is te k le in.
+ de kosten voor een nieuw in t e richten gemeente zullen
gedragen moeten worden.
+ voorts moeten de kosten van onderhoud van: 28 km. verharde weg, 40 km. landweg, 50 km. waterleiding en 5
schole n gedr agen worden.
+ men moet opdraaien voor de aanzienli j ke schulden d ie
er zijn.
- Er zijn geen inkomsten uit bezittingen. " ... Daarom zou deze
gemeente de kosten hare r huishouding en verdere lasten, niet
kunnen torsen."
- De aard van de bevolking van Ulvenhout en Bavel verschilt
aanmerkelijk. Er is wei nig saamhorigheid t ussen beide.
Deze tegenstelling zou scherper aan het licht komen.
"Bij e:en brief van 17 mei 1921 vroegen B. & W. van Breda aan
de commissari s de Koningin en aan G.S. ongeveer een gelijk
deel als nu het geval is. Op 8 november 1921 werden deze argumenten doo r Ginneken en Bavel weerlegd. Dezelfde argumenten
gelden ook nu nog. Toen is, behoudens kleine rectificaties
van d e grenze n, de gemeente Ginneken en Bavel behouden gebleven. Wij verwachten ook thans dat het verzoe k van Breda terzijde zal worden gelegd."

Het financiële aspekt voor de bewoners van Ginneken en Bavel.
Volgens de kranten werden de beweegredenen van Breda door de
randgemeenten nauwelijks weerlegd. De nota's tegen de grenswijziging waren alleen gericht op het historisch gegroeide
en op financiële gronden, met a ls slagzin:"Breda staat de
bewoners der randgemeenten een welkom toe te wuiven met
belastingbiljetten".
Dit was echter niet zo verwonderlijk, Breda zuchtte onder
een zware schuldenl ast, terwijl de financiële toestand van
de randgemeenten betrekkelijk gunstig was. Het volgende
voorbeeld mag dit illustreren:
schuldenlast Ginneken en Bavel f 1.534.066,-schuldenlast Breda
f 13.187.255,-De improduktieve schuld per inwoners was in Ginneken en Bavel
f 57,95 terwijl die in Breda f 138,80 bedroeg.
Daarom merkte men in de randgemeenten op: :Breda wil bij
wijze van versterkende middelen de randgemeenten consumeren".
Bovendien maakte men reklame tegen de anne.xa tie me t het belastingverschil tussen Breda en de randgemeenten:

~~~!:!_~~!~~!~~9:

Ginneken en Bavel

Breda

.Gemeentefondsbelasting
Personele belasting

f
55 opcenten
van f85,-tot t185,-

Straatbelasting
Hondenbelasting

per inw. f 1,61
van fl,50 tot f 5,-

75 opcenten
van t185,-tot
f200,per inw. f 2, 21
van f 2,50 tot
t10,-20%
van f 3,- tot
f 99,-

Vermakelijkheidsbelasting 10%
Schoolgeld g.1.o.
van f3,- tot f66,-

00k de tarieven voor gas, licht en water waren in Breda
15% hoger.
Dus, konkludeerde men in de randgemeenten, dat met grensw1Jz1g1ng geen algemeen belang werd gediend, maar dat Breda
zocht naar een weg om haar eigen schulden door anderen te
laten betalen.
Ook zou Breda een verkeerde grondpolitiek hebben gevoerd en
mede daardoor was de gemeente in financiële moeil i jkheden
geraakt, " ... en strekt thans begerig de handen uit naar
Ginne ken, omdat deze gemeente zel fs een voordeelige grondpolitiek heeft gevoerd."
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DE "HEILIGE FAMILIE" Anno 1872 (1)
Van ons lid Harrie Verhoeven kregen we een aantal teksten uit
"Heilige Familie, zondagsblad voor het Katholiek Huisgezin"
uit 1872 betrekking hebbende op de Congregatie van de Heilige
Familie ruim honderd jaar geleden in onze gemeente .
We willen ze U niet onthouden .

DE "HEILIGE FAMILIE" .Anno 1872 (2)

ZON·DAGSBLAD
voor het Katholiek Huisgezin.

ACHTSTE JAARGANG.

1872.

:Lelden.

J . N. GEIJER.

BA VEL (Biadom Breda). Op 29 Januari hadden wij bet genoegen Pater Lucaa van de Dreef
(Belgie) onder 011.11 midden te zien om de leiding
van eene driedaagsche oefening voor de H. Fa·
milieleden op zich te nemen. De Eerw. Pater
bad goedgevonden 'e morgens ten aes ure de oefe·
niog door geheel de Parochie te laten. bijwonen
maar d6' avonda op hetzeHde uur oitalwtend led~n
en aspiranten toe te laten. Aandachtig en. ge•pannen hoorden de leden vo<>rnamelijli: der a.
Familie de toespraken en conferentiën va.n den
Eerw. Pater uit Schalkwijk geboortig. .!:IO<lwel
hij langen tijd in Belgie en Vlaanderen werk·
r.a&lXI ie geweMt, heeh hü tjjn. echt Hollan<bch
accent voorbeeldig bewaard. Zijne rondbont.igb$id, eenvoudigheid, ijver en vuur boeiden en
Richtten in die gelukkige dagen alle toehoorden
zoodat hij de bijzondare hoogachting van Familie
en Parochie beeft weggedragen.
Op den 1 Februari feeet. nn de Il. Brigitt.a
lerland1 maagd en patron6'. die ooit oase Patrones
i• tot l.fwering bjjionder van· ziekWln onder d~
meD1Chen en bet vee, klonk dea morgena ten
'1jf ure de kerkklok over }lr.vel henen. Het waa
detreft'enlie plechtigheid der algemeeneoommunhi.
Acht prefecten voerde.n hunne aectien van vijf
en twintig leden ltichtend en ordelijk aan de
tafel des Hearen om door hel lichum en blot>d
van ,J esua geiterkt ware navolgen in deugden
vRn J. M. J. te worden en onverecbrokken hem.
wie ooit lacht of apot met de H. Familie in het
aangezicht te dornn zien en beechamen. Onder
het ui.treilr.en der B. Communie werden af'"-8lend heilige lat,ijn.sche liederen gesongen. ~ a de
voleinding van het Sacrificie trad het tiental
nieo we leden tot het a.lta&r om met de vei toienielen
der H. Familie te worden omhangen. Hannonieut
en diepgevoelig klonk intu880ben het liecl op dP.
akte van toewijding: Knielt Broeden neer- etc.
en. de plechtigheid werd met de zegen van het
Allerbeili~te g6'1oten.
Dank zij gebracht aan den waardigen afgeunt
van J . C. Pater Lncu. aan den onvermoeiden
en talentvollen voorzanger , aan alle leden die
d.cb soo ijverig van bunnen plicht hobbeii gekweten , en aan den ZEenr. Putoor van Eekelen
die ons die driedaageohe oerenin.g beeft fergond.
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f:'lolens
MOLENS (5)
door Jan van der Westerlaken
DE MOLEN IN HET RECHTSLEVEN
Het l e ve ns belang va n de molen is nooit ke rnachtiger ui tgedrukt dan in de ouds te bepaling van molenrechtelijke aa rd
die er bestaat: "De Wet van Mozes". Deze wet schreef voor:
"Me n mag geen beslag leggen op de handmolen, noch op de
bovens t e mole ns teen, want dan legt men beslag op het l e ve n
zelf".
Van de aa nvang af werd de molen het symbool van het leve n.
Wij kunnen er aan toevoegen: van het leven naar mensenmaat.
In Wes t-Europa zi jn de eerste voorschriften in dit verband
ve rsche ne n in de Salische wet van omstreeks 500 n.Chr., die
op last va n Clovis werd opgetekend . Deze Frankische wets bepalinge n be t e uge l en de diefstal van graan in molens, het
ste l en van het klauwijzer van de molen, brandstichting in
mol ens , e .d.
Ee nieder mocht i n die tijd een molen bouwen, als hi j daardoor aa n de r den geen s chade toebracht. Al deze bepalinge n
be troffen watermolens , omdat deze immers al duizend jaar
bestonden , vooraleer de wi ndmolen in de 12e eeuw in Europa
ver scheen . (Zie Brieven van Paulus nr. 26) .
Vanaf de l Oe eeuw ont wi kkel de het molenrecht zich r ond het
begrip "ba n- o f dwa ngmol en".
Dat hield in da t een heer, op grond van macht en gezag ,
zij n o nderdanen kon dwingen hun graan op een bepaalde mol en
te lat en ma l e n.
De na l evering va n d it ban- of dwangrecht · was, dat de heer
niet alleen de beschikking had over een bepaald gebied,
maar ook over de wind, die er overheen vloog of het water
dat er doorheen stroomde.
Maalrec ht werd zo een overheidsrecht, dat verpacht kon worden en waarvoor betaling verschuldigd was. Een vorm van
belastingheffing, die typerend was voor een tijd, waarin
de administratieve middelen om belastingen te heffen eenvoudiqweg ontbraken .
Het kwam er dus op neer, dat de molen van de heer in diens
gebied banmolen was, voor alles wat in het leen ge.mal en werd.

De molendwang behoorde dus t o t de heerlijke rechten en is
met alle heerli j ke rechten vervallen bi j de nieuwe staatsregeling van 1798. Die mole ndwang is vaak erg rigoreus doorgevoerd. Soms we rden huiszoekingen naar handmolentjes gehouden, die we alleen in de bezettingstijd voor mogelijk hielden.
De verplichting om op de molen van de eigen heer te malen
was ook in het land van Breda ingevoerd . Ginneken hoorde
onder de Heer van Breda . . oeze moest dus toestemming geven
gebruik te maken van wind en water om een wind- of watermolen aan te drijven.
De Heer van Breda bezat in en vlakbij Ginneken de molens in
de Zand.bergen (de tegenwoord i ge Zand.bergweg) en de molen op
de Goudberg bij Strijbee k. Beide waren standaardmolens.
De Heer van Breda had in Ginneken dus een monopolie: hij bezat er alle molens, hij kon de oprichting van nieuwe tegenhouden en iedereen moest op zijn molens malen.
Het maakte overigens niet uit op welke van ' s -heren molens
men zijn maalwerk bracht, als men maar niet naar een molen
van een ander ging .
Na de Tachtigjarige Oorlog kwam naast deze oude molendwang
een nieuwe. Er kwamen ordonnanties van de Raad van State in
Den Haag, die bepaalde n, dat iedereen op de molens van zijn
eigen stad of dorp moest làten malen .. Dit in het kader van
de organisatie van de inning van de belasting op het graan,
dat een Staatse belast ing was .
Voor Ginneken had deze nieuwe rege ling grote gevolgen .
De windmolen in de Zandbe rgen werd in 1646 herbouwd, nadat
hij in 1624, ti j dens de b e l egering van Breda door de Spanjaarden onder leiding van de beroemde veldheer Spinola, in
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de as werd gelegd. Na 1648 mochten de mensen van het nabijgelegen Ginneken hier hun graan niet meer laten malen, want
deze molen stond niet onder Ginneken maar juist onder
Teteringen.
Tot 1667 zal het echter wel zijn toegestaan om in de
Zandbergen te laten malen, want in dat jaar kwam de Vossenbergse molen te Strijbeek gereed. Deze was in 1628 afgebrand
en werd dus pas na de Tachtigjarige Oorlog herbouwd.
Heel Ginneken moest toen voortaan op de Strijbeekse molen
gaan malen:
Dat betekende veel ongemak en men bleef tegen de regels in
toch naar de Zandbergse molen gaan.
Tot 1800 bleef de Korenbloem te Strijbeek, zo genoemd vanaf
1707, de enige molen in het gebied van Ginneken en Bavel.
In dat jaar werd aan de Bavelselaan in Ginneken de gemeentemolen " 1 t Fortuin" gebouwd, omdat sinds 1798 de oprichting
van molens niet meer onderworpen was aan molendwang maar
aan de hinderwet.

VOLKSKUNDENOTITIES (10)

door A. van Dort-van Deurzen
Bijgaand gebed kreeg mevr. A. oomen van Dun uit Sprundel bij
haar huwelijk. in 1887 mee van haar Moeder. Op haar beurt gaf
zij het weer door aan haar dochter. •t Is uit overlevering
zoals er boven staat. Vijf geslachten hebben dit gebed bij
gelegenheid van hun huwelijk meegekregen. Bij navraag bleek
dat dit een oud gebruik was in W.Brabant. Heel typisch dat
men dit bij het huwelijk al aan de bruid meegaf en niet zoals men zou verwachten pas bij een beginnende zwangerschap.
Ik heb dit gebed precies overgenomen (ook met de g. van
verzagt) zoals het er stond.
Mij leek het de moeite waard om te publiceren.
Adriana oomen van Dun gehuwd 13 juni 1887.
(uit overlevering)
Maria Waarde Maagd
En Onbevlekte Moeder
Die in U droeq Gods Zoon
En baarde Hem, 0 Moeder
Ik bid ootmoedig door U
Wonderbare Macht
Oat Gij de pijnen van
Mijn baren toch verzagt
En dat ik brengen mag
zulk een vrucht in •t leven
Die U en Uwen Zoon
Een Plechtige Eer mag geven
O zuivere Maagd versterk mij
In mijnen barensnood
Opdat mi jn vrucht niet sterft
Niet onverwacht den dood
En dat ik door de gunst
Hij toeqeschikt van Boven
U en Uwen Zoon altijd
Met mijnen vrucht mag loven
En die opvoeden mag
Tot troost met goed belijd
Voor u en voor Gods zoon
En onze Zaligheid.
Alnen.
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ARCHEOLOGISCHE VERKENNINGEN IN DE GEMEENTE
NIEUW-GINNEKEN (7)
Het nederzettingsonderzoek
door L. Moelands en A. Reijers
gemeente N. Ginneken heeft ons nu van veel plaatsen grote
aantallen vondsten opgeleverd uit. de meest uiteenlopende perioden. Wat hebben ons nu al deze vondsten te vertellen?
Gegevens uit archiefstukken vertellen ons over de meest uiteenlopende zaken die in de middeleeuwen aan de orde waren.
Hoe verder we terug gaan, hoe onvollediger deze gegevens
worden. Op een bepaald tijdstip bereiken we het punt dat de
geschreven bronnen ons in de steek laten. Hiervoor zijn mee rdere oorzaken aan te wijzen. Voor plaatsen als Breda, Ulvenhout, Bavel e . a . is dit punt bereikt op omstreeks 1200/1 300.
Voor veel schrijvers, die vroeger een geschiedschrijving over
onze streken dedep verschijnen, was dit het punt om te beginnen. Terecht werd het ontstaan van nederzettingen dan ook
omstreeks dit tijdstip geplaatst.
De

Cerutti meent het ontstaan van Breda, op grond van archiefgegevens, dan ook op oms treks 1160 te moeten plaatsen.
Voor de omliggende gemeenten ligt dit tijdstip op ongeveer
1250.
De gemeente N. Ginneken is de afgelopen jaren zo intensief
verkend dat met de hierbij verkregen gegevens eigenlijk een
totaal nieuw beeld is ontstaan m.b.t. het begin van bewoning.
Met name moet h ier de nadruk worden gelegd op Ulvenhout.
Ook Breda begint langzaam maar zeker zijn geheimen prijs te
geven.
De oudste vondsten komen uit het M. Paleolithicum (40.000
- 100 . 000) .
Onlangs zijn er nieuwe vondsten gedaan in deze gemeente. In
een volgend nummer zal hier nader aandacht aan worden be steed.
Ook in het Mesolithicum (8 . 000 jr) is er sprake van bewoning.
Het Neolithicum en de Bronstijd geven een terugval in bewoning te zien. Behoudens een bronzen armband uit de omgevi ng
van Chaam is dit een vondstarme periode. In de IJze rtijd
(rond he t begin van onze jaartelling) worden er op meerdere
plaatsen nede rzettingen gesticht . De mens hield zich in die
dagen bezig met de aanleg van de eerste primitieve akkertjes ,
maar oók de jacht was nog een belangrijke bron van bestaan .
Hierdoor was men verzekerd van de nodige levensbehoeften.
Ook de Romeinse bezetting is niet onopgemerkt aan onze streken voorbijgegaan. Onderling zal er wel de nodige ruilhandel
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geweest zi)n. ~a de ineenstorting van het Romeinse rijk
raken onze . streken in verval. Toch schijnt er een kontinuiteit in bewoning geweest te zijn. Merovingisch aardewerk
dat steeds meer gevonden wordt, lijkt dit aan te tonen.
Deze bewoning is waarschijnli j k van weinig betekenis geweest.
Pas onder de Karolingische keize rs wordt er een nieuw
krachtig bestuurd rijk gesticht . Dit is ook het moment dat
de bewoning in N. Ginneken een definitieve aanvang neemt .
Op twee plaatsen, t.w. bij Galder en bij Ulvenhout zijn nu
een tweetal Karolingische nederzettingen bekend. Het terrein
bij Ulvenhout is nu gelukkig archeologisch beschermd. Op
grond van vele duizenden vondsten uit deze periode en de
daarop volgende eeuwen mogen we wel vaststellen dat de kiem
voor Ulvenhout en Galder gelegd is in de 9e eeuw, en niet
omstreeks 1250: Breda schijnt dezelfde kant uit te gaan; alhoewel hier de gegevens nog erg fragmentarisch zi)n. Dit is
te wijten aan de intensieve bebouwing die hier sinds de 14e
eeuw plaatsvindt:

HET OUD HOF VAN ULVENHOUT
door K. Leenders
Een uittreksel uit de rekeningen van het land van Breda dat
bewaard bleef in de kollektie Havermans op het gemeentearchief van Breda (deel X) vermeldt heel terloops het "Oud
Hof" van Ulvenhout. Het betreft uitgaven die in 1507 gedaan
werden:
-bethaelt Cornelis van Gempel van dat hij met sijne
schuyt haelde eenen eycken bOom achter d'oude hof
t'ulvenhout, die aldaer vanden cant overgevallen
was ende lach dwers inde merke, en brachten te
Breda.Cornelis van Gempel (genoemd naar de landstreek pal naast de
Haagdijk te Breda, de Gampel) werd dus betaald omdat hij met
· zijn schuit een boom, die bij het Oud Hof omgevallen was en
dwars over de rivier van de Mark lag, naar Breda gebracht
had. De heer van Breda moest immers de vrije vaart op de
Mark naar Hoogstraten waarbOrgen, zodat deze kosten terecht
door hem gedragen werden.
(Zie ook voor dit "Oud Hof": Brieven 23, blz. 11 onderaan) .
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KRIS KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN
(NIEUW) GINNEKEN (10)
door Herman Dirven
PARIJSCHE BOULEVARD
In de notulen van de Gezondheidsko11UDissie vonden we over
Ulvenhout een. tweetal gegevens, die we nog nooit eerder
tegen waren gekomen.
De PARIJSCHE BOULEVARDS
Dit zou het gedeelte van de Dorpstraat moeten ziJn tegenover
de oude R.K. Begraafplaats (naast de Katholieke Kerk) . Het
betrof dan meer het blok huizen, wat daar gestaan heeft en
gedeeltelijk nog staat .
De STERSTRAAT
Op de hoek van de Sterstraat stonden in 1916 een tweetal
woningen, wa a romheen het een verschrikkelijk vuile en smerige boel en troep was. De oorzaak daarvan lag niet bij de
bewoners van deze huizen, maar in de militaire veldke uken ,
die daar in de onmiddellijke omgeving was opgericht .
Tijdens de eerste were ldoorlog lagen dus ook in Ulvenhout
dikwijls z . g. "grens bewakingstroepen".
NIETS NIEUWS ONDER DE
Vorige keer ve rtelden
niets nieuws onde r de
inzake de wegenaanleg
vonden we weer e nkele
ook toen al:

ZON
we in Brieven van Paulus, dat er
zon was. Toen ging het over pro t est en
in en om Bavel en Ulvenhout. Ook nu
gegevens, waarvan je zegt: He , kijk,
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In 1903 kwamen bij het gemeentebestuur klachten binnen over
het ledigen van de z .g. beerputten in de Dorpstraat te Ulvenhout en de dorpskom van Bavel . Uit het dorp Ginneken was men
dat al jarenlang gewend dat er klachten kwamen, maar dat de
meer landelijke bevolking van Ulvenhout en Bavel nu ook begon te klagen~ .• Daar moest wat aan gedaan worden en het
geval had de volle aandac ht, er zou een onderzoek ingesteld
worden en t.z.t. zou men erop terugkomen. Zelfs in de terminologie zit iets bekends .. ·.
Over de lucht verspreid door varkenshokken (men hield in die
tijd ook als partikulier in de achtertuin een varken) kwamen
vele klachten binnen.
Dit leidde uiteindelijk in 1916 tot een verordening van het
gemeentebestuur dat men binnen een bepaalde afstand van
woningen geen varkens meer mocht houden.
Het laatste bericht, dat we in deze korte serie over luchtverontreiniging willen opnemen komt uit 1919 uit Ulvenhout.
Uit dat dorp van de gemeente Ginneken en Bavel kwam een
klacht over een bok, die verschrikkelijk stonk:!
EEN SCHRIJFFOUT IN EEN STRAATNAAM
De Dorpstraat in Ulvenhout is in feite een foutief geschreven naam. Waarom, omdat de naam Oorpstraat niet met een "s",
meer met twee "ss" geschre ven moet worden. Het is Dorpsstraat, net zo goed als dorps-weg , dorps-karakter, enz.
Het zijn twee afzondérlijke woorden, waarvan het eerste de
genitiefs"s" moet krijgen om met het tweede woord verbonden
te kunnen worden. Maar of men dit nog veranderen moet?
Waarom mag een historische slordigheid niet behouden blijven?

OUDE HUISMIDDELTJES (5)
Bevriezen van ruiten voorkomt men door de ruiten aan de
binnenzijde af te wassen met een mengsel van glycerine en
wijngeest (55 gram glycerine op 1 liter wijngeest), waarbij
men een weinig parfum doet.
Is het mengsel helder geworden, dan wasse men af met een
linnen lap.

OUDE HUISMIDDELTJES (6)
Bezems hange men na gebruik steeds op. Als de borstelharen
plat liggen, houde men ze boven kokend water, dan richten
ze zich weer overeind.
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DE HEILIGEN VAN NIEUW-GINNEKEN (5)
door Pater Dagobert Gooren sscc
SINT LAURENTIUS IN DE VOLKSVERERING
Sint Laurentius is niet alleen de patroon van ontelbare
kerken, steden en dorpen, hij is ook de patroon van allen
die iets met vuur te maken hebben: brandweerlieden, bierbrouwers, herbergiers en koks. Ook bad men vaak tot hem
voor de zielen in het vagevuur en bij pijn in de lendenen,
bij brandwonden en huidziekten.
Talrijk zijn de volkse gezegden en rijmpjes rond zijn
feestdag op 10 augustus.
Wij doen hieruit slechts een greep van de meest bekende .
- Sint Laurens ' wind
maakt de boe kweit blind.
- Wie knollen wil eten
moet Sint Laurens niet vergeten
- Is het op Sint Laurensdag klaar,
Dan is er veel fruit dat jaar.
- Sint Laurens dage
brengt de regen op de hage
Als men op St. Laurensdag een rijpe druif vindt , is er
veel hoop goede wi j n.
- Als St. Laurens het hoofd goed staat , houdt men mooi weer.
Sommige volkskundigen vergelijken de Amsterdamse Hartjesdagviering wel met de augustu s-feesten in Vl aanderen en
Noord-Duitsland, wat e igenli jk oogstfeesten zijn. Beroemd is
ook de Brusselse St . Laurensboom áls oogstboom: een feest viering die al dateert uit de 12e eeuw . Bekend zijn verder
Laurenstranen, die verband houden met een natuurverschijnsel
in de periode tussen 8 en 11 augustus , wannee r er gloeiend
kometengruis op de aarde valt.
Dit trok de aandacht van de eenvoudige landelijke bevolking ,
die gedachtenassociaties teweeg brachten met vuurrooster van
St. Laurentius. Het is mogelijk dat de legende van het
gloe iende paard, die in Terborg bekend is, hiermee ook verband houdt.
In Noord-Nederland zijn overigens weinig sporen van een
echte volksverering van onze heilige te vinden . De vroegere
paardenmarkt in Hengelo , Gelderland, werd de St. Laurensmarkt genoemd, maar ik vermoed dat dit alleen was, omdat
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deze markt op 10 augustus werd gehouden. Ik kan tenminste
geen enkel verband met de heilige vinden.
· In Vlaanderen was dat anders.
Het zou te ver voeren om hier nader op in te gaan.
Het is nog wel interessant om te vermelden dat Guido Gezelle
zegt, dat St. Laurentius de pa.t roon is van allen die met de
pen werken: schrijvers, boekhouders en klerken, studenten en
.scholieren. Mogelijk steunt dit patronaat op het feit dat de
heilige de administratie voerde van de armenzorg in de stad
Rome; anders weet ik het niet.
En wie heeft er ooit gehoord van St. Laurens-peren?
Zo worden in sommige streken de vroege peren genoemd, die
al in augustus rijp zijn.
Ik besluit met een oude bezweringsformule uit Eeclo in
België:
Sint Laurentius van ' t Marialand
Is gekomen in ons Nederland
Gans gebledderd en gebrand
Wil dit aftekenen met uw gebenedijde hand
Dat .' t niet verder in en brandt.

LANG LEVE HET BREDA-HOEN
door H. Verhoeven
In een voortreffelijk artikel in het stadsblad van 11 april
van het vorige jaar hield Jeroen van Rooijen een warm pleidooi voor de instandhouding van het eens zo roemruchte ras
van de Bredasche Hoenders of Kraaikoppen.
Voor de bewoners van Breda waren deze dieren eeuwenlang de
leveranciers van smakelijk vlees en talrijke flinke eieren.
Het is een hoenderras zonder kam, met een middellange gebogen snavel. Van de vier kleurslagen die men kende: wit,
blauw, koekoekverig en zwart, moeten vooral de zwarte dieren
tot de naam Kraaikoppen aanleiding gegeven hebben.
Er werden oudtijds drie onderrassen onderscheiden: de
schulpneuzen, de brilneuzen en de Doornsche of Toornsche
Kraaikoppen. De laatste hadden - als een rudiment van de kam
- op hun kop twee rode vlezige punten.
De suggestie in het genoemde artikel om via de kinderboerderij Wolfslaar te gaan meewerken aan de instandhouding van
dit haast uitgestorven huisdierras is me t enthousiasme
door de vereniging Bredania overgenomen. In de pas heropende
kinderboerderij is er nu voor iedereen gelegenheid dit
bijzondere ras te gaan bewonderen, terwijl tegelijk de kans
op behoud van dit ras wordt vergroot.
Het waren vooral de Bredasche Kapoenen of Kapuinen (gekastreerde hanen) die al in de zeventiende e n achttiende eeuw
de stad een nationale en internationale bekendheid gaven.
In zijn "Etat présent de la Republique des Provinces-Unies"
uit 1730 vermeldt M. Janiçon in zijn beschrijving van Breda
ook de gastronomische aantrekkelijkheden van de stad.
Hij roemt de vismarkt, gelegen aan de kade ("sur le quai")
waar alle soorten zee- en riviervis te verkrijgen zijn,
waaronder ook een overvloed aan zalm. Wildbraad en gevogelte
zijn volop te koop en de kapoenen ("chapons") zijn er overheerlijk en in heel Holland beroemd.
Merkwaardig is dat Charles Darwin in zijn "Het Variëeren
van Huisdieren en Cultuurplanten" uit 1868 de Kraaikoppen
voor een ras uit Noord-Amerika houdt; anderen hebben hiertegen later terecht bezwaar gemaakt.
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DE MARK (1)

door W. van der Voort
.Een gedeelte van de rivier de Mark, dat mij na aan het hart
ligt, is de Boven Mark, het gedeelte van Breda tot de oorsprong. Nog vóór de rivier tot aan de Belgische grens genormaliseerd was heb ik heel wat uren, gewapend met mijn camera,
langs haar oevers gezworven om zoveel mogelijk plaatjes van
de oude situatie te schieten. Het resultaat van deze omzwervingen is een uitgebreide serie dia's van de rivier tot ver
in België.
De oorsprong van de rivier ligt namelijk in België en wel
te Koekhoven, een gehucht onder Merksplas, in een gebied
waarin voorheen veel vennen lagen;
Van Koekhoven stroomt de rivier in noordwestelijke richting
via Hoekeinde en Wortel naar Hoogstraten en vandaar in noordelijke richting langs Minderhout, Meer, Eindmeer, Meerssel ,
Strijbeek, Galder, Ulvenhout, Ginneken naar Breda, waar zij,
toen
Breda nog vestingstad was, via een grote inundatie sluis de stad in viel. In haar loop neemt zij, zowel in
België als in ons land, talrijke kleine beken op.
Bij Strijbeek, waar zij ons land binnenstroomt, vormt zij
over een lengte van ongeveer 600 meter de grens tussen ons
land en België.
Wie mocht denken dat de rivier vanaf haar oorsprong een brede
bruisende stroom is, vergist zich deerlijk. Even boven Wortel
.is zij niet meer dan een flinke sloot, die stroomafwaarts
steeds breder wordt. Bij een metin9, uitgevoerd in 1823, bedroeg de breedte gemiddeld ongeveer 2,80 m bij Wortel, 3 , 50 m
bij Hoogstraten , 4,20 m bij Meerssel en Strijbeek, 4,90 m
bij de Schele Brug in de Daasdonkse Weg, 6,60 m bij de voetbrug tussen de Reeptiend en het Sulkerpad, 9,00 m bij het
bruggetje van Van Haperen, 10,5 m bij de Duivelsbrug en
11,00 m voor de grote inundatiesluis te Breda. In wezen behoort de Mark dan ook tot de zgn. laaglandbeken, dat zijn
beken, die ontstaan door samenvloeiing van vele kleine
waterloopjes. Bij een bepaalde breedte van een dergelijke
beek heeft men de neiging van een rivier te gaan spreken.
Wat haar naam betreft zij opgemerkt, dat "mark" betekent
"grenspaal" of "grensteken". Omdat een grens vaak het gemakkelijkst en duidelijkst gevormd werd door een water, kon een
woord voor ·grens gemakkelijk tot een waternaam worden. over
de vraag, welke grens de Mark in het verre verleden gevormd
kan hebben, zi j n de geleerden het echter niet eens.
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Archeologische vondsten bij Hoogstraten, Strijbeek en Heerstaaien (een buurtschap tussen Ulvenhout en Strijbeek) hebben aangetoond, dat al v66r onze jaartelling langs de BovenMark op hoog gelegen terreinen, die bij zware regenval en
overstroming goed bewoonbaar waren, mensen hebben gewoond.
Een grote vraag is of er veel scheepvaartverkeer is geweest
tussen Breda en Hoogstrate n . Er zijn publikaties, waarin gezegd wordt, dat de rivier bevaarbaar was tot Hoogstraten,
andere betwijfelen dit echter.
Even beneden Hoogstraten in het gehucht Laren en bij Minderhout in het gehucht Ibbruggen stonden op de Mark watermolens,
die reeds in 1381 genoemd worden. ook stond bij Meerssel een
watermolen; deze wordt al in 1421 genoemd. Alleen bij deze
laatste molen was sprake van een verlaat, waarlangs schepen
konden varen. Aangenomen kan dus worden dat niet verder dan
tot Ibbruggen gevaren kon worden.
Van de genoemde drie watermolens bestaat alleen nog die bij
Meerssel, hoewel niet meer in zijn oorspronkelijke staat.
Die bij ·Ibbruggen is geheel verdwenen en van die bij Hoogstraten zijn nog enkele restanten aanwezig.
Toen in de jaren 1524 tot 1550 te Hoogstraten de St.
Catharinakerk werd gebouwd, werden vele materialen als kalk,
stenen, hout, leien en plavuizen per schip aangevoerd tot
Breda of tot een losplaats aan de Buystelberg te Ginneken,
waar de Mark vlak langs de weg Ginneken-Strijbeek loopt.
Vanaf Breda en Ginneken werden deze materialen dan per as
naar Hoogstraten vervoerd.
Een en ander bewijst we l, dat het toen om welke reden dan
ook niet mogelijk was Hoogstraten per schip te bereiken.

OUDE (HUIS)MIDDELTJES (3)
Een uitstekend bemestingsmiddel
Een uitstekend bemestingsmiddel voor den tuin krijgt men door
5 delen roet met 100 delen aarde te mengen.

OUDE HUISMIDDELTJES (4)
Een ongebruikt ijzeren bestek wrijft men in met glycerine
en wikkele het in zijdepapier, dan voorkomt men roesten.
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LIEDJES DIE IK NOG KEN (5)

door Oma Peeters
van Zr. Judoca kreeg ik het volgende versje, dat werd opgezegd bij het ziekenbezoek met Kerstmis.
Lieve Zieken

BOEK VAN GINNEKEN TOT NIEUW-GINNEKEN IN HERDRUK
Wegens overweldigende belangstelling zal de Heemkundekring
"Paulus van Daesdonck" van het boek "Van Ginneken tot NieuwGinneken" een tweede en tevens geheel herziene druk het
licht doen zien.
Dit boek dat is samengesteld door de werkgroep "Geschiedenis
van (Nieuw)-Ginneken" van onze Heemkundekring zal nog een~aal en in een zeer beperkte oplage verschijnen.
Het bestuur van de Heemkundekring is tot dit besluit gekomen
omdat vele van onze leden het boek nog niet in hun bezit
hebben en ons steeds vragen of wij het niet wilden heruitgeven .
OOk uit Brabantse historische en heemkundekringen was er
veel belangstelling voor dit boek, dat de geschiedenis van
de gemeente Ginneken en Bavel en Nieuw-Ginneken behandelt
vanaf 1900. Als alles volgens planning verloopt komt het boek
in juni uit.

Nu w'in 't midden van de winter zijn
Met 't Kerstfeest in 't verschiet
nu straks blijde weer zal klinken
ons Kerst- en ook ons vredelied.
Zie nu roept ons dankbaar harte
U toch o zo gaarne toe
Dat vrede, vreugde , blijdschap
OOk bij U zijn intrek doe.
Moge deze blijde dagen
ook voor u vol vreugde ziJn
En zo 't kruisje niet wil wijken
Het verlichte toch de pijn.
Ontvang hiermede onze wensen
Voor de Kerst- en Vredetijd
God behoede al Uw wegen
voor het goede o ns bereid .
Stille nacht - heilige nacht.

Reservering en v66rinschrijving op dit boek is alleen mogelijk door s torting van f 15,-- op de giro- of bankrekening
van de Heemkunde kring Paulus van Daesdonck met de vermelding:
"Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken".
Bankrekening: A.B.N. 52 .1 8 .33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck ·.
Girorekening van Paulus van Daesdonck: 37.13.311.
Zodra het boek van de persen rolt zal het U meteen worden
toegestuurd.
Na verschi jnen zal net boek f 20,-- kosten.

BIJGELOOF ( 15)
Twee messen gekruist op tafel is een voorteken van twist.
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"HET LAND VAN MARK EN AA"

159
's-HERTOGENBOSCH 800 JAAR

door Elly Rietveld
·In een overvolle zaa l {bijna 150 bezoekers) van de Fazanter ie te Ulvenhout hield Peter van der Velden voor de l eden
van de Heemkundekring Paulus van paesdonck op maandag 24
maart een zeer boeiende en interessante lezing met dia ' s getiteld "In het land van Mark en Aa".
Hij vertelde over het onstaan van de rivieren, lopen en
vaarten (turf) en de wijzigingen die deze rivieren ondergaan
hadden door inpoldering, overstroming, turfsteken en ka naliseren . Van ieder plekje langs deze wateren wist hij een
stukje historie te vertellen en al's een grote l egpuzzel
bracht hij dit Westbrabantse watergebied in kaart.
Per dia reisde hij de Mark af vanaf de uitmonding ten oosten
van Willemstad, langs Zevenbergen, via Terheijden, Breda om
dan Ulvenhout te passeren, bij Strijbeek de grens over te
gaan om via Meerseldreef, Castelre in de wei van "den Krol"
te Koekhove n als een nietig smal slootje te eindigen.
Onderweg stopte hij telkens even om over de gepasseerde
{water)mole ns , kerken, kapellen, kastelen de historische
gegevens t e vertellen. Ook de vennen met flora en fauna
liet hij hierbij nie t ongemoeid.
Rond de klok van elf uur besloot voorzitter Van der Westerlaken deze suksesvolle avond met een speciaal applaus voor
de tientallen jeugdige luisteraars, die geboeid geluisterd
en gekeken hadden naar "Het Land van Mark en Aa".

DE GEVOELIGE PLAAT (2)
In het laats te weekend van juni viert Bavel weer z ' n jaarlijkse feest "Bavel Anno 1920".
Ook Paulus is daar aanwezig me~ een tentoonstelling in de
"Jan Boomaar s hal".
Het motief voor dit jaar is: "De Gevoelige Plaat". Foto's,
prenten, affiches over Bavel van vroeger tot nu.
Hebt U nog affiches voor ons van Bavelse verenigingen of
feesten? Wij houden ons aanbevolen.
Tevens zal de Kring exposeren uit zijn kollektie fotoapparaten (foto-toestellen - vergrotingsapparaten - lenzen,
enz.) . ·

In 118.5 stichtte hertog Hendrik I van Brabant in het noorden
van zijn hertogdom een nieuwe stad , die onder de naam ' s Hertogenbosch bekend zou worden.
In 1985 viert onze Brabantse hoofdstad zijn 800-jarig bestaan.
Onze zustervereniging, de heemkundekring "Vrienden van
' s Hertogenbosch" heeft het beeldje van Hendrik I, zoals dat
staat op de Sint Jan, als· symbool gekozen voor dat feest.
De plannen zijn groots en zeker in goede handen bij deze
grootste kring in Brabant, die blijkens het jaarverslag op
1 januari 1980 niet minder d.an 866 leden had.
Zelfs het basisprogramma is al klaar .
Het feest wordt in mei 1985 (over 5 jaar) gevierd met dèelname van alle Bosschenaren , vele Brabanders en misschien ook
vreemdelingen.
Men wil een nieuw Stedelijk Museum openen , de P.T.T. om een
herdenkingspostzegel vragen en groots feest gaan vieren in
de hele stad.
We wensen onze zustervereniging in Den Bosch alle sukses
toe vanuit onze bosrijke gemeente in de Noorder-Kempen.
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GEACHTE REDAKTIE

VERSCHENEN (17)

De redaktie o ntving van Willem Iven onderstaande brief,

.Mocht U wille n reageren dan zullen we Uw brieven gaarne
doorze nden.

DE ZONDAGSVEDER
Speciale uitgave van Xe r okrant personeels blad van Rank Xerox •
Een keur van 26 Braba nt se schri j ve rs.

Beste mens en,

MONUMENTEN 1-2
Bet tweede nummer va n dit blad met o . a . "Noord-Brabant wil
een eigen monumen t enbe l ei~ "·

Op de l ollige avond op 28 januari (waar ik de bes te he r i nneringen aan bewaar), vergat ik nog Uw medewerking te vragen
voor enkele zaken waar ik mee bezig ben.
Alle ree r s t i s dat de nog op te n~en LP met stoute e n gewaagde pas too r s ve rhalen. Die verhalen worden op de plaat a f gewisse ld me~ liedje s uit het lof van vroeger. "Maria t e
minnen, wat zalig genot ", en zo.
Ik zou g raag voorzi en worden van teksten en melodieë n van
de rgelijke lied j e s , bi j v. uit parochiebundelkes e. d .
Dit t. b .v. de medewe rking verlenende muzikanten.
Past oors , kapel aa ns , pas tors en paters, di e bi j d e o pnemen
aa nwezi g willen zi jn, gelieven zich te melden bij mij .
Waa r sch ijnlijk zal de l ife-o pname in Tilburg worden geda a n.
Ik ben bez ig met een boek over de Brabant se (schutters )
g ilden . Zoek nog onde rwe r pen om te f ot ografere n: koningsvogels, oude (kadastrale) kaarten met gi ldebezittinge n, toponyroen me t s c hut- e n gilde-at tributen. Graag ook melding van
gebe ur teni ssen , ook betreffende mu s sen- en bi j engilden .
Be n ook b l i j met li te ra tuur-a anwijz ~ng en .
Zal ook graag literat uur lenen .
Ver der ben ik in de hele pr ovincie bezi g met een onde rzoe k
naar voordrachten bij br uilof ten e n parti jen , j ubilea ,
pr iesterfe e s ten . Al lerlei voor drac hten, dek lamati es, stukskes ,
namaakpr eken , toespraken , litanieën, ABC ' s en der ge l i jke zijn
wel kom , ev e ntuee l tijd elijk te l een. Ook liedj es natuurlijk
(graag me t melodieën) . En f e estg i dsen. I<arnavalskranten zijn
oo k wel eens goed.
He t onderzoek gebeurt i n overleg met de provinc ie e n met de
Culture l e Raad . T . z ~t . volgt publikatie in boekvorm .
Vee l

g~oe ten

uit de Peel na ar We st-Brabant.
Willem.

PRAATJE BIJ EEN PLAATJ E (9)
op de voorpagina deze keer de voorge ve l van Anneville, zoals
dat binnenkort in Brabants Heem 1980-2 op het aanmeldingsformulier voor o ns he emkundekamp zal prijken.
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OUDHEIDKUNDIGE KAMER IN NIEUW-GINNEKEN
door C .P. Kanters
Zoals wij onlangs meldden, werd door het Gemeentebestuur
van Nieuw-Ginneken een gedeelte van de ruimten onder de
gemeente-secretarie beschikbaar gesteld aan de Heemkundige
Kring "Nieuw-Ginneken" voor het inrichten van een Oudheidkundige Kamer aldaar.
Nu de taak aan de Heemkundige Kring om deze kamer zo passend mogelijk te meubileren, hetgeen wil zeggen, dat alleen
voorwerpen mogen worden gebruikt, die thans ouderwets worden genoemd en die vroeger door onze Nieuw-Ginnekense
voor-ouders we rden gebezigd èn in het huishouden èn voor
het aankleden van de woonkalller, Keuken, enz.
Zeer zeke r zullen talrijke inwoners van Nieuw-Ginneken en hierbij wordt speciaal gedacht aan de plaatselijke landbouwers - nog veel, wat hiervoor zou ·kunnen worden gebruikt, ter beschikking hebben.
Door hen zal dit misschien wel "oude rommel" worden genoemd,
doch de Heemkundige Kring "Nieuw-Ginneken" zou dit heel goed
kunnen gebruike n en hun dankbaar zijn, als dit aan de Kring
in eigendom voor dit mooie doel zou worden afgestaan.
Gedacht wordt o.a. aan een oude vuurplaat, hooikist, o ude
ketels , borden, lepe ls, potten, beelden, stro-schilderijen,
petroleum-lampen , stoelen, enz. enz.
Als iedere landbouwer nu, met dit toch zo slechte weer,
eens een paar uurtjes op zijn zolder wil gaan snuffelen,
dan zou er voor onze Oudheidkundige Kamer nog veel te vinden zijn . Geef dan ee ns even een seintje aan het adres van
de Heemkundige Kring "Nieuw-Ginn eken" p / a C.P. Kanters ,
en gaarne zal er gevolg aan worden gegeven om eens te komen
kijken en de oude voorwerpen mede te nemen om een passende
plaats te geven in de Oudheidkundige Kamer.
Hierdoor zal in de Gemeente Nieuw-Ginneken een Oudheidkun dige Kamer kunnen worden ingericht, hetwelk aan onze eigen
inwoners en het zo drukke vreemàelingenverkeer een beeld
zal kunnen geven van de primitieve gebruiken en gewoonten
van onze voorouders .

Op 3 december 1952 verscheen dit artikel van C . Kanters,
destijds secretaris van de vorige heemkundekring in "Dagblad De Stem" . Ook de thans vijfjarige "Paulus van Daesdonck" verzamelt. U helpt ook? Op de derde pagina van de
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omslag staan de adressen van de Kring.
Als de tekenen niet bedriegen hebben we binnenkort onze
eigen ruimte. Een eigen heemkundig museum.

AGENDA 1980 (vanaf l april)
3 april
15 april
26 april

5 jaar Paulus van Daesdonck
Brieven van Paulus 27
Kaderdag Braba nts Heem te Oisterwijk

15 mei

Dauwtrappen Harmonie Caecilia Bavel

15 juni
28-29 juni

Brieven van Paulus 28
Bavel Anno 1920 - Tentoonstelling
"De gevoe lige plaat"

14-17 augustus 32e Heemwerkkamp van Brabants Heem
georganiseerd door Paulus van Daesdonck
31 augustus
Einde verenigingsjaar 1979-1980
1
22
20
27

september
september
september
september

Begin nieuw verenigingsjaar 1980-1981
Jaarvergadering
Congres Studie Land en Volk in de Kepmen
Besturendag Brabants Heem te Oisterwijk

november

Studiedag te Etten-Leur over volkskunde

RUILABONNEMENTEN (7)
In de afgelopen 2 maanden ontvingen we voor onze
bibliotheek:
't Gruun Buukske
De Runstoof
Met gansen trou
De Klopkei
De Rosdoek
Gemerts Heem
De Waterschans
Mededelingenblad
Ledevaert luidt
Kring-nieuws
Heemkroniek

(74)
(3-1 en 2)
(30-1 e n 2)
(4-16)
(17)
(22-1)
(11 - 1 en 2)
(20 en 22)
(1 - 1)
(27)
(5)

Kempenland - Eindhoven
Carel de Roy - Alphen
Onsenoort - Nieuw Kuyk
De Erstelinghe , Waalwijk
Acht Zaligheden - Eersel
pe Kommandery - Gemert
Stad en Land van Bergen op Zoom
De Heerlijkheid Heeze - Leende
Ledevaert - Chaam
Vrienden van 's- Hertogenbosch
Maasdorp in de Gemeente Lith
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (26)
Wat er a llemaal b innenkwam voor onze verzameling:
curiosa
5 78-toerenplaten, aantal oude zilveren dubbeltjes, fraaie
hoedendoos, rekening ui t 1924, album met s i garenbandjes,
oude gezel schapsspelen (M v. d. Ven, J. v. Gils, W. Col sen,
A. v. Gestel)

Brabantica
Keurbundel novellen Henri
het dorp Gilze ( 1828) (P.
Nieuwe I Jpelaar 1941 (Mw .
(1978) , Vidi Aquam (1976)

't Sas (1935), Beschrijving van
Dagobert); Het buitengoed "De
Schaepma.n -Ingenhousz) ; Bistespeul
(Willem !ven).

Biblioth eek
Geschiedenis van Duivenvoorde (W. Colse~; Jaarverslag Ned.
Bond Werknemers Industrie (1955 en 1956) (J . Verdaasdonk).

Winkel van Sinkel
Vele grote en kleine blikken, flessen, voorraadblikken,
tabakspo tten , bonbonkistjes , b ier- en jeneve rkruiken,
weegschaal , stopfles (W. Colsen, mej. A. Col sen St. Jansteen,
A. v. Gils) .
2e were l doorlog
Sorteerdoo s voor distributiebonnen, losse distributiebonnen
(Ko Gobbens, Etten-Leur)
Landbouw
Koeienboei (Maar ten Nouwens)
Ambachten
Geijkte maat van ~ hektoliter (~ mud
(fam. Baselier, Mevr . v. Schendel)

1 zak), schrijfhaak

Ke uken en kamer
Emaille trechtertje en appelboor (Mevr. v . Schendel )
Religie
Kruisbeeld , 6 bidprentjes ~ 1870, aantal oude Santjes ,
krant over Heemerf Goirle, handboekje Vereering H. Brigida
Bavel 1931, aantal prentjes, 2 mariabeelden, wijwatersvat
(Mevr. v. d. Ring, Mej. A. Colsen St. Jansteen, A. Jansen,
P. Dagobert Gooren, w. Colsen}
Archief
2 schriften toponiemen uit het Cijnsboek van Ginneken en
Bavel 1725 (P. Dagobert)
25e-31e jaargang "Lering en Leiding" KAD (fam. Koekoek}
l e-6e jaargang "Philips Technisch Tijdschrift (A.Nouwens)

OUDE VERSJES EN LIEDJES (9)
verzameld door W.P.A. Colsen
De Melkmeisjes
's Morgens vroeg, als ' t haantje kraa it ,
gaan de boerenmeiden,
met heur kannen blank gepoetst
naar de stille weiden
Hopsa, Hopsa, Fideldom
't Koet je r oept al, Kom, o Kom
Spoedig naar de weiden.
Vrolijk reppen zi j zich voort
langs de groenen akker
en zij zingen menigmaal
zelfs den leeuwerik wakker
Hopsa, Hopsa, Fideldijn
Wie van ons zal de eerste zijn?
Leeuwerik ben j'al wakker?
Driemaal heeft de haan gekraaid
en de boerenmeiden
Keren nu met kannen vol
Uit de groene weiden
Hopsa, Hopsa, tra, l a , la
Lekk're melk komt er ja, ja
Uit de groene weiden
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GROTE SCHOONMAAK

HEEMKUNDIG WERKKAMP 1980 (3)
door Kees Leijten

Jaarli j ks worden bij de grote schoonmaak talrijke oude
voorwerpen, boeken en papieren vernietigd, omdat we ze
toch niet meer gebruiken, er geen waarde meer aan hechten
of er geen plaats meer voor hebben.

Hard wordt er door het bestuur gewe rkt aan het 32e heemkundig werkkamp van de Stichting Brabants Heem dat d it jaar i n
onze gemeente zal worde n gehouden.

Telkens gaat er een stukje historie verloren, dat dikwijls
onverva ngbaar is.
Graag roepen we daarom uw medewerking in om het te sparen
door het t e schenke n aan onze heemkundekring.
Voor ons in oprichting zijnde museum kunnen we van alles
gebruiken, dat herinnert aan het leven van onze ouders en
grootouders.
We moeten echter nog veel verzamelen.
t ~ geven een greep uit onze kollektie:
bidprentj es , beelden, schilderijen, kerststallen, oude.
platen, oude boeken , oude nummers Ons Blad (Bavel) en
Nieuw Geluid (Ulvenhout) , historische kranten, oude prentbriefkaarten, oude schoolfoto 's, oude klederdrachten zoal s
mutsen, omslagdoeken, schorten, oude schoolspulle n, schoolboeken, aller lei dingen uit een oude kruidenierswinkel, oud
gereedschap voor vele ambachten (boer - timmerman - s l ager
- wagenmaker - schilder - schrijnwerker - smid - winke lier
- herbergier, enz.)

om U een idee

Het volledige programma, dat in nwnmer 2 van het blad
"Brabants Heem" en in nUllllller 28 van "De Brieven van Paulus"
zal worden gepubliceerd, vermeldt o.a. voor vrijdag 15
augustus een exkurs i e langs de Mar k naar de kapellen in
Galder, Dreef en Strijbeek e n een bezoek aan Hoogstraten.
op zaterdag 16 augustus bezoekt het gezelschap o.m . de
K.M.A., h et Begi jnhof en de, Grote Kerk in Breda.
In ons volgend nummer zullen we het volledige programma ·
afdrukken.
In 1952 organiseerde de Heemkundekring "N ieuw-Ginneken"
het 4e werkkamp.
Nu, 28 jaar later , organiseert Paulus van Daesdonck eveneens uit Nieuw-Ginneken het 32e werkkamp.
Twee redenen om dit kamp als titel mee te geven:
"TRUG VAN WEGGEWIST"

U helpt ook?
Op de derde pagina van omslag vindt· U onze kontaktadressen.

HEEMKUNDIGE WEERBERICHTEN (19)
Grasmaand

- April me t ruw weer in zijn stoet
geeft kor en en wi j n in overvloed

Bloeimaand

- Als de eikels in de mei goed bloeien
dan zal ' t dat jaar volop groeien
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DICHTER OVER BRABANT (2)
door Rob van der Westerlaken
Was het gedicht van Schepens in Brieven 26 waarderend en
goedmoedig, een heel andere toon slaat J.A . Emmens (19241971) aan in
Rei van Brabantse Vrouwen
Barende, barende
bolrond rondwarende
tot met de jaren de
schoonheid verging
IJlende , ijlende
van tob naar teilen de
glimlachende kwijlende
zuigeling
Zorgende , zorgende
iede re morgen de
man - kan hem worgen - de
luiaard is laat

"Brl-- van PaQlus•
ia het lnfonatieblac! 'fOCC de leden vu de
-.aalua van Dae..tcac:k• ~ Ni--alDnaken.

'Nr•cbi:lnt
..s.Jttie
lllaatratiH
T9c:bll. vers. 1
Bet:

5x per

~ekrlncJ

jaar.

c.J.11. LeJ.jten, Craenlaer 18, Ulvenhout
L.r• .Ja~ an J.A.11. Soaterboü
J.A.11. Gr.-n•

De ba91Nndekrinq ••aulua van DaeadoncJc• werd opgericht
3 t1prU 1975 en ia CJ9Y••tifd te Nieuw-Ginneken.
.

Setretariaat a VUIJ 21 t• Ulvenholl.t
Bankrekeninii 1 52.18.33.639 t.n.v. Paulua van Dlleldonck
Girorekeninii 1 37.13.311
t.n.v. Paulua van Dllesdonck
l'Ollû:ti•
Da heemkundekrln9 bouwt "n ei9en tollekti• t.b.v.
specifieke tentoomtellintien an CID te komen tot het inrichten van Mn e19en heemkunc!l9 1111.Hm.
Schenlcinqen "VOOr de kollektl• 9aarne op de kont.akt-

adr•••en

1

A. Luijten
't Bol'flazwlt 36 Ulvenhoot
.a. Loc!9wi:lk Veaneku 26'
lavel

076-612926
01613-1780

lle9t1NI'

Wekkende, wekkende
kinderen kwekken de
buren aan 't bekken, de
schoolklok die slaat
Pratende, pratende
met pastoor blatende
van biecht en bar, de
christen pedreigd
Barende, barende
tot met de jaren de
wankele kerk weer in
aanzien st:ijgt.

UITSPRAA.f5 (21)
Men is nooit te oud om iets af te leren.

J.C. v.d. Wl~laken
C•.J.11. Leijten
J.11. •• 11• .Je.per•
A.P.J.11. tal:lten
L.c. lbaven8

voorsitter

" ••••• Lodewijk

2e pennl"lll•••tllr
tecbniach coBcdlDator
lled1werkar Galder-Strijbeek

J.A.11. C k A.11.11.

v.ftooi:I•

Yice-vooraitter
Hkntllria
2• Mkntaria
pemiJMJlleester

tublikati-

1975 11CD•1ntenboek:le
1977 De Jrorenbloea
1977 130 :laar -.riaacbool
1978 Jroremolen •oe 11oop•
1978 on.. OUdar• en arootowler•
1979 Drie eeuwen Kerk in
Ulvenhout

J .11. •·". Jeaper• (Uitverkocht)
.J.C. v.d. ".terlaken
c.J .11. Lei:lten

Leender•,

Dirven, "_ Riel

T.J.R. de Jonq
Dr. J.L.M. de .Lapper

Llduat.ch&p
let varenlginq•,•ar van de 'llHmkundekrinti loop.van
1 Hptmbu tot 3 l •uvu•t1111.
-..t dlvar•• i.-aJttiviteitan, lesingen, tentooaat•lllnpn en .-u.1" qffft de ltrinq het tijdachrift •ar1wen
vu Paula•• alt.
Lldlleaacllap (voor het hela 9eain) inklueief het ti:ldacbrift"anlMlnt.11 .._• • "arlnen ven Pa11lua• f 25,00
per jaar.

