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Voor de dertigste maal "Brieven van Paulus", ook nu weer een
omvangrijk nummer.
Naast de vaste rubrieken en korte mededelingen (betaalde u
uw kontributie al?) een uitvoerig verhaal van de heer W.
Laarakker, die ons vertelt over de Kampementen, die ·spinola
in ons heem opsloeg, toen hij in 1624 met zijn Spaanse troepen Breda belegerde.
In de hartpagina een copy van de schitterende kaart, die
Jac. Callot (1592-1635) maakte van .d eze belegering.
Ons lid W. van der Voort besluit zijn artikel over "De Mark",
maar heeft voor onze volgende nummers ongetwijfeld nog meer
in portefeuille.
Jan Soeterboek maakte een sfeertekeningetje van de Mark. Het
siert ook _onze voorpagina.
De Hoogerheidenaar van Nieuw-Ginnekense afkomst Kees Hoeckx
reageert op een artikel van Annie van Dort, dat in een van
onze vorige nummers verscheen.
Ook in dit nummer gaan we verder met de coupletjes die tijdens het heemkamp gemaakt werden in de strijd om de "Bram
van Brabant".
Jan van der Westerlaken vertelt u over Sint Victor, de patroon van de mulders. Louis Jetzes tekende er het vaandel
bij.
Vele oude gebruiken leefden (en leven nog) in ons heem, getuige de praatavond in Galder en getuige het grote feest dat
de buurt organiseerde in het Ulvenhoutse buurtschap Geersbroek, bij ons beter bekend als"
"GATBROEK"
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JAARVERSLAG van de Heemkundekring "Paulus van
Daesdonck" te Nieuw-Ginneken 1979/1980
In het afgelopen verenigingsjaar werá door het Bestuur van
onze Kring negen maal vergaderd.
Tijdens deze vergaderingen stond steeds één agendapunt centraal, namelijk het 32e Heemkamp, dat van 14 tot en met 17
augustus georganiseerd werd op het landgoed Anneville.
Als tweede punt in het afgelopen verenigings jaar zij vermeld
het wederom sterk gestegen ledenaantal, dat met ong. 100 leden toenam.
Nog afgezien van het reeds vermelde Heemkamp heeft de Kring
een verenigingsjaar met zeer vele aktiviteiten achter de rug.
Na de algemene ledenvergadering van 24 september werd het
nieuwe verenigingsjaar begonnen met een druk bezochte exposi tie van oude landbouwwerktuigen op 26 en 27 oktober i.v.m.
het 75-jarig bestaan van de Rabobank Ginneken.
Door een werkgroep van onze Kring werd bij deze gelegenheid
op verzoek van het Rabobank~bestuur het boek geschreven:
"Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken", hetgeen in enige weken
tijd was uitverkocht.
Op 5 november werd door de heer A.M. van der Lee een lezing
gehouden met als titel:"Het dagelijks leven in de Middensteentijd."
Een maand later, op 10 december, organiseerde de Kring met
een achttal oudere inwoners van Galder-Strijbeek een gezellige praatavond in café Oud-Strijbeek.
Het nieuwe jaar werd ingezet met een suksesvol optreden van
de Peellander Willem Iven in onze Serie "'n Bekende Brabander".
Op deze avond werd tevens bekend gemaakt dat de heer Louis
Rem~ijsen uit Strijbeek als 250e lid was toegetreden tot onze Kring.
De heer Peter van der Velden hield op 24 maart een interessante lezing met dia's over het Land van Mark en Aa.
Op 3 april was het precies 5 jaar geleden dat de oprichtingsvergadering werd gehouden door de eerste 5 leden van onze
Kring.
Op 15 mei bestond weer de gelegenheid deel te nemen aan het
dauwtrappen met de Bavelse Harmonie St. Caecilia.
Eveneens in mei werd het bestuurslid Leo Nouwens naar de
Nieuwe Beekhoek verhuisd door zijn medebestuursleden in een
ouderwetse boerenovertrek ·.
In het weekeinde van 28 en 29 juni nam de Kring weer deel a an
het jaarlijkse feest "Bavel Anno 1920". In de stal van de
heer Jan Boomaars waren dit maal vele oude foto's van Bavel

te zien tijdens onze tentoonstelling genaamd: "De Gevoelige
Plaat".
Evenals in 1952 werd in het afgelopen verenigingsjaar op verzoek van de Stichting Brabants Heem een Heemkamp georganiseerd in Nieuw-Ginneken en wel het 32e Heemkamp onder de titel: "Trug van Weggewist".
Aan het heemkamp werd door niet minder dan 133 enthousiaste
personen deelgenomen. Vanuit het landgoed Anneville werd op
vrijdag 15 augustus een lange fietstocht gemaakt naar MeerselDre ef en naar Hoogstraten. Op zaterdag volgde een minder vermoeiende fietstocht naar enige monumenten in Breda en naar
de beide molens in onze gemeente.
Op zondag 17 augustus werd het Heemkamp afgesloten met een
Brabantse koffietafel in de Pekhoeve te Ulvenhout, muzikaal
omlijst door de Galderlanders.
·
Gedurende de avonden op Anneville traden diverse plaátselijke
verenigingen op, waaronder de Harmoniën en werd o.a. e en
spe elfilm vertoond van de Rijsbergense cineast Charles Luijten.
Tijdens het Heemkamp werd de tweede herziene druk van het
reeds vermelde boek "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken" gepresenteerd.
Eveneens werd het nieuwe vaandel van de Kring gepresenteerd,
vervaardigd door mevr. Leida Oomes.
Reeds op 24 augustus was de Kring weer present op het feest
van de Ulvenhoutse Broederschap van den Uil, dat gehouden
werd op de Pekhoeve. Boeken uit eigen kollektie werden geexposeerd en verkocht.
In het afgelopen verenigingsjaar verschenen de Brieven van
Paulus de nrs. 24, 25, 26, 27 en 28. De Brieven, die in omvang en kwaliteit blijven toenemen, genieten een nog steeds
groter wordende belangstelling.
Hoewel juist in het nieuwe verenigingsjaar zij nog vermeld
dat in de nacht van 1 op 2 september de 18e eeuwse schuur van
de Pekhoeve, waarin de Kring zoveel gezellige uren heeft doorgebracht, door brandstichting gehee l werd verwoest.
Gelukkig is reeds bekend geworden, dat de schuur op korte
termijn weer zal worden herbouwd.
Nieuw-Ginneken, 19 oktober 1980.
De sekretaris van de Heemkundekring
"Paulus van Daesdonck"
J.M.E.M. Jespers
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PAULUS HULDIGDE 300e LID
door Elly Rietveld
Tijdens de jaarvergadering van de heemkundekring Paulus van
Daesdonck werd het 300e lld van deze vereniging, de heer Jan
Govers uit Ulvenhout, gehuldigd. Een huldiging die precies
negen maanden na de huldiging van het 250e lid plaatsvond.
Namens de vereniging kreeg hij een kopie van het boek
"Beschrijving der Stadt en Lande van Breda" door Thomas
Ernst van Goor uitgegeven in 1744, aangeboden.
De vergadering die in de Fazanterie werd gehouden, werd druk
bezocht. Er heerste een gezellige sfeer en de ongeveer 120
mensen kwamen niet alleen uit Bavel, Ulvenhout, Galder en
Strijbeek. Er waren ook leden uit St. Oedenrode, Oirschot,
Goederede en Den Haag aanwezig, evenals de 80-jarige pater
Wilfried, overste van het Capucijnerklooster uit Meerseldreef, die een extra welkomstwoordje kreeg.
Het afgelopen jaar, memoreerde de voorzitter, Jan van der
Westerlaken, was een zeer druk jaar. Veel "we:rkers" werden
naar voren gehaald voor een bedankje. De heer B: Colsen
werd bedankt voor het bijhouden van een archief van krantenknipsels, per rubriek verwerkt in 12 mappen, over het gehele
gebeuren in .de gemeente Nieuw-Ginneken.

Het jaarverslag en het kasverslag werden goedgekeurd.
Jan Grauwmans, Jac. Jespers en Leo Nouwens werden voor drie
jaar herkozen in het bestuur. Enkele data werden vastgelegd.
24 November zal er een praatavond zijn in Galder en op 12
januari een exkursie naar de paters. te Meerseldreef. De kontributie werd vastgesteld op f 20,-- per gezin.
Na de pauze vertoonde men dia's . van het heemkundekamp 1980,
gehouden te Anneville. De dia's gemaakt door Johan van der
Aa en Jan Grauwmans werden voorzien van een deskundig kommentaar door Jan van der Westerlaken.
Na afloop van de vergadering en dia-avond bleven velen nog
nakaarten tot in de vroege uurtjes en werden veel nieuwe
leden ingeschreven.

AGENDA 1980-1981

27

Begin 6e verenigingsjaar '80-'81
Congres studie Land en Volk in de Kempen
Spasti fietstocht - Onze Kring beschrijft de
monumenten
Besturendag Brabants Heem te Oisterwijk

okt.

15
27

Brieven van Paulus 29
Jaarvergadering Paulus van Daesdonck in Fazanterie

nov.

1
24

Studiedag Volkskunde te Etten-Leur (Nobelaer)
Praatavond in "Het Wapen van Nieuw-Ginneken" te
Galder

dec.

15

Brieven van Paulus 30

jan.

12

Bezoek aan Capucijnerklooster in Meerseldreef

sept. 1
20
21

febr. 15

Brieven van Paulus 31

maart

Tentoonstelling in samenwerking met wielerclub
Lezing

april 15

Brieven van Paulus 32

mei

Ekskursie
Harmonie Caecilia uit Bavel gaat dauwtrappen

28
juni

15
27?

aug.
31

Brieven van Paulus 33
Bavel Anno 1920. Tentoonstelling "Uit het Rijke
Roomse Leven"
33e Heemkamp in Zeeland (NB)
Einde 6e verenigingsjaar

LATEN WE HET WEL NETJES HOUDEN!
Gelezen in een mededelingenblad van een heemkundekring in
"oost-Brabant".
Zij gingen op zaterdag 20 september 1980 een bezoek brengen
aan de restauratiewerken van de St. Jan in Den Bosch.
Het beloofde een hele klimpartij te worden want: "Kinderen,
zij die hoogtevrees hebben en al wie slecht ter been is,
kunnen helaas niet mee."
Jannner, maar begrijpelijk.
Maar wat te denken van de volgende zin:
"De dames bij voorkeur lange broek; handtasjes etc. in de
auto's achterlaten"!
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GALDERSE OUDEREN VERTELDEN VAN VROEGER
door Ellie Rietveld
Als vervolg op de praatavonden van Bavel, Ulvenhout en Strijbeek, hield de heemkundekring Paulus van Daesdonck maandagavond 24 november in café Het Wapen van Nieuw-Ginneken te
Galder de Galderse praatavond. Ongeveer honderd mensen zaten
ingespannen te luisteren naar hetgeen acht oudere mensen uit
deze grensstreek vertelden.
Dat waren Mevrouw Verkooijen uit Strijbeek, Suske Oomen uit
Galder, Janneke Jochems van de Balleman, Willem Snepvangers
uit Strijbeek, Jan van Loon uit Galder, Broos Jansen uit
Meerseldreef, Pater Wilfried uit Meerseldreef en mevrouw
Oomen uit Galder.
·
De meesten van hen zijn de tachtig gepaseerd en kunnen zich
de Eerste Wereldoorlog nog goed herinneren. Er werd verteld
over verschrikkingen en gruwelen, maar ook de spanning die
het smokkelen van met name zout (voor het slachtvee) met zich
bracht.
Na de pauze kwamen vooral tradities, gewoonten en gebruiken
aan bod. De "Tiend", in deze streek bekend zoals de "Daesdonckse Tiend" werd rond 1900 nog volop toegepast. De tiend,
een tiende van oogst of vee, was een belasting in natura, die
reeds vanaf de middeleeuwen als betaling gold.
In Galder werd deze tiend in ere gehouden voor de kerk.
Van de rogge, haver en boekweit liet men het tiende hok staan
(hok is vier schoven). Ieder tiende hok werd versierd met een
palmtak. Niet iedereen in deze streek kende rond 1900 de
tiend, daar door koop en verkoop ook de tiend afgekocht kon
worden.
In het begin van 1900 kende Meerseldreef als bedevaartplaats
veel processies. Bedevaartgangers uit de regio kwamen al zingend te voet op de Dreef bij de grot aan. Die werd volgens
Pater Wilfried in 1895 of 1896 gebouwd, nadat een pater, die
terugkeerde uit de missie in Engels-Indië, samen met kapitein
eh passagiers een zware storm op zee had overleefd. Als dank
werd van het geschonken geld in het prachtige domein tegenover het klooster te Meerseldreef door deze missiepater de
grot gebouwd.
Het geloof, de vasten, het lof, maar ook een gebruik als het
"Vatje" vulden deze praatavond. En na de vraag uit het publiek eens wat over stropen te vertellen, kon Willem Snepvangers bijna niet ophouden. Hij liet het luisterend publiek de
spanning volop voelen.

RUILABONNEMENTEN (9)
In de periode 15sep.- 15 nov.ontvingen we voor onze bibliotheek.
Kempen land
't Gruun Buuksje (9-3)
Carel de Roy
de Runstoof (3-5)
Onsenoort
Met Gansen Trou (30-9)
de Erstelinghe
De Klopkei (4-18)
Acht Zaligheden
De Rosdoek ( 19)
Gemerts Heemberichten
De Kouunander ij
(4-4/5)
Breda
Heemk. Kring Breda (1-3)
Mededelingenblad Heeze
(28/30)
De Heerlijkheid
Kringnieuws 's Bosch (30/31)Vrienden van
De Vlasselt (8)
Vlasselt
Actum Tiliburgis (11-3)
Tilborch
Berichten van de Oude
Oude Vrijheid
Vrijheid (7-9/10)
Oude Vrijheid
Heemschild (14-2)
Monumenten
Monumenten (1-5/6)
Hoogstraatse Gazet
Gazet
1/37-43

Eindhoven
Alphen
Nieuwkuijk
Waalwijk
Eersel
Gemert
Breda
Heeze-Leende
's-Hertogenbosch
Terheijden
Tilburg
St.Oedenrode
St.Oedenrode
Cuyck
Hoogstraten

BIJGELOOF ( 18)
In Bijgeloof 13 (Brieven 25 d.d. 15.12.78 blz. 67) schreven
we dat de mensen vroeger een kousenband aan een boom hingen
om van de koorts af te komen.
Pater Wilfried Mertens (Capucijn uit Meerseldreef) schreef
ons dat in de streek van Edingen (op de taalgrens in Henegouwen) vroeger ook een dergelijk gebruik bestond.
Edingen heeft vele Onze-Lieve-Vrouwekappellekes met daarvoor
een traliebeschutting.
Als men koorts had bond men een lintje aan het hek en rende
dan zo hard mogelijk naar huis.
Door het rennen transpireerde men flink. Men moest nu snel
naar bed. De koorts verminderde, werd uitgezweten.
Waarschijnlijk is een oud volks-bijgeloof hier dus gekerstend.
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DE MARK

(3)

door W. van der Voort
Uit een stuk, dat waarschijnlijk naar aanleiding van het proces tegen de Prins van Oranje werd opgesteld en dus moet dateren van tussen 1550 en 1554, blijkt, dat de rivieren in het
Land van Breda toen praktisch niet bevaarbaar was •. In dit
stuk staat dat men vanaf de hoeve Schoondonk (nu iets ten
zuiden van de Klokkenberg) niet opwaarts varen kon tot de
·brug bij Strijbeek ten gevolge van de vele ondiepten, vernauwingen, zandbanken en bochten. Men verbaasde zich er over dat
in Hoogstraten werd beweerd dat met schuiten van 40 voet (ongeveer 12 meter) lang tot Breda gevaren zou zijn. Voorts
wordt gezegd, dat door de talrijke. beekjes en sloten veel
zand in de rivier werd gebracht, waardoor ondiepten en zandbanken ontstonden. Men kon dit zand wel ruimen, maar na een
flinke regenbui was het weer mis en kon men opnieuw beginnen.
Volgens een rapport uit het jaar 1823 had in het natte jaar
1816 (toen de waterstand in de rivier dus hoog was) een bierbrouwer uit Meersse~-Dreef met een vaartuig van ongeveer 12
meter lang en 2 meter breed een aantal vaten bier naar Ginneken en Breda getransporteerd. Vanwege de slechte bevaarbaarheid van de rivier had hij uiteindelijk van transport te water maar afgezien en zijn vaartuig verkocht.
Samenvattend kan naar mijn mening wel gesteld worden, dat
het zeer goed mogelijk is, dat de Boven-Mark goed bevaarbaar
is geweest, maar dat de bevaarbaarheid slechter is geworden
ten gevolge van de verzandingen en bochten, welke er later
zijn ingekomen en die de rivier aanmerkelijk hebben versmald.
Vele eeuwen lang was de rivier een b~on van ergernis en zorg
voor de boeren van Ginneken en Bavel, die hun weilanden langs
haar oevers en zijstroompjes hadden liggen. Toen de rivier
nog in open verbinding stond met het buitenwater (eerst in de
jaren 1826-1828 werd haar mond bij Dintelsas met sluizen gesloten) was de werking van eb en vloed tot bij Hoogstraten
merkbaar. Bij hoge vloed overstroomden de weilanden, terwijl
bij zware regenval door de slechte waterafvoer van de rivier
de weilanden en landerijen dikwijls blank kwamen te staan.
Daarnaast was het ook nog eens zo, dat bij belegeringen van
Breda of dreigend oorlogsgevaar de grote inundatiesluis in
de vestingwerken van de stad werd gesloten waardoor ook veel
land ten zuiden van de stad onder water kwam te staan.
De opb~engsten van de weilanden langs de rivier stonden dikwijls in geen verhouding tot de lasten, die de boeren te betalen hadden, en het is dan ook te begrijpen dat meermalen
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om lastenverlichting of schadeloosstelling werd gevraagd.
Wintervoer voor het vee kon praktisch niet gewonnen worden
en zo waren de boeren gedwongen hun hooi te kopen en te halen uit andere Baroniegemeenten als Oosterhout, Teteringen,
Terheijden, Princenhage, Etten en andere dorpen. In de
Haagse Beemden komen veldnamen voor als "De Maaien van Ginneken", "Het Blok van Daasdonk" en "Het Blok van Valkenburg".
Deze namen wijzen er op, dat eertijds de boeren van Ginneken
en Bavel, van de Hoeve Daasdonk en van het landgoed Valkenburg daar hun hooi haalden. Wanneer zij dit per schuit haalden, voeren zij daarmede tot aan de Buijstelberg te Ginneken,
waar het werd overgeladen op karren.

De grote wateroverlast, die de rivier nog tot in onze dagen
veroorzaakte, was de reden, dat in 1968 begonnen werd met
haar te normaliseren. Bochten werden afgesneden, breedte en
diepte werden aangepast en stuwen werden gebouwd. En zo is
de rivier thans "getemd" en is er weinig meer over van de
zich grillig door het landschap slingerende stroom.
Het bruggetje van Kaat van Haperen is verdwenen en vervangen
door de grootste waterschapsstuw van ons land, die twee miljoen liter water per minuut kan afvoeren.

MOLENS (7)
door Jan van der Westerlaken

~@~la

ST. VICTOR
In nnlenaarsfamilies komen we de naam Victor vaak tegen.
Als we dan eens gaan nazoeken welke heilige de naam Victor
gedragen heeft, komen we tot de ontdekking, dat vele heiligen deze naam gedragen hebben.
Volgens Drs. W. Knippenberg, ook bij ons een bekende door
o.a. zijn boeiende lezing over St. Nicolaas en deskundige
bij uitstek op dit gebied, zijn er 127 heiligen, die de
naam Victor gedragen hebben. De naam betekent "overwinnaar"
en dat kan van iedere martelaar, van wie de naam niet bekend is, gezegd worden.

,LWOïio\\

Welke St. Victor is de patroon van de molenaars geworden
en waarom?
Victor was een uit Marseille afkomstige hoofdman in het leger van de Romeinse keizer Maximilianus. Tijdens een christenvervolging werd hij gevangen genomen en gemarteld, omdat
hij een vurig christen was. Hij wist zelfs zijn drie bewakers tot het christendom te bekeren!
De keizer die dit ter ore kwam, liet de drie soldaten onthoofden en gelastte Victor tussen twee maalstenen te leggen
om hem te vermalen.
Doch volgens de vrome overlevering sprongen de stenen stuk,
waarna de keizer Victor liet onthoofden. Dit alles speelde
zich af in het jaar 290. Het feest vàn St. Victor wordt gevierd op 21 juli.
In 1904 werd in Breda de R.K. Molenaarsbond "St. Victor" opgericht. Deze groeide in 1906 uit tot een landelijke organisatie. De molenaarsor_ganisatie werd opgericht om de belangen
van haar leden te verdedigen. In het begin van onze eeuw
groeide namelijk de konkurrentie met de landbouwkoöperaties .
Het begin van de jaren dertig bracht de krisis en toen ook
ontstonden vele koöperatieve loonmaalderijen. De konkurrentie
nam in hevigheid toe. De maallonen daalden tot dertig et. per
honderd kilo en op sommige plaatsen zelfs tot 25 cent; aan
zulke prijzen viel_ geen droog brood meer te verdienen.
De windmolen kwam tot stilstand en veelal tot verval.
Toch bleef een kern van molenaars overeind met de hulp van
"St. Victor". In 1940 kwam door oorlogsoms.tandigheden motorbrandstof op distributies. Voorlopig konden toen de windmolens weer op volle toeren gaan draaien.
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Na de bevrijding in 1945 lag een groot aantal windmolens in
puin, opgeblazen door de bezetter. Op deze manier verdween
in oktober 1944 de molen "Weltevreden" in Chaam.
Binnen tien jaar na de bevrijding werden de meeste windmolens voorgoed aan de ketting gelegd. Voor de windmolens
bleken de gewijzigde veevoeding, de hogere loonkosten van
het personeel en het wegvallen van de gehele loonmaalderij
funest te zijn. Een enkeling maalde nog wat voor de bakkerij, maar voor het overige lagen overal de windmolens stil,
monumenten van een roemrijk verleden.
Dit werd tegelijkertijd ook het einde van de molenaarsbond
"St. Victor", die in 1954 nog juist zijn 50-jarig bestaan
heeft kunnen vieren.
Afgebeeld bij dit artikel ziet u een tekening van L. Jetzes
van het originele vaandel van de R.K. Molenaarsbond "St.
Victor".
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Ter gelegenheid van de Molenfeesten in 1978 in Bavel werd
dit vaandel nog tentoongesteld en is o.l.v •. J. Monden nog
het oude St. Victorlied ingestudeerd en uit volle borst door
een stampvolle Brigidakerk _meegezongen.
Tot slot vinden we in de molen in Bavel in een nis in de
voorste toog een stenen kant-reliëf, waarop de schutspatroon
van de molenaars staat. Deze is · aangebracht door Jan van
Riel uit dankbaarheid, dat de molen in de 2e w.o. gespaard
is gebleven.
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EEN BUURTSCHAP VIERDE FEEST
door Kees Leijten

Op zaterdag 15 november werd het tienjarig bestaan gevierd
met een groot feest in de garage van Janus en Riet Vissers.
De burenhulp bleek duidelijk uit het feestlied waarvan de
eerste drie coupletten het werk van de buurt weergaven:
1. Er is 'n heerlijk plekje grond
Daar woont heel onze buurt
Waar vriendschap en ook burenhulp
Al tien jaar heeft geduurd.
Waar iedereen steeds w~er met zin
De ander helpen ging
Eenieder stond het hele jaar
Weer voor de ander klaar.
2. Er wordt hier o zo hard gewerkt
En als het eens niet lukt
Dan is er altijd wel 'n buur
Die samen met je plukt
De koeien moeten in de wei
De paarden uit de stal
Je weet altijd nog wel 'n buur
Die je dan helpen zal.
3. Het hooien is een heel karwei
En komt er dan een bui
Dan vind je, ja zelfs zondag nog
Enkele aktieve lui
of kun je het alleen niet af
Bij de geboorte van een kalf
Je mag er heel gerust op zijn
De buur komt al in draf.

Op de praatavonden in Bavel, Ulvenhout, Galder en Strijbeek
bleek weer duidelijk hoe belangrijk vroeger "De buurt" was.
Men was aangewezen op elkaar, hielp elkaar, vierde samen
feest en treurde samen bij het overlijden van een buurtgenoot.
Tien jaar geleden was er een gouden bruiloft op Gatbroek (in
riederlands dialekt "Geersbroek) •
De buurt bouwde samen een feest op.
Na het feest ontstond bij het "nabuurten" het idee de
"buurt" weer op te richten en zo werd in 1970 de buurtvereniging "De trouwe Rakker" geboren. Samen werd voortaan
Kermis en Karnaval gevierd, maar ook bij het binnenhalen van
de oogst, het bevallen van paarden en koeien en bij begrafenis en bruiloft werkte "de buurt" samen.
Een buurtschap van weleer had nieuw leven gekregen.

Louwmaand

- Sint Anthonius van 't Varken (17 januari)
is er een die verkiest
dat het op zijn feestdag vriest
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veel tegen de grond tengevolge van wind als anderssinds
en wordt voedsel voor de vogels. In het tegenovergestelde
geval, als niet te rijp zijnde, blijft er een enkele korrel in de zaadhuizen. Dat met het strooi des winters het
mee op stal voorgeworpen, dat voedsel beter maakt en het
vee doet tieren.
- Wanneer het kindeken is geboren, dan heeft de knol haar
smaak verloren
Om aan te duiden dat na Kermis (Christus geboorte) de
knol smakeloos is (knol = veevoedsel) .

KRIS KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN (NIEUW-GINNEKEN)
(12) door Herman Dirven
In de boeken van Edouard Cuypers kwamen we onderstaande
plaatselijke spreekwoorden tegen. We nemen ze letterlijk
over.
Edouard Cuypers heette officieel Frederic Cuypers en was een
zoon van Proper Cuypers en Anna van Velthoven. Hij heeft
sinds zijn huwelijk in 1862 met Johanna Strom tot 1905 bijna
konstant op Anneville gewoond. Hij was geboren in 1835 op
Wolfslaar en is in 1914 overleden te Brussel.
De spreekwoorden zijn daarom zo interessant, omdat ze opgetekend zijn door iemand die het plaatselijk dorpsleven goed
kende, zonder daar zelf sterk aan deel te nemen. Het getuigt
ook van een verbeelding en opmerkingsgave van onze voorouders
dat zij de dingen zo kernachtig wisten te zeggen. Leest u ze
maar eens op uw gemak door en overdenk de oude wijsheden die
in de volkstaal schuilen. Ze zijn ongeveer een eeuw geleden
opgetekend.
SPREEKWOORDEN
' Met Strijbeeksche Kermis worden de vliegen in de melk
gebakken.
La foire y a lieu, le 9e Novembre; on veut dire par là
qu'elles se jettent a cause du froid.
- Het is beter dat
zingt
Om aan te duiden
wordên, alvorens
lang laat staan,

het kalfje springt als dat het vogeltje
dat men de granen niet te rijp moet laten
deselve te maaien. Ihdien men deselve te
rijst het graan, dat wil zeggen, valt er

- Een boer van één jaar is zoo wijs als een boer van
honderd
Om aan te duiden dat in de landbouw niets vast staat. Dat
hetgeen het eene jaar goed schijnt het andere jaar kwade
resultaten geeft. Dat in de landbouw niets met zekerheid
kan bepaald worden als afhangende van omstandigheden geheel buiten de wil en het vooruitzigt. Dat vroeg of laat
zaaien het eene jaar goed, het andere slecht is, enz.enz.

CAPUCIJNER HABIJT VOOR PAULUS
In 1687 stichtte de koopman Jan de Wijse, bewoner van het
kasteel Grimhuyzen te Ulvenhout in Meerseldreef het nu zo bekende capucijnerklooster.
Nog steeds heeft Meerseldreef met onze gemeente, zeker met
Galder en Strijbeek nauwe banden.
Pater Wilfried Mertens is een van de trouwe bezoekers op de
avonden van onze heemkundekring.
Onlangs schonk hij de Kring voor de kollektie een heus
Capucijner habijt met mantel, koord, rozenkrans, sandalen
en zelfs een zweepje.
Een schitterende aanwinst, waarvoor wij Pater Wilfried erg
dankbaar zijn.
Op maandag 12 januari 1981 ontvangt hij de leden van de heemkundekring op zijn klooster.
Om 19.15 is er een H. Mis in de sfeervolle kerk.
Rond 19.45 begint het bezoek aan het klooster.
Na een kopje koffie zal hij ons verder vertellen over zijn
kloosterleven en het leven op Meerseldreef.
Ook zal hij het Capucijner habijt nader toelichten.
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vele straatnamen, die verwijzen naar plaatselijke flora en
fauna.
Uit die tijd stammen de namen:
Berkenhof, Beukenhof, Lijsterhof, Bosrand, Fazantlaan,
Hertespoor, Nachtegaalslaantje, Sparrenlaan, Vinkenbos,
Erikaweg (heideplant), Hazepad, Beukenlaan, De Leeuwerik,
Elfenlaantje.
Ook de gebruikte straatverharding of het ontbreken daarvan
werd toegepast in Zandstraat en Koolpad (inmiddels is asfalt
in de plaats gekomen van het koolgruis) .

STRAATNAMEN ( 15)
door Jac. Jespers
' t Haantje
Op het terrein van de voormalige melkfabriek "St. Brigida"
te Bavel is onlangs een straat aangelegd, die de naam ' t
Haantje heeft gekregen.
In de 18e eeuw was te Breda de bierbrouwerij "De Haan" gevestigd.
Een van de café's, waaraan destijds bier werd geleverd, was
café ' t Haantje, welke gesitueerd was op het huidige perceel
Seminarieweg 2 en 4.
Later is deze naam overgenomen door het gelijknamige café,
dat schuin tegenover dit perceel is gelegen (Kerkst:i::. 47).
Mouterij straat
De oude bierbrouwerij De Roskam - gelegen op de hoek van de
Dorpstraat-'t Hofflandt - zorgde voor de eigen moutproduktie.
Mout, dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van alkohol,
is het kunstmatig ontkiemende en weer gedroogde gerst of
ander graan, dat gebruikt wordt bij de bierproduktie.
Haamstraat - Gareelstraat - De Toom
De bovenvermelde bierbrouwerij droeg de naam "De Roskam",
dit is een ijzeren wijdgetande kam met steel waarmee de haren van een paard worden gereinigd.
Deze naam heeft geïnspireerd tot het vernoemen van straten
naar andere attributen, die vroeger veelvuldig bij paarden
werden gebruikt.
Een "Haam" is een ten dele houten, ten dele leren raamvormig
halsjuk, dat gebruikt werd bij trekpaarden.
Het "gareel" is de leren halsgordel met de trekstrengen dat
eveneens gebruikt wordt bij trekpaarden.
De "Toom" is het geheel van teugels en bit, dat bij treken ri)paarden wordt gebruikt.
In de vijftiger en zestiger jaren ontstonden in onze gemeente

GIDS VOOR HET GEMEENTEARCHIEF VAN NIEUW-GINNEKEN
Enkele maanden geleden is een Archiefgids verschenen van
alle gemeente- en waterschapsarchieven in Noord-Brab_a nt.
Dit dikke boek werd samengesteld door de Kring van Archivarissen in Noord-Brabant. Uit die Gids is het onderdeel
overgedrukt, dat betrekking heeft op de archieven van
Breda en Nieuw-Ginneken.
Voor Nieuw-Ginneken geeft het boekje een overzicht van alle
onder beheer van de gemeentearchivaris staande archieven.
Dat is op de eerste plaats het oud-archief der gemeente
Ginneken en Bavel, dat bij de annexatie van 1942 op de gemeente Nieuw-Ginneken is overgegaan. Verder de archieven
van gemeentelijke instellingen en kommissies: de Burgerlijke Armbesturen van Ginneken en van Bavel, het Brandweerkollege, de Tafels van de Heilige Geest te Ginneken en
te Bavel, het Komité Belgische Vluchtelingen, de Huurkommissie en de Gezondheidskommissie.
Kerkelijke archieven van de kerken van Bavel en Ulvenhout en
van de kapellen van Galder, Heusdenhout en Strijbeek worden
eveneens vermeld. Ook zijn er in opgenomen de archieven van
het waterschap De Bovenmark, van de Ontvanger der Direkte
Belastingen en het 15e Militiedistrikt.
Bij de archieven van Breda staan o.a. de Kerkelijke Registers (Doop- Trouw- en Begraafboeken) van Bavel en Ulvenhout
vermeld.
De gids is voor f 5,-- verkrijgbaar op het gemeentehuis te
Ulvenhout, afdeling Interne Zaken, of kan tegen betaling der
portokosten worden toegezonden.
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LIEDJES DIE IK NOG KEN (6)
door Oma Peeters
NIEUWJAARSLIEDJES
Hans - Hans Nieuwe Jaar
Twee koeken zijn een paar
Zijn ze nog niet gebakken
Geef me mar n'n appel
Kriek - Krak nootje
Als vader en moeder wafels bakken
loopt de boter in 't gootje.
+++

GEACHTE REDAKTIE
Hierbij een kleine reaktie op uw artikel "Volkskundenotities
10" door mevr. A. van Dort-van Deurzen in uw Brieven van
Paulus nr. 27 •
Ik meen dat hier een kleine vergissing is gemaakt met de
huwelijksdatum van Mevr. A. Oomen-Van Dun.
Haar geboortedatum was 13.6.1887 en zij was het zesde kind
van Adrianus van Dun uit Strijbeek en Johanna Boeren uit
Bavel.
Haar grootvader van .vaders kant was Joseph van Dun uit
Strijbeek en. haar grootouders van moeders zijde waren Cornelis Boeren en Jacoba Wouters uit Bavel.
Meer gegevens over haar voorouders heb ik helaas niet ter
beschikking.
Adriana van Dun huwde op 27.4.1915 met Sebastianus Oomen
uit (Prinsen)beek en samen vestigden zij zich in Sprundel
waar zij overleed op 21.5 . 1974.
.
Mede door haar vertouwvol gebedje kreeg het echtpaar Oomenvan Dun 13 kinderen, te weten 8 dochters en 5 zonen, waarvan er nu nog 12 in leven zijn.
Deze kinderen zorgden dat mevr. oOmen-van Dun 55 kleinkinderen kreeg en deze kleinkinderen bezorgden haar al
rui~ 30 achterkleinkinderen en naar verluidt is de stroom
achterkleinkinderen vooreerst nog niet te stuiten.
Ter verduidelijk: mevr. Oomen-van Dun was mijn schoonmoeder.
Met vriendelijke groeten en u alle sukses toewensend met
uw heemkundekring.

c.

Hoeckx
Bredestraat 7
4635 RK Huijbergen

Nieuwjaarke ouwe
De katjes zijn verkouwen
Ze zitten in een schuitje
Ze roepen paar om paar
Ik wensch U Zalig Nieuwejaar.
+++

Nieuwjaarke zoete
't Varken heeft vier voeten
Vier voeten en ne kop
Ik ben C. Peeters strop
+++

Boven aan den hemel
hangt n'n zak mee zemel
iedere cent is n'n duit
hangt den giergen bok maar uit
+++

Hier woont nog wel een goede vrouw
Die me wel wat geven zal
Veel mag ze geven, lang mag ze leven
Komend jaar op dezen dag
Hoop ik dat ze nog leven mag.
+++

Nieuwejaarke zoete
Het varken heeft vier voeten
Vier voeten en ne stèrt
Ik ben toch wel 'n centje wèrd.
+++

Bibliotheek
Vele historische boeken (W. Colsen, pater Wilfried)
Kon. Huis
Schilderij inhuldiging Juliana (fam. de Groot)
Landbouw - veeteelt
Aardappelmand, aantal hoefijzers (W. Langen, M. Baselier).

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (28)
Ook in de afgelopen maanden werd weer veel aan onze kollektie toegevoegd. Honderden delen daaronder over het Rijke
Roomse leven.
Erg bijzondere giften ontvingen we van Pater Wilfried
Mertens, overste van het Capucijner Klooster te Meerseldreef,
uit de boedel van Mevrouw Wolf-Gaans te Breda en van de parochie Bavel.
Wat kwam er zo al binnen?
Religie
Meerdere kruisbeeld~n, beelden van Maria, Jozef en Theresia,
wijwatersvaten, bidprentjes, capucijner habijt met mantel,
calot, rozenkrans, koord, gesel en sandalen.
Schilderij van Jezus, St. Theresia, H. Hart en kruis.
Religieus schilderij van Toorop, schilderij Het Laatste
Avondmaal.
Hagiografieën, rondzendbrieven, kerkboeken, theologische boeken, missietijdschriften, religieuze toneelstukken.
2 Houten panelen van Christus, meerdere kandelaars, kerkmissaal met lezenaar, kazuifel, processievaan, wijwatersvat,
ratel, angelusklok, canonbord.
(Dames Schrouwen, Pleur, Pater Wilfried Mertens, fam. Colsen,
de Groot, Wagemans, Bagchus, v.d. Pluym, Oudenhuyzen, de
Werd, Seghers en Sips. De St. Laurentiusmavo te Breda en Kerk
te Bavel).
Huis en Tuin
Mangel, lampetkan met lampetschalen.
(Mw. Peeters, J. Jespers).
Curiosa
Legpenning Gemeente Breda 1940, slot uit 1.7e eeuw, schilderij Lohengrin, wapen Nw.-Ginneken in brood, uniformpet Nw.Ginneken (W. Colsen, pater Wilfried, fam. Metsers, J. Grauwmans).
Prentbriefkaarten
4 sets (W. Colsen)

School
Schoolboeken + 1900-1.910 ·(pater Wilfried)
Archief
Diverse foto's en krantenteksten (W. Boelaars).
Litanie op heemkundig Werkkamp 1980 (W.v.Rooij).
Foto's
6-tal foto's Galder - Meerseldreef (Mw. Seghers)

HISTORISCH KONTAKT WEST-BRABANT
Op zaterdag 11 oktober gleed op vele duizenden adre.ssen in
West-Brabant een nieuw blad in de brievenbus: "Historisch
Kontakt West-Brabant".
Het is een uitgave van de gelijknamige stichting en verschijnt
vier maal per jaar,· telkens in het begin van herfst, winter,
lente en zomer.
Iedere belangstellende in de 44 gemeenten in West-Brabant kunnen het blad gratis ontvangen. Daarbuiten kost het f 10,-per jaar. (Sekretariaat: Bernhardsingel 22, 4811 SK Breda).
Ook de leden van "Paulus van Daesdonck", die in West-Brabant
wonen, krijgen het blad gratis in de bus.

Het eerste nwmner zag er goed verzorgd uit en bevatte een
aktiviteitenagenda, museumrubriek, bibliografie, nieuws en
varia.
Bovendien een interessant gesprek met de thans 88-jarige
tekenaar-schilder Jan Strube.
De bibliografie kwam door de veelheid van gegevens wat onoverzichtelijk over. Wellicht kan een rubricering per regio, gemeente of plaats wat meer duidelijkheid verschaffen.
Per slot van rekening zoekt men toch eerst naar die plaatsen,
waarvoor men een speciale belangstelling heeft.
Een frisse, jonge loot in onze heemkundewereld, die we met
onze felicitaties voor dit eerste nwmner en voor het initiatief gaarne alle sukses toewensen.
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DICHTER OVER BRABANT (3)
door Rob van der Westerlaken
In veel oude poëzie- en p~ozafragmenten komt de Brabander
over als dom en dik. De Hollanders keken (kijken) nogal
laatdunkend neer op de mens in "de wingewesten" (!).
Veel werd vanuit een gevoel van Hollandse superioriteit afgeschreven. Erasmus is een van de mensen die een wat positiever indruk van de Brabander heeft. Erasmus' universele
· geest zag gelukkig meer.
Gezeten op de rug van een paard, op weg van ~talië naar
Engeland, schreef Erasmus in 1515 zijn "Laus Stultitiae",
De Lof der Zotheid, waarbij hij het volgende over "ons"
optekende.
" •••• de volmaakte gelukzaligheid is op aarde nu eenmaal onbereikbaar. Veelzeggend is in dit verband de spreuk, "wie
niet dartelt, heeft een korte jeugd" en "een gek wordt nooit
grijs". Dezelfde st~ekking heeft ook het rijmpje over de
Brabanders:
hoe ouder hoe zotter de Brabander
hoe ouder . hoe botter de Hollander
En •••• er is géén ander volk zo gemoedelijk in de omgang of
voelt zich ·minder bezwaard door de lasten van de ouderdom
dan juist de Brabander".
Hierin zien we de relativerende Brabander verschijnen, endat
we dat relativeren
goed kunnen, blijkt w~l uit de verhalen
en anekdotes die o.a. Willem Iven vertelt.
Bij dit fragment uit de Lof der Zotheid heeft Hans Holbein
' de Jongere destijds de volgende illustratie gemaakt. Het stelt een worstetende Brabander voor. De vrolijkheid
straalt hém evenwel niet van het
gezicht!
Maar dát zou aan de kwaliteit van
de worst kunnen liggen.

SPINOLA "SELF VOLGHENDE MET DEN GEHEELEN LEGHER/
GHEKOOMEN TOT GINNEKEN"
"Ginneken is een zeer vermaekelyck Dorp"
door W. Laarakker
De belegeringsaktiviteiten voor de inneming van Breda begonnen in de laatste dagen van augustus van het jaar 1624, en
wel te Ginneken op de oostelijke oever van de Mark. Vanuit
Ginneken werd het beleg van augustus 1624 tot juli 1625 door
Spinola geleid.
Thomas Ernst van Goor beschreef Ginneken in 1744 als een
"vermaekelyck Dorp, gelegen aan den Markstroom, omtrent een
half uur ten Zuiden van Breda". (1)
Men kon het dorp in de dagen van Van Goor bereiken, "langs
een breede straatweg met olme en lindeboomen beplant".
Tot in het begin van onze eeuw is de weg naar Ginneken een
mooie groene weg geweest. Daar had men het gevoel -- naar
velen zeggen -- zich in een liefelijke, landelijke omgeving
te bevinden. Moge door de dichtere bebouwing van thans, tussen Ginneken en Breda, iets van de charme uit vroege.r dagen
verloren zijn, wat verderop is het landschap tussen Mark en
Mastbos in de omgeving van Bouvigne nog steeds het bewandelen waard.
Wat romantisch is het Markdal met de mooie Nederlandse Hervormde kerk in de nabijheid van de ·legendarische Duivelsbrug.
In de Spaanse literatuur en kunst is altijd veel aandacht besteed aan het beleg van Breda door Spinola (2).
Onder die kunstwerken behoort een figuratieve kaart van de
gehele belegering. Zij werd vervaardigd door Jac. Callot (3).
Ginneken staat als eerste plaats genoemd in de toelichting
die Callot voor Isabella op dit historische kunstwerk schreef.
"El .villaje de Ginneken, quartel dèl Marques". (3a)
Op tal van punten is de omgeving van Bouvigne en de Duivelsbrug op deze zeventiende eeuwse gravure in details weergegeven en nu nog te herkennen.
Om dit na te kunnen gaan zouden we ons eens moeten begeven
in de oorspronkelijke beddingen van de Molenlei of het Leike,
de Bavelse Broekloop en een gedeelte van de bedding van de
Chaamse Beek.
In de nadagen van· de zomer en het begin van de herfst treffen we tot op de dag van vandaag de natuur, voor zover het
betreft het verkleuren van het gebladerte van de bomen, de
uitgebloeide bloemen in bermen en beemden, nog net zo aan
als de manschappen van het Spaanse leger dit in de laatste
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dagen van augustus en het begin van september moeten aangetroffen hebben.
Het waren de nadagen van een uitzonderlijk droge zomer. De
hoofdmacht van de Spanjaarden had in de schrale streek van
Gilze - steeds maar wachtende op een bevel of zij nu naar
Grave ofwel naar Breda zouden moeten oprukken - veel te
lijden gehad door vooral gebrek aan goed drinkwater. (4).
In letterlijke en figuurlijke zin moet Spinola met zijn manschappen van Dorst (over Teteringen) naar de omgeving van
Breda gekomen zijn. (5).
De rapporten die verkenningsofficieren over de toestand
rond Breda hadden uitgebracht waren erg gunstig. Er waren
daar zandgronden, waarin fortificaties gemaakt konden worden;
bossen die het benodigde hout konden leveren en rivieren met
bruikbaar water.
Rond Ginneken kwamen de s o ldaten van Spinola's leger dus in
een veel mildete streek, dan ze rond Gilze geweest waren en
waar ze van ziekten en watergebrek te lijden hadden gehad.
De troepen legerden zich aan de oostelijke oever van de
Mark, in het noorden·begrensd door de Molenlei en in het
zuiden door de Chaamse Beek. De Bavelse Broekloop liep midden door het gehele kamp.
De drie beken zijn nog in het landschap terug te vinden. Een
onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlakte-water in deze
beken had in 1975 nog een vrij gunstige uitslag. (Sa).
Weliswaar is hun loop op enkele plaatsen kunstmatig veranderd,
maar dat neemt niet weg, dat ze na zoveel eeuwen nog een wezenlijk qeel van het landschap rond Ginneken uitmaken. In dit
opzicht mogen ze niet vergeten worden.
Francisco de Medina, de kwartiermaker.
In de nabijheid van het nieuwe kamp hadden al gauw enige
schermutselingen plaats.
De belegerden schoten met zeven vuurmonden op de wallen naar
hun belegeraars. Maar de constabels verstonden hun taak zo
slecht, dat niemand dan een molenaar het slachtoffer van hun
schieten werd. Een compagnie buiten de wallen van de stad
vond het maar het beste om in allerijl terug te trekken. (6).
Een van de eerste ondernemingen van de kwartiermaker, Don
Francisco de Medina, was het bezetten van de schorsmolen.
Deze werd door het water van de molenlei aangedreven. De
Molenlei of het Leike had vroeger een uitmonding in de Mark
op de plaats, waar nu de Burg. Serrarislaan en de Van den
Borchlaan bij de Mark bij elkaar komen. De verlegging heeft
na de Tweede Wereldoorlog plaats gehad, omdat het Leike toen
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in de stad te lastig was geworden. Men leidde het achter de
sportkompleksen Heerbaan en Bijster om naar de Wilhelminasingel bij het St. Ignatiusziekenhuis. (7).
Vuur van de "Doorntuin".
Medina streek neer bij een klein moeras, dat bij de samenvloeiing van Mark en Molenlei lag. In de omgeving van dat
moerasje zijn de eerste schoten gevallen. In de aantekeningen
van Gerrit Havermans, griffier van de stad Breda, kunnen we
over de eerste dag van het beleg onder andere het volgende
lezen.
De Spanjaarden plaatsten enige muskettiers en ruiters bij de
schorsmolen. Vanaf die molen werd de gehele dag geschoten.
Ook vanaf een zekere "doortuin" of "doorntuin", die even ten
noorden van de Molenlei gelegen moet hebben. (8). Die "doorntuin" zal wel belangrijk geweest zijn voor de afsluiting van
de weg Ginneken-Breda.
De Spanjaarden vuurden vanaf . de windmolen bij de "Santbergh".
Die van Breda gaven tegenvuur "soo met musquetten als met
canon van den wallen".
De Duivelsbrug
Een paar dagen na De Medina, arriveerde Spinola zelf met de
rest van het · leger. Op de middag aangekomen, beklom hij onmiddellijk de toren van de St. Laurentiuskerk. Het was toen
nog de rooms-katholieke Kerk van Ginneken. Nu is deze Nederlands Hervormde Kerk die ook met haar toren thans tussen geboomte en gebouwen schuilgaat, zeker niet meer van veel belang om als uitkijkpost dienst te doen. Spinola gebruikte
hem nog als kommandopost. Vanaf de toren gaf hij de bevelen,
waar zijn leger de kwartieren moest inrichten. Waarschijnlijk kon hij tot het kasteel Grimhuysen kijken over het
heuvelachtige terrein langs het Mastbos en het brede dal van
de Mark.
Francisco de Medina moest onmiddellijk aan de slag om zijn
kwartier te versterken. Op de kaart van Callot is daar weer
het een en ander van te zien. Er moest een wal opgeworpen
worden en daarna een groter werk aangelegd. (9).
pe brug of vonder over de Mark, thans Duivelsbrug, moest zo
snel mogelijk onder bewaking worden gesteld. Inderdaad blijken er op de kaart van Callot vèèr en àchter deze brug ruiters op wacht gezet te zijn.
Op deze plaats lag nog niet zo lang een goede brug over de
Mark. Tot 1611 had er slechts een klein vondertje gelegen om
"alleenlyck te voet de riviere de Marcke te mogen passeren".
( 10) •
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Iets dichter bij de stad, in de buurt van het klein moerasje
bij de "Ganzewijde", was altijd wel een doorwaadbare plaats
geweest. De vonder en de doorwaadbare-plaats waren echter
ongeschikt voor de passage van karossen waarmede de bewoners
van Bouvigne naar de stad pleegden te rijden. Van 1611 tot
1624 heeft er een brug gelegen, die echter telkens onklaar
moest worden gemaakt èf omdat Spanjaarden zich er van bedienden om de stad te bereiken, èf omdat men konkurrentie van
het platteland vreesde. (11).

installatie in het gezicht en dan kunnen we volop genieten
van het landschappelijk schoon van het Markdal.
Uitziende op dat dal hebben we schuin links achter ons het
voormalige heide- en beemdenlandschap, waar de Spaanse troepen hun tenten opsloegen. Dit gebied gaat nu schuil achter
de huizen langs de weg naar de dorpstraat in Ulvenhout. Het
gebied heeft bovendien een grootscheepse gedaanteverandering
ondergaan. De legerplaats strekte zich noordwaarts uit tot
de Blauwe Kei en de tegenwoordige Burgemeester Serrarislaan.
In het zuiden moet ze tot dicht bij Chaam gereikt hebben. (12).
Wanneer het ons lukt om vanaf de Ulvenhoutselaan een afdaling naar het Markdal te vinden, dan kunnen we in de richting
van de begraafplaats "De Bieberg" lopende nog de uitmonding
van de Bavelse Broekloop in de Mark tegenkomen. Deze waterloop is niet meer op alle hedendaagse kaarten getekend.
Desondanks was het vroeger een belangrijke beek.
·
Toen Spinola vanaf de Ginnekense kerktoren zijn kamp indeelde, gaf hij de Bavelse Broekloop als grens aan tussen de
legerplaats van zijn eigen infanterie en de cavalerie van de
graaf van Salazar, die zich ten zuiden van de Broekl_o op
moest legeren. (13).

De kaart van Callot als onze gids.
de prachtige kaart van Callot is het gehele hoofdkwartier
bij Ginneken tot in details getekend. Het gedeelte waar de
infanterie gelegerd was is bij dit artikel afgedrukt en van
kommentaar voorzien; deels dat van ' callot deels van onszelf.
Dit laatste hier en daar nog met een vraagteken. Misschien
kunnen deze vraagtekens door veelvuldige wandelingen en het
telkens weer bestuderen van de kaart verdwijnen? Het is een
boeiende bezigheid de details van de kaart met de werkelijkheid van tegenwoordig te vergelijken.
Wanneer men via de Werfstraat uit Breda komt, dan nadert
men het terrein, waarop Spinola's hoofdkwartier van augustus
1624 tot juli 1625 heeft gelegen. Wanneer men in het begin
van de herfst hier wandelt, zal onmiddellijk de Nederlands
Hervormde Kerk opvallen. Zij wordt dan tussen het kalend geboomte goed zichtbaar. Achter de kerk bevindt zich de driehoekige markt van Ginneken. Dat is de kern van het dorp,
waar Spinola met het beleg van Breda begon.
Op

Het museum van Madrid.
Bezoekers uit de gehele wereld aan het Musea de Prado worden
tot op de dag van vandaag telkens weer herinnerd aan het beleg van Breda. Gidsen vertellen daar over het beroemde
schilderstuk van Diego Rodriquez qa Silva y Velazquez "De
lansen" genaamd. De overgave van Breda door Justinus van
Nassqu aan Spinola staat er op afgebeeld. De plaats van overgave is op dit schilderij weergegeven tegen de achtergrond
van het strijdtoneel bij Terheijen en de Vuchtpolder. Dus
aan een andere kant van de stad, dan waar het beleg begonnen
was.
Waar de overgave was voorbereid.
Als we van de Ginnekenmarkt komende de Ulvenhoutselaan opwandelen, dan komen we aan de rechterkant van de weg aan
een verhoging met enkele banken. Zo ons de wind gunstig gezind is, dan wàaien er geen vieze geuren van de zuiverings-

Het Brabants. Paradijs.
Het kamp van Spinola werd opgeslagen in het zuidoostelijk
deel van de omgeving van Breda, die toen zeer mooi moet zijn
geweest.
Hermannus Hugo, Spinola's verslaggever en aalmoezenier,
wijdde er loffelijke woorden aan: "Men kende in Europa haast
geen vruchtbaarder land. Prins Maurits noemde het zijn Brabants Paradijs, omdat de beemden, de weiden en de boomgaarden rijke oogsten opleverden. Voordat het beleg begon waren
de weilanden en beemden omgeven met omheiningen van levend
hout. Dorpen, buitengoederen en wegen die naar de stad liepen waren beplant met bomen langs de kant. In de omgeving
van de stad lagen drie bossen: een bestaande uit dennehout
en drie uit eikehout." (14).
Wandelen met historische herinneringen.
Veel is er in de ruim drie-en-een-halve eeuw na het beleg
in Ginneken en omgeving veranderd. Maar wie oude kaarten en
geschriften goed weet te lezen, kan nog aan veel dingen herinnerd worden, die met het beleg hebben te maken gehad. In
dit .opzicht zijn deze contreien nog zeker het . bqwandelen
waard. We hebben daarbij een opmerkelijke voorganger gehad.
J. Craandijk is zijn naam. Hij beschreef zijn "Wandelingen
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door Nederland". Toen hij in de zeventiger jaren van de vorige eeuw het "gehucht Boeijmeer" bereikte, meende hij op
de plaats, "eertijds vermaard door het nonnenklooster
Vredenburg", restanten van schansen te kunnen vermoeden.
"Spinola wierp er een der schansen op", schrijft Craandijk,
"waarmede hij de vesting insloot". De troepen van Frederik
Hendrik hadden die schans, die zij de Papenmuts noemden, gedurende de derde belegering bezet". (15).
Het kan voor heemkundig-geinteresseerden een uitdaging ziJn,
om in het hier beschreven gebied voettochtjes uit te zetten
met herinneringen aan een gebeurtenis in de geschiedenis,
die Ginneken en verschillende andere plaatsen in de omgeving
van Breda alom bekend maakte. (16).

· -!=- ft:c" fc ",·c.
14-Z.~

BIJ DE KAARTJES
De lezer treft hier twee kaartjes aan van het kamp van Spinola bij Ginneken. Het eerste is een overdruk van de grote
kaart van Callot, die men in het Gemeentehuis in het Stedelijk Museum te Breda kan aantreffen.
Op de tweede kaart hebben we alleen maar die nummers van
Callot's kaart nagetekend, die we voorlopig het meest interessant vonden; daarbij vermeldend _enige thans nog herkenbare oriêntatiepunten. Bij sonmige zetten we een vraagteken
als uitnodiging voor de lezer tot nader of verder onderzoek.
25
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Logement van de Markies. Tent of huis, waarin Spinola
verbleef.
Kwartier van de artillerie met de barak van Thomas van
Wijngarte.
Barak of huis van Jan van Nassau, die bij Spinola in
dienst was.
Kerk van Ginneken. De plaats van tegenwoordig is er goed
in te herkennen. Tijdens de belegering als voorraadschuur
in gebruik.
Hospitaal.
Bierbrouwerijen aan de oever van de Mark.
Bouvigne. In dit landhuis van de Prins van Oranje werd
de Generaal-Kwartiermeester met zijn stad gelegerd.
Bakovens, eveneens op het terrein van Bouvigne.
Bierbrouwerijen van de kwartiermeester.
Waarschijnlijk Grimhuysen, waar de Graaf de Salazar, de
generaal van de cavalerie gelegerd was.
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AANTEKENINGEN:
1.
Th.E. van Goor, Beschryvinge der Stadt en Lande van
Breda. ' s-Gravenhage. MDCCXLIV-, blz. 369. Het derde
hoofdstuk van Van Goor bevat een algemene beschrijving
van het Land van Breda. Op blz. 163 is een uitvoerige
beschrijving te lezen van het beleg van Breda door
Spinola.
2.

Vosters. Dr. S.A., Lan Rendición de Bredà en la
literatura y el arte de Espana. Londen 19 ..

3.

Jacques Callot, 1592-1635. De bekende Franse tekenaar
en graveur Callot vervaardigde in opdracht van Isabella
een grote figuratieve kaart van de belegering, waartoe
hij in 1627 enige tijd in Br'eda schijnt verbleven te
hebben. (cit. Vosters, La Rendición).

3a.

4.

5.

Vertaling: "Het dorp Ginneken", kwartier van de Markies". Descripcion de la villa y sitio de Breda; Y
entrada hizo S.A.S. la senora infanta dona Isabel
Clara Eugenia alos XII. de Iunio M.DC.XXV. Plantijn,
Antwerpen 1628. Origineel is o.a. aanwezig te Antwerpen
Prentenkabinet, Plantin-Museum. Een fotokopie van deze
toelichting op de kaart van Callot bevindt zich op het
Gemeente-archief te Breda.
Hoeven, G.G. van der, Geschiedenis der vesting Breda,
blz. 114. Een nog verkrijgbare reprint van de boekhandel Van Turnhout, Breda.
Hermannus Hugo, La siège de la ville Breda. Franse uitgave blz. 17.
Ausgewählte Schauspiele des Don Pedro Calderon de la
Barca: Die Belagerung von Breda, blz. 26.
Uitgave: K. Pasch, Freiburg om Breisgau. 1896.
"Bis wir gewonnen
Teteringen, sei verschwiegen
Der Befehl."
Teteringen lag voor het leger op de weg naar Grave (?),
hier werd pas een zwenking naar links gemaakt om definitief Breda als doelwit van de militaire aktie te nemen.

Sa.

Beken in Brabant, hoe houden wij dit bezit, door J. van
der Straaten en P.C. von Meijemfeldt. In bijlage: De
kwaliteit van het oppervlaktewater in Noord-Brabant in
"1795.

6.

Idem aant. 4. v.d. Hoeven
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7.

Een mooie situatie-tekening van de oude toestand ,vindt
men in "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken", door H. Dirven, J. v.d. Westerlaken en J. Berenschot. Nieuw-Ginneken. 1979. op blz. 79.

8.

Zie aant. 4. Bijlage XVIII op blz. XXIX.
Op de kaart van Claes Jansz Visscher uitgave A. Vermeeren, Breda. No. 46, is het gevecht getekend en in de
toelichting beschreven: "Een Herberg den Doorn-Thuyn/
van de Marquis betrenceet".
Zie ook aant. 4 op blz. 28 (Berm. Hugo).

9.

Berm. Hugo idem aant. 4, blz. 29.
"On prit aussi le passage d'un pont qui estoit sur la
rivière de Merck, assez pres de l'Eglise de Ginneken".

10.

Brekelmans, F.A., Het opslagmonopolie van Breda. en de
bruggen over de Boven-Mark; in: Jaarboek "De Oranjeboom"
Deel XXII, jrg. 1969, blz. 30 e.v.

11.

idem.

12.

Hermannus Hugo, idem aant. 4 blz. 31.
"Ninvo de Tabora, Viceroy des Philippines et Manuel
Franco, lieutenant Colonel du regiment de Don Diego
Luis de Oliveyra, fortifierent le costé de la haye de
cham".

13.

Berm. Hugo, idem aant. 4.
Duidelijk is de ligging van de cavalerie aangegeven
met "B" op de kaart bij pag. 161.

14.

Herm. Hugo, idem aant. 4, blz. 3.

15.

Craandijk, J., Wandelingen door Nederland.
Heruitgave: Europese Bibliotheek, Zaltbommel.
Deel. o.a. Breda en omstreken, blz. 171.

16.

Beermann en De Lepper; Gesch. van Breda, Deel II, De
lotgevallen van de stad, blz. 56. "Hoe Europees de
belangstelling was, kan o.a. door het volgende bericht
worden geïllustreerd: de kok van een Romeins kardinaal,
een Piëmontees, verhing zich onmiddellijk na het vernemen van de capitulatie der stad: waarschijnlijk zat
er een verloren weddenschap achter."

s:;
OOK WEST-BRABANT HAD ZIJN VENEN
door Kees Leijten
"Ook West-Brabant had zi]n Venen", onder deze titel zouden
we de boeiende lezing samen kunnen vatten, die Karel Leenders,
amateur-historicus van naam, hield op de Vierde Heemkundige
Studiedag Volkskunde op zaterdag 1 november 1980 te EttenLeur.
In een anderhalf uur durende causerie vertelde Leenders de
talrijke toehoorders over de Veenwinning in West-Brabant en
de gevolgen hiervan op het landschap.
Op school leerden we de veengebieden in Holland en Groningen
en om dichter bij huis te blijven ook die in De Peel.
Op geen enkele kaart vinden we echter, ook niet in historische atlassen, dat West-Brabant vroeger één groot veengebied
was.
Dit gebied werd ongeveer begrensd door de (denkbeeldige) lijnen Hoogstraten-Putte, Putte-Willemstad, Willemstad-Made en
Made-Hoogstraten.
Hoe kunnen we de veengebieden van weleer bestuderen?
De huidige begroeiing van het landschap, de oorkonden en de
toponymen wijzen ons de weg.
De vele turfvaarten of overblijfselen daarvan, de lage akkers
en de begroeiing om bepaalde percelen en in het gehele landschap laten het ons in geheel West-Brabant nog duidelijk
zien.
Vele oorkonden vermelden de uitgiften van gronden voor turfsteken of de zoutwinning. Toponymen zijn er bij honderden.
In het dagelijks leven gaan we er dikwijls aan voorbij maar
Turfvaart, Turfhoofd, Branden, Brandse vaart, Slagveld (waar
de blubberturf werd drooggeslagen), Zwartenblik, Rucphen,
Moerdijk, Monnikkenmoer, Leur, Zegge, Lokker, Spui, Pannenhoef, Pannenmoer, Hoge Vugt, Krochten zijn allemaal namen,
die ons herinneren aan de oude turf- en zoutnering.
In Delft is nog een straat, die de Brabantse Turfmarkt heet.
En uit het geschiedenisboekje kennen we allemaal het turfschip ,dat uit Leur naar Breda voer om de vesting met een list
te nemen.
Vele dia's met kaartjes en dia's uit het gebied, maar ook
schitterende plaatjes uit het Engelse New-Forest verlevendigden de lezing.
De turf is nu uit het gebied verdwenen door de turfwinning,
zoutwin~ing en agrarische aktiviteiten.
Op donderdag 6 november hield .Karel Leenders voor de leden

van de heemkundekring Jan Uten Houte te Etten-Leur een
dergelijk verhaald, nu meer gekonsentreerd op Etten-Leur.
Na afloop hield de voorzitter van de Etten-Leurse heemkundekring "Jan Uten Houte" het boek "Etten en de Turf" ten doop,
dat de middeleeuwse geschiedenis van Etten-Leur en omgeving
beschrijft met de turfnering als belangrijkste onderdeel.
Een interessant en prettig geschreven boek, dat voor het
eerst de middeleeuwen voor deze streek beschrijft.
("Etten en de Turf" door K~ Leenders f 15,--, verkrijgbaar
Craenlaer 18, Ulvenhout).

"UIT HET RIJKE ROOMSE LEVEN"
Onder deze titel organiseert Paulus van Daesdonck tijdens
de Bavelse feesten "Anno 1920" in 1981 een tentoonstelling
over allerlei religieuze artikelen • .
De reakties op onze oproep in Brieven 29, in "Dagblad De
Stem" van 25 oktober, kompleet met fraaie foto, alsmede op
onze oproep in Nieuw Geluid en Ons Blad waren grandioos.
Vele kleine en grote giften stroomden binnen.
De grote giften van pastoor Riemslag uit Bavel, pater
Wilfried uit Meerseldreef en ook de interessante gift van
de dames Schrouwen en Pleur gaven de kollektie een grote
stoot omhoog. Bedankt!
We gaan door met verzamelen.
Bidprentjes, beelden en beeldjes, schilderijen en platen,
bidstoelen en medailles, boeken en brochures over de religie zijn van harte welkom.
En mocht u uw kerststal of kerstgroep op willen ruimen.
U kent het adres van Paulus.
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UIT DE HISTORIE VAN HET VERENIGINGSLEVEN (2)
UIT HET BOEK VAN DE "CONFRERIE S. CECILIA"
1795-1880 TE BAVEL
door Pater H. ter Huurne sscc
"Op Zondag den 27 November 1796 is geconditioneerd door
Hoofdman, Deekens en verdere Confreers van de H. Cecilia
deze dry navolgende pointen:
In den eerste: de Confreers die niet present ziJn in alle
zingende Missen en zoo haast Kirielyzon gezongen is, zullen
verbeuren een stuyver.
2de: Onze Lieve Vrouwe en d'eerste Zondagen in de mand, die
Confreers dewelke in 't Loff als de processie gaat niet present zijn, zullen verbeuren zoo haast als de Eerste Benedictie gezongen is een kruk (=stuk?) van twee stuyvers.
3de: gemerkt dat er drie colomrnen gemakt zijn, die sullen
dienen in 't Loff als er geen processie is; de aangetekende
colomrne 't welk rond moet gaan: daar zijnen naam in is en
niet in Loff present zijn zullen verbeuren twee stuyvers."
In de tien jaar na 1795 komen enkele nieuwe namen in de
lijst van leden van de Confrerie, te weten: Adriaan Mensen,
Steven van Gastel, Jacobus Boomaers, Peeter van Dorst, Adr.
Peigemans, Jacob Christianen, Pieter van Rooy, Cornelis
Floeren, de heer Dart, Cornelis Voermans.
In deze tien jaar wordt ook elk jaar weer twee dagen "potverteerd", waarbij de prijs van de wijn omlaag blijkt te
zijn gegaan (althans tot 1799), maar in 1806 is èn wijn èn
bier èn "paar in de kost" duurder geworden:
in 1795
12 stuiver de fles
3 gulden en 10 stuiver
't vat
kost pp: 1 gulden en 4 stuiver
per dag
wijn:
bier:

in 1806
14 stuiver
4 gulden 't vat

besteding
1 vat bier
22 flessen wijn
22 man in den kost
speelman
kers Cecilia
morgendranken

f 2 - 15 f 4 - 11
f 15
8
f 16 - 10 f 1 - 11
f 1 - 14 f 4 - 18 -

-

-

f 46 TWEEDE DAG:
besteding
3 vaten bier
32 flessen wijn
24 man in den kost
speelman
koster
morgendranken

5 -

f 2 - 15
f 12
f 22 - 8
f 18 f 1 f
f
10

-

DIT ALLES VOOR DE
EERSTE DAG

-

- (een warm najaar?)
-

-

(vanaf 1803 geen quezel of
costersse meer!)

f 56 - 13 Deze twee totalen waren in 1795 resp. f 41-8-8 en 57-17-8,
dus in tien jaar tijd gingen de uitgaven op het s. Ceciliafeest slechts ruim 2~ gulden omhoog:
Wel was er een uitschieter, nl. op de tweede dag van het
potverteren in 1801: daar staat het hoge bedrag van 70 gulden en 17 stuivers, voornamelijk te wijten aan de blijkbaar
lekkere wijn: 60 flessen maar liefst zijn het keelgat doorgespoeld; hij kostte toen 12 stuivers de fles, als in 1795.
Als we de financiële politiek van de Cecilia-confrerie in
de eerste tien jaar bekijken, valt op dat het potverteren
voor de helft gesubsidieerd werd uit de pot en voor de helft
werd betaald door het kerkbestuur: "in de bors" zit in die
jaren door de bank genomen ruim 50 gulden. Vergelijkt u daarmee maar de bovenstaande rekeningen en die van afl. 1.

1 gulden en 10 stuiver

Er moet echter bij vermeld worden dat het "theeren" toen
geschiedde bij Petrus Schoenmakers (in 1795 bij Jan Oomen);
of dit een klasse hoger was ..• ?
De uitdrukking "paar kost" is nu vervangen door "man in den
kost", b.v. in 1806 staat in de rekening en verantwoording:

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
Onder de nieuwe leden die we onlangs mochten inschrijven bevindt zich ook de "Koninklijke Bibliotheek" in 's Gravenhage.
De "Brieven van Paulus" zijn zelfs daar al doorgedrongen.
We voelen ons gestreeld.

86
HET MICRORELiëF VAN HET MASTBOS EN OMGEVING
door Drs. H. Thiadens

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (18)
door Dr. F.A. Brekelrnans
HENDRIK EYKBERGH (1593-1660), Sekretaris van Ginneken en
. Bavel.
In de Nederlandse Hervormde kerk aan de Duivelsbruglaan te
Ginneken bevindt zich nog een klein aantal grafzerken, die
dateren uit de tijd, dat het begraven in de kerk nog geoorloofd was. De notabelen van het dorp plachten immers niet
buiten de kerk op het kerkhof, ma~r in het gebouw zelf begraven te worden.
Eén van deze zerken herinnert aan een Sekretaris der heerlijkheid Ginneken en Bavel, die als familienaam de naam van
een der gehuchten in deze gemeente droeg: Eykbergh. De steen
noemt hem en zijn vrouw "Henrick Eycbergh in sijn leven
griffier over de Baronye van Breda, secretaris en stockhouder der heerlyckheit Ginneken, Bavel, Galder, Out 67 iaren,
sterft den 7. Augusty anno 1660 ende Iuffrou Iosyna Buycx
syne huysvrouwe, out 75 iaren, sterft den 17. April, anno
1668".
Hendrik Eykbergh was de zoon van Mr. Gijsbrecht Eykbergh,
die vóór 1617 overleed en van Franchoise Ian Bacxdr. Deze
familie komt reeds in de 16e eeuw in Breda voor, waar rond
1567 als poorter der stad wordt vermeld Hendrick Gysbrecht
Brocxzone, die men noemt Hendrick Eyckberchs.
Gezien de voornamen is familieverwantschap tussen deze poorter en de sekretaris van Ginneken wel mogelijk. De hier begraven dorpssekretaris beleed zonder twijfel de Hervormde
godsdienst. De zerk is voorzien van de familiewapens Eykbergh en Buycx en ook met de wapens der ouders van dit echtpaar.: Eykbergh-Backx en Buycx-Nobelen. Het wapen Eykbergh is
gedeeld en toont rechts een geplante boom en links een bijenkorf vergezeld van drie bijen.
De zerk bevat verder het volgende grafrijm:
Den Eyck wijst hier de kist
Waer me(e)d men wort begraven.
Den bèrg het losse stoff
daer man en vrouw nae draven.

Bij de bestudering van de eigen woonomgeving vormen de topografische kaarten of stafkaarten een belangrijk hulpmiddel.
Jammer genoeg is het erg slecht gesteld met de weergave van
het reliëf in de bos- en heidegebieden.
Niet, dat we het dan moeten doen zonder hoogtelijnen, maar
de kaart geeft nauwelijks een beeld van de plaatselijk aanwezige refliëfelementen. Zo hier en daar geeft de kaart met
schrapjessignatuur nog wel eens een plaatselijke hoogte aan,
maar men krijgt geen zicht op het werkelijke microreliëf.
De kultuurbossen op de hoge zandgronden van Nederland zijn
door de aardwetenschappers altijd wat stiefmoederlijk behandeld. Dergelijke gebieden laten zich niet of nauwelijks vanuit de lucht fotografisch doorlichten en de kaartkart~erders
hadden natuurlijk niet de opdracht het microreliëf in de bosen heidegebieden nauwkeurig op te nemen.
Een jaar of acht geleden is het ministerie van CRM een studie
begonnen naar in Nederland voorkomende aardwetenschappelijk
waardevolle objekten. Dat onderzoek leverde interessante gegevens op, maar geld- en tijdgebrek verhinderden dat de
kultuurbossen en andere natuurgebieden op de hoge zandgronden
systematisch werden onderzocht.
Daarop besloot dr. H. Visscher, een fysisch geograaf die als
hoofdmedewerker aan de hoofdafdeling natuur- en landschapsbescherming van CRM is verbonden, het onderzoek in zijn
vrije tijd verder voort te zetten. Zoals hij al verwachtte
vond hij tal van bijzondere geomorfologische verschijnselen:
microreliëf in de vorm van kommen, geulen (bundels) , ronde
tot ovale depressies, lage, veelal asymmetrische ruggen, etc.
Al weer enige jaren geleden kwam ik (historisch geograaf) met
het werk van dr. Visscher in aanraking. Ook ik begon in vrije
tijd te inventariseren. Zo kwamen we ook tot een werkhypothese ter verklaring van het een en ander.
Bij een deel van het gevonden microreliëf denken we aan de
werking van het smeltwater voortkomend uit een dunne ijsbedekking in de laatste ijstijd. De ijskap kwam toen niet veel
verder als Hamburg en het lijkt ons niet onmogelijk, dat zuidelijk hiervan àe sneeuw overjarig werd en een ijskap vormde.
Bij de smelting hiervan ontstond natuurlijk een zeer verstoorde afwatering, waarbij het smeltwater niet alleen insni]dend maar ook opbouwend kon werken.
Kortom de geomorfologische verschijnselen kunnen als ijstijdrelikten worden verklaard door vergelijking met thans nog
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waarneembare processen in arctische en subarctische gebieden.
Een rapport (1500 pagina's) het gehele hoogliggende bos- en
heidegebied van Nederland omvattend, ligt momenteel op het
hoofdkantoor van Staatsbosbeheer te Utrecht. Een rapport over
Noord-Brabant, voorzover wij dit hebben geïnventariseerd ligt
bij het provinciaal bestuur in 's-Hertogenbosch.
Natuurlijk mogen we niet het gehele microreliëf toeschrijven
aan natuurlijke processen.Een belangrijke vraag lijkt mij
naast de toetsing van genoemde werkhypothese in hoeverre
heeft de mens het microreliëf aangepast of benut of zelfs
opgeroepen. Welke vormenwereld ontstond door overjarige
sneeuw en windwerking? In Actum Tiliburgis nr. 3-1980 vindt
men een artikel van mij met een viertal kaartjes van de omgeving van Tilburg, die het microreliëf weergeven onder de
titel: "Aandacht voor het microreliëf".
In dit artikel vindt u zo'n kaartje betreffende het Mastbos
en omgeving.
Opvallend is hier vooral de iange slingerende asynnnetrische
rug door het Mastbos en de ronde tot ovale depressies.
Mogelijk, dat ook dit kaartje het onderzoek van uw heemkundekring betreffende de woonomgeving kan stimuleren.
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... Vereenvoudigde weergave van het reliëf in een gebied ten
zuiden van Breda (Mastbos en omgeving).
1. Relatief hoog gelegen terrein .
2. Markante hoogte.
3. Steile helling.
4. Minder steile helling.
5. Een of meer kleine ronde tot ovale depressies.
6. Grotere depressie.
Î· Een of meer kleine geulen .
8. Ven .
9. Weerijs.
10. Berkloop.
11. Mark.
d. Jonge duinen.
x. Verstoord oppervlaktereliëf.
~· Afgegraven terrein.
De hoogtelijnen van 2,5 en 5 meter zijn aangegeven met
stippels.

DE

ANN~XATIE

VAN 1942 (6)

door Walther Koek
De officiële procedure koat op gang
Op 27 december 1939 ontvangt de gemeente Ginneken en Bavel
van G.S. het plan tot uitbreiding van de gemeente Breda, met
het verzoek om voor 1 mei 1940 het op schrift gestelde oordeel van de gemeenteraad en van de kommissie der ingezetenen,
te retourneren. In deze brief werden de beweegredenen van
Breda officieel meegedeeld en in een memorie van toelichting
werd beschreven hoe men was gekomen tot dit plan:
De grenswijziging van 1 mei 1927, waarbij Breda werd uitgebreid met gedeelten van de gemeenten Ginneken, o.a. Princenhage en Teteringen, was te beperkt. De grenzen waren te willekeurig tussen de bebouwing getrokken en de enorme bevolkingsaanwas maakte een herziening nu nodig. De plattelandsgebieden
zouden in het nieuwe plan buiten het stedelijk verband blijven en een afzonderlijk gemeentelijk bestaan krijgen.
B & W van Ginneken e.n Bavel gaf de raad het advies om tegen
dit plan te stemmen.
DE KOMMISSIE (artikel 159 der gemeentewet)
Bij een gemeentegrenswijziging moest een kommissie van ingezetenen gekozen worden om hun oordeel uit te spreken over het
plan van G.S., de zgn. "Dubbele Raad".
Op 19 februari 1940 wordt de kandidaatstelling hiervoor gesloten en nadat 15 leden van deze raad waren gekozen kwam
er bij G.S. en bij B & W van Ginneken een protestbrief binnen van Dhr. C.N. v.d. Broek uit Ulvenhout. Hij wilde de gevolgde procedure bij de kandidaatstelling voor de kommissieleden, aanvallen. Volgens hem was de bekendmaking niet in de
regionale dagbladen gepubliceerd.
Wel was er een bekendmaking aangeplakt, op de daarvoor bestemde borden, maar wel zo dat praktisch niemand die kon
vinden. (In een klein kastje, pal achter het grote bord).
Daarom kon geen ankele pro-annexatie gezinde kandidaat worden
ingediend.
Iemand, die in de kommissie werd benoemd, had hem verteld,
dat alles zo geheim mogelijk was. Toen hij gevraagd werd voor
deze kommissie moest hij absoluut zijn woord geven, dat hij:
" .... met niemand hierover zou spreken, als nadat de datum
van indiening van kandidaten verstreken was ..•• ". (Dhr. v.d.
Broek wilde door dit schrijven medewerking krijgen vóór de
annexatie, omdat de belangen van Ulvenhout heel anders waren

dan die van het " •.•• verstadschte Breda".
Getekend: Dhr. C.N. v.d. Broek. Pro-annexatie komité te
Ulvenhout.
B & W gaf hierop antwoord aan G.S. op 3 april 1940. Zij
waren niet op de hoogte van het bestaan van een pro-annexatiekomité en ze schreven: " •.•• wij vernamen dat het "komité"
wordt gevormd door den voorzitter •••• ". Zij weerlegden de
aanvallen van Dhr. v.d. B:roek: op 5 borden werden de bekendmakingen opgehangen, in de dagbladen werden advertenties geplaatst. " •.•• Wij achten het overbodig, een karakteristiek
van aanklager te geven".
De kommissie kreeg een uitvoerig verslag van de voorgeschiedenis toegestuurd, waarbij gevoegd werd het pré-advies van
B & W.

De eerste openbare vergadering vond plaats op 18.4.1940.
Leden van de kommissiè: Voorzitter Burgemeester Serraris,
sekretaris A.G. Bastiaansen, leden: L.J.M. Eras, C.Rijppaert,
J.A.N.Meeuwissen, L.A.F. van Thoor, P.A.J • .oomen, L.P.Peeters,
M.M. Both, P. Kerste, W.J. Loerakker, C.A. Prins, P·.J.Nuijts,
(allen uit Ginneken), M.A. v.d. Made (Galder), A.J. Rops
(Ulvenhout), J.J. van Riel en Chr. Schaap (Bavel).
Tijdens de schorsing van deze vergadering werden de geloof sbrieven van de leden onderzocht en goedgekeurd. Hierna werd
de vergadering meteen gesloten en de volgende vergadering
werd vastgesteld op 27 april 1940. Er moest namelijk nog een
periode van 8 dagen in acht genomen worden voor eventuele
protesten.
In de nieuwe vergadering vroegen een aantal leden het woord:
Dhr. Loerakker: "Het is wel een samenloop van omstandigheden,
dat wij in een tijd als deze, waarin de rechten en de zelfstandigheid der kleine landen geducht in de knel geraken,
bij elkaar gekomen ter verdediging van de zelfstandigheid en
vrijheid van onze geliefde gemeente Ginneken en Bavel .....
Er wordt nogal lichtvaardig omgesprongen met de historie,
want men wil <le nieuwe gemeente, met stukken van Ulvenhout
en Bavel, de naam Ginneken geven, terwijl zij liever hun
historisch verkregen naam zouden handhaven en ze zouden
zeker niet de historisch eeuwenoude naam Ginneken mogen en
willen ambiëren".
Dhr. Both: "Breda's burgemeester durft te zeggen, dat de
bewoners der te annexeren gebieden zich reeds grotendeels
met de overgang naar Breda hebben verenigd. Een petitie
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van 6000 handtekeningen zegt hem zeker niets ....
Dit bericht is te vergelijken met dat van de Duitsers,
waarin werd meegedeeld, dat de Tsjechen zich reeds met het
nieuwe regime hadden verz.o end".
Dhr. Prins: "Toen de aktie voor de grenswijziging door
Breda werd ingezet, leefden we in volle vrede en was er
tijd om aan grenswijziging te denken. Thans woedt om ons
heen de oorlog: grenswijzigingen zijn aan de orde van de dag,
niet echter tussen gemeenten maar tussen staten. Gevaren van
allerlei aard bedreigen ook ons land en wij weten heden niet
wat de dag van morgen brengen kan. Onder deze omstandigheden
is het de eerste plicht: geen onrust kweken, waar dat niet
dringend nodig is."
Dhr. v.d. Made: "De naamsverandering van Ulvenhout en Bavel
in Ginneken is krankzinnig .••. Samenvoeging van Ulvenhout en
Bavel doet me denken aan twee weeskinderen, die zonder steun
van hen die er zorg voor hebbem zonder middelen van bestaan,
op goed geluk af het harde leven worden ingestoten ....
Ulvenhout krijgt hiervan geen enkel voordeel, men spreekt
wel over de pro-annexionisten, maar ik meen dat hun aantal
zeer gering is".
Dhr. van Riel: "In wiens brein is het opgekomen, dat Ginneken en Bavel zou verdwijnen en dat Ulvenhout en Bavel de
toekomst zouden moeten ingaan als Ginneken? Hieruit blijkt
wel dat G.S. beschikken over een onbegrensde fantasie en
dan hoeft het ons niet te verwonderen, dat een "fantastisch"
plan werd uitgedacht. Bavel heeft zich steeds wel bevonden
onder de kombinatie met Ginneken. Samenvoeging met Ulvenhout
zou betekenen dat Bavel sterk in de minderheid is (1650
tegenover 2650 inwoners) en de verhouding is niet juist".
Ondertussen had de raad van Breda te kennen gegeven het geheel eens te zijn met de plannen van G.S.
De R.K. winkeliersvereniging van Ginneken: "De Hanze", had
zich uitgesproken tégen grenswijziging. Zij hadden dit opgetekend in een motie die verstuurd werd naar de minister van
Binnenlandse Zaken.
Ook het anti-annexatie-komité was zeer aktief om de plannen
te verhinderen.

OP EN ROND DE GRENS
ons bestuurslid Ad Verkooijen uit Galder/Strijbeek zal in
de toekomst wetenswaardigheden, leuke of minder leuke voorvallen en ook humor van op en over de Belgische grens van
pakweg 50 jaar geleden verzamelen en publiceren in de
Brieven van Paulus.

EEN SLECHT MIDDEL
Een boer was zijn koei aan het melken, maar het beest werd
geplaagd door de vliegen en dazen en sloeg den boer zonder
complimenten met den staart in het gezicht.
"Wacht eens wat" zeide de man,"we zullen dat eens helpen"
en hij bond een gewicht van 5 kilos aan den staart. Ja,
maar de dazen en de vliegen gingen voort met de koei te
plagen; ze wilde ze weer eens wegkwispelen en ze deed het
zo goed, dat ze den boer vijf tanden uit zijnen mond kwispelde.
uit: "De Landbouwer"

KONTRIBUTIE
Met stromen kwam in de afgelopen maanden de kontributie binnen! Betaalde U Uw kontributie al? Zo niet: "Doe het dan
vandaag nog".
Lidmaatschap Paulus van Daesdonck tot 31. 8. 198·1 f 20,-f 32,50
Indien U wenst inklusief "Brabants Heem"
Postgiro 37.13.311
bankgiro 52.18.33.639
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VELDNAMEN IN GINNEKEN EN BAVEL (3)
door Chr. Buiks
We vervolgen de behandeling van toponiemen te Notsel.
Pierberg
1636: Een stuck erfs aen den Baerlschen wech: den Pierberch.
1677: Een stede ende erfenisse inet een huys ende schuere:
den Pierberch, 6~ br. tot Noortsel (!), R 697, f 86v.
Moeten we hier denken aan een samentrekking van de persoonsnaam Pieter tot Pier?
Raak
Het Raak tot Notsel, P 91, f 208, 1725.
Raak duidt op een langgerekt stuk iand of water; hier waarschijnlijk land.
Rechte straat
1634: In de Rechtestraet, P 118, f 154.
v
De regtestraat tot Notsel, P 1138, f 210 , 1725.
Deze straat wordt ook vermeld te Ulvenhout. Er zal dus mee
bedoeld zijn de doorgaande weg van Ulvenhout langs het gehucht Notsel naar Strijbeek, een voor onze voorouders inderdaad opmerkelijk rechte weg.
Rooike
1634: Twee br. weyde ende heyde in de Rechtestraet: Troyen
p 118, f 154.
1634: Twee lop. lants tot Notsel: t cleyn rootken, P 118,
f 43.
1725: Trooyen aan de Mark, P 1138, f 207v.
Rode is een laat middeleeuwse naam (1). Aanverwante vormen
zijn: rooi, rooike, rot, root, enz. De betekenis is een ontgonnen stuk grond, meestal op de plaats, waar eerst bos was.
Rosbeemd
1725: Den rosbeemd tot Notsel aan de Mark, P 1138, f 224.
Een Rosveld is een stuk land met een graszode (2), terwijl
een R9sblok (3) een weide zou zijn, die ondergeploegd moet
worden.
Rosbeemd kan een beemd zijn met een dikke zode gras. Men
zou hier ook nog aan roos, een oude vorm van riet, kunnen
denken.
Rut
Erffs:~et

Ruth, ~ br. R 691, f 17, 1626.
1633: Lants: het Reuth, een veertelsaet, R 692, f 78.
1609: Lants: trut tot Notselt, R 687, f 163.
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In het Cartularium van het Begijnhof te Breda (Juten) vinden
we al een zeer vroege vermelding uit 1389: Uut enen stuc
lants dat men heytt dat Groet Rut, gheleghen neven tsheeren
strate op die een side ende Jan Valckenere erve op dander
side.
Rut is weer een vorm van Root enz. Zie bij Rooike.
Rijt
1455: Vier lopen saetlants _gheleghen aan die Ryt neven
Gheryt Giels erve aen die oestsyde ende Jan Nouten erve
van Nottelselt aen die noortsyde (Cart. Begijnhof, nr. 118).
1626: Erffs: de ryth, 1 br. R 691, f 17.
1628: Twee stucken lants: de Ryth, ~ br., oost de Rytstrate,
R 691, f 105v.
De Ryt tot Notsel, P 1138, f 215, 1725.
Een rijt geeft een smal stroompje aan, of de omgeving -daarvan. Het is hetzelfde woord als bv. Rith onder Princenhage.
Scherpenberg
1634: 1~ br. heyvelts op den Scherpenberch, P 118, f 210.
1725: De scherpenberg tot Notsel aan de Mark, P 1138 1 f 225.
Waarschijnlijk genoemd naar de vorm.
Schoor beemd
1610: een perc. beemden: den schoorbeemt, 5 lop. R 687, f 181.
1725: 't schoorbeemdeken, P 1138, f . 209v.
Kan genoemd zijn naar de ligging bij een bruggetje (schoor) .
Schoot
1554: Twee stucxkens weyde: het strijpken en het schuetken,
R 681, f 25v.
1626: Weyden: de schootkens, ~ br. R 691, f 17.
1634: Twee br. erfs, som genaemt den eeckaertsacker, den kerckacker en het schootken, P 118, f lOlv.
De betekenis van schoot is meestal: stuk hoger liggend land,
dat uitsteekt in een moerassig gebied .
Streep
1554: Twee stucxkens weyde: het strijpken en het schuetken,
R 681, f 25v.
1610: Lants: streepken, \ br, onder Notselt, R 687, f 188v.
1725: de strijpt tot Notsel aan de Mark, P 1138, f 224.
Een strijp of streep is een langgerekt stuk land (4).
Tarwe akker
1697: Een perc. soo saeylant als heyde: den teruwacker,
stijff ~ br. R 699, f 172.
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1716: een perc. saylant: de tarweacker, 2 gemet, R 704, f 21v.
Tarwe werd niet zo veel verbouwd; de grond was er te arm voor.
De vermelding uit 1697 doet sterk denken aan de huidige uitspraak in het dialekt: ,terrew voor tarwe.
Tover
1634: Een half br. heyden en vroente bij den toover, de baene
naer Baerle noort, P 118, f 194v.
1725: Hoeve den Toover op de Raak, P 1138, f 196v.
1725: Den thoover tot Notsel aan de Mark, P 1138, f 224.
Betekenis onduidelijk.
Valkeniers Heiveld
1562: Stuck heyvelts: valckeniers heyvelt, R 682, f 221.
1725: Valckenaers heyvelt, P 1138, 'f 209v.
Waarschijnlijk genoemd naar een familie van die naam: in
1455 woonde er op Notsel al een zekere Jan Valckeners, zie
bij Rut.
Ven
1610: Erffs: het ven, 2 lop. tot Notselt, R 687, f 180.
1716: Een perc. saylànt: het venneke, 1 gemeth, R 704, f 35v.
Vlassaard
1551: een stuck lants: de vlassert, 2 lop. over de beke,
oost en west de schouwwaterlaet, R 680, f 130.
1634: 1~ lop.: de Vlasaert, P 118, f 106.
Waarschijnlijk genoemd naar de teelt van vlas (3). Tegenwoordig komt deze (en ook niet veel meer) alleen nog voor . in
de noord-westhoek van N-Brabant.
Aard moet hier waarschijnlijk opgevat worden als personificerend suffix, zonder een speciale betekenis.
Vlot
1701: Een perc. landt: het vloot, 300 r. tot Notsel, oost en
noort de beecke, R 700, f 189.
1725: Het vlot, P 1138, f 183.
Er bestond ook een boerderij van deze naam (en deze bestaat
nog); · ze vertegenwoordigt het laatste restant van de Hoeve
Koekelberg. Zie hi.e rover: Drs. F. Brekelmans: Koekelberg,
De oranjeboom, 1964, p.103.
Moeten we denken aan een vlot, waarmee de Mark overgestoken
kon worden?
Wijden Hof
1562: stuck erfs: den wijden hof, landt, bosch ende weyde,
2~ br. R 682, f 230.

v

1725: Den weyden hof tot Notsel. P 1138, f 216 •
De wijdenblok (3) bevat wijde in de zin van Katwilg.
Belsen (5) leidt weyen in Weyenhof af van de boomnaam wilg,
terwijl Kuysten als synonym voor waterwilg waterwij op
geeft (6).
Hof betekent tegenwoordig tuin, maar zal in "wijden-hof"
eerder duiden op een omheind perceel, zodat wijdenhof de
betekenis krijgt: een met wilgentenen omheind perceel; of
een afgesloten perceel, waarin wilgen groeien.
Wouwerbos
1626: Stuck bosch: het wouwerbosch, 1 lop. R 691, f 17.
Verder was er ook nog:
1610: stuck weyden: het wouweken, 2 gemet, R 687, f 200v.
1700: Een perc. heyvelden: het Wouwerken, R 700, f 144.
1716: Een perc. heyde: het Wouwerhorstie, 80 r. R 704, f50.
Wouwer=vijver, meestal kunstmatig aangelegd, soms dienend
voor de visteelt of als drinkplaats voor het vee.
Horstie=horstje, dit is een verhoging in het terrein, begroeid met struikgewas.
Zaagberg
1626: Stuck lants: den saechberch, 160 r, R 691, f 17.
1716: Een perc. saylant: de zaagberg te Notsel, samen met de
v
geer 500 r, R 704, f 21 •
Een terrein, dat iets boven de omgeving uitsteekt krijgt in
Nederland al gauw de naam berg. Moeten we aan een in een
punt uitlopend perceel denken? De geer wijst wel in die
richting.
Bovenstaande namen vormen een kleine greep uit het inmiddels
verzamelde materiaal over Notsel. Een volgende keer zullen
enkele van de meest voorkomende veldnamen - of liever elementen - van Ginneken en Bavel behandeld worden.
Literatuur
1. J. Molemans: bijdrage tot de ontginningsgeschiedenis van
de Limburgse Kempen, Naamkunde 5, 1973.
2. R. de Jongh: Toponymie van Kalmthout, Calmpthoutania, 24,
1972.
3. L. Vercammen en G. Meussen: Toponymie van Essen, De
spijcker, 32, p. 37, 1975.
4. L. Hermans, Toponymie van Hoogstraten, HOK 1967.
5. J. Belsen: Toponymie van Noorderwijk, Nom. Geogr. Flandrica, Mon. III, 1944.
6. A. Kuysten: Weebosch-Wijbosch, Br. Heem, 1951, p. 86.
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VERSCHENEN ( 19 )

BRAM VAN BRABANT (4)

MONUMENTEN 1-6
Boeiend als altijd, nu met veel informatie over orgels en
een erg lezenswaardig artikel van Drs. L. v.d. Laar over
monumentenzorg.

18. Jan is op z'n fiets geklommen
en voegde zich - bij de lange riJ
Hij zei: "'t Kan me nie verdomme"
Stoere kerels moeten hierbij
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Hij zei: "'t Kan menie verdomme"
maar,op Anneville zijn de dames vrij.
(Corry van Eerd, Beek en Donk)

ETI'EN EN DE TURF door Karel Leenders
Een boeiend boek over de middeleeuwse geschiedenis van WestBrabant in het algemeen en Etten-Leur in het bijzonder.
MEDEDELINGEN VAN DE NIJMEEGSE CENTRALE VOOR DIALEKT- en
NAAMKUNDE 1979-1980
Informatie over het woordenboek van Brabantse dialekten.
MEMOIRES VAN EEN ARCHIVARIS
Deel 55 in de reeks publikaties van het Archivariaat NassauBrabant.
Het is een biografie over de scheidende archivaris Albert
Delahaye. Erg boeiend en speels geschreven.

-.,,~
}!!umkunl!r", tJai;ia
VOLKSKUNDENOTITIES (12)
door A. van Dort-van Deurzen
BRABANTSE HUMOR
Een boerin die nogal bekend stond .om haar gierigheid lag op
op sterven.
De pastoor werd gewaarschuwd en alles wat men voor de bediening nodig had werd in gereedheid gebracht. Op een met 'n wit
servet gedekt tafeltje stond het kruisbeeld tussen de kandelaars met waskaarsen. De kaarsen werden ontstoken en zo
wachtte men op de parochieherder.
Deze stond bekend om zijn enorme traagheid. Het duurde en
duurde. Plotseling richtte de stervende zich op en zei:
"As de pastoor nou nie gaauw komt zèn de kèrsen ok nog opgebraand"..
(bandopname mw. van Tolhuijzen, Kruisland)

19. Anneville had weinig bedden
Dus sliep Jan maar - op een brancard
Hij zei: '"k Zal mij wel redden"
Wij zijn jongens onder mekaar
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Hij zei: "'k Zal mij wel redden"
Dat spelen wij wel klaar.
(Corry van Eerd, Beek en Donk)
20. We fietsten vele uren
Op ' t smalle pad - dat was me wat
Veel had wat te verduren
Maar ' t meest van al ons gat
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Veel had wat te verduren
Maar ' t meest van al ons gat.
(Frans v.d. Hurk, Eersel)
21. Wat is ' t toch fijn om trug te zijn
In ' t lanq~~Mark - in ' t land van heye
En met z•n ·allen weer saam te zijn
Dat maakt den Hertog blij
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Van Weggewist weer trug te zijn
Dat doet ons zo verblije
(mej. M. van Engelen, Bavel)
22. Trug van Weggewist kwamen velen
En deze keer - honderddertig of meer
Om ' t werkkamp te bespelen
Zonder worst was ' t toch goed weer
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Geen ogenblik vervelen
Waarderen doen we ' t zeer.
(Martien van de Kamp, St.Oe denrode)
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OUDE VERSJES EN LIEDJES (12)
opgetekend door W. Colsen
OP HET IJS (vóór 1900)

1.
Op het ijs
Op het ijs
Naar den eisch
Op de rechte rijderswijs
Keer op keer
Heen en weer
Vliegen op en neer
Wie niet voelt dat echt genot
Blijft zijn leve n lang e e n zot
Schaatsen aan,
Naar d e baan
O, wat zal dat gaan.

2.
Blijf je thuis
Blijf je thuis
In je kluis
Kou beschouwend als een kruis
Op den · plas,
Vind je pas,
Jongens van echt ras
Zi e t hoe jolig ' t krielt dooreen
Dat is eerst een pret naar 'k meen
Op dus man,
Schaatsen an,
Toon me wat je kan.

UITSPRAAK ( 2 4)
Heemkunde, begin er nooit aan
je komt er nooit meer van af
(pastoor W.C. Binck
oprichter Brabants Heem)

• RIBVBN VAN PAULUS"
• het i nf ormatieblad voor de led.en van de heemkundekring
•Paulu• van Daesdonck" te Nieuw-Ginneken .
H verachijnt vijf maal per jaar en geeft naast vele inormati• voor de led.en ook vele kleine bijzonderheden en
illante details uit de geschiedenis van de vroegere
r l i jkhe id Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en
vel e n de Gemeente Nieuw-Ginneken.
a.dakti •
C. J .M. Leij t en , Craenlaer 18, Ul venhout
luatraties r L. F. Jetzes , J . A.M . Soeterboek en L.C . Nouwens
hn. ve rz. : J . A.M . Grauwmans
heelllkundekring "Paul us van Daesdonck" werd opgeric ht
ril 1975 en is gevestigd te Nieuw-Ginneken.
eteriaat
Vang 21 te Ulvenhout
ake ninq
52.18.33.639 t.n . v . Paulus van Daesdonck
roreke ninq
37 . 13 . 311
t.n.v . Paulus van Daesdonck
lekt!•
ÎÏndekring bouwt een eigen kollektie t.b.v. specike tentoonstellingen en om te komen tot het inrichten
van H n e igen heemkundig museum .
nkinqen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen:

A, Luijten, 't Bofflandt 36,Ulvenhout 076-612926
A, Lodewijk , Vennekes 26 ,
Bavel
01613-1780
,c, v.d. Westerlaken
,J .11. Leijten
J,11,B .M. Jespers
A,P , J .M. Luijten
L.c. Nouwens
A.P. B. Lodewijk
J , A,M. Grauwmans
A, M.M. verkooijen

voorzitter
vice-voorzitter
sekretaris
2e sekretaris
penningmeester
2e penningmeester
technisch koördinator
medewerker GalderStrijbeek

PUBLIKATIES
1975 Monumentenboekje
1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen Kerk in
Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot
Ni euw Ginneken

(1978)
(1979)
(1980)
(1978)
(1980)
(1979)
(1980)
(1979)

J.M.E.M . Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Westerlaken
C.J.M . Leijten
H.J. Dirven, K. A.H . W.Leenders
en M. C. van Riel-v.d.Westerlaken
Dr. J . L. M. de Lepper
H.J . Dirven, J . C. van der
Westerlaken en J . Berenschotvan der Smissen

LIDMAATSCHAP
Be t verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus.
Naast diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonste llingen
e n ekskursies geeft de kring het tijdschrift "Brieven van
Paulus" uit .
He t lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin
e n bedraagt voor het verenigingsjaar 1980-1981 f 20,-per jaar.
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