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Voor de eerste maal ontvangen all e leze r s van "Brieven v an
Paulus" hun l ijfblad per post. Jaren l ang heeft he t ·bestuur
de Brieven van Paulus e n daarnaast de c o nvocatie s rondgebracht .
Alleen de "bui tendorpsen" kregen het p e r p ost .
Die groep wordt e c hter langzamerhand zo groot d a t he t goed koper i s alle 300 boekjes per post te verzenden, onder he t
hoofd "Port Betaald" .
Maandenlang i s het bestuur bezig gewees t de adresse n te kon troleren, t e v oorz ien van po s tkode, uit te type n, enz. Het
karwei i s g e klaard. Indie n uw adre s ' n grote of kle ine fout
verto ont, wilt u d a n h et h e l e b and je terugze nde n ?
In dit nummer weer een sch at van h eemkundige v erhalen.
Een spookverhaal i n de mo l en , d m ik v r of mulde r , d e Steen
van Dae s d onck , St. Jakob op Galder , voe b 11 n in Ulve n h out,
Ons Blad in Ba v el en 'n pra chti g e pla at op d hartpa g ina.
Jan Soeterboek maakte voor de oms l ag e e n f n a s i te k ening van
de gevonden "d eur"-steen eri het Kasteel Da sdonc k , het z .g.
ladderkastee l tj e, zoa l s het er in 1820 uitz g.
De voorzitter no digt u ui t op 3 mei e n 28 juni, noteer die
data in · uw agenda. U k r ijgt g een convocatie m r!
Het zomernummer verschi jnt voort aan 15 jul i en ni t 15 j un i
want minstens ééns per k wartaal verschijnen is óók e n ei s
voor
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Nieuw-Ginneken, 15 grasmaand 1981
Aan de leden van de Heemkundekring
Paulus van Daesdonck.
Geachte Heemvrienden,
Na het interessante uitstapje naar de Liniën van de Munnikenho f, waaraan door ongeveer zeventig leden van onze heemkundekring werd deelgenomen, zullen we op zondagmorgen 3 mei om
tie n uur op zoek gaan naar eventuele sporen van het kamp van
Spinola.
Zoa ls u in de "Brieyen van Paulus" nr. 30 hebt kunnen lezen
hebben de Spanjaarden in de jaren 1624-1625 ongeveer een jaar
i n het gebied Ginneken-Bieberg-Ulvenhout gelegerd gelegen.
Toe vallige vondsten hebben in dit gebied al kogels uit die
ti jd opgeleverd.
D heer W. Laarakker, de schrijver van bovengenoemd artikel,
za l ons, zoals hij ook bij de ekskursie naar de Munnikenhof
g da an heeft, op deze tocht begeleiden.
V r trekpunt: Het monument van "'t Lestogenblik" aan de
Ginnekenweg juist voorbij het Oranjeplein.

Op 27 en 28 juni zal in Bavel het jaarlijkse evenement "Ba vel
Anno 1920" plaatsvinden . De heemkundekring "Paulus va n Dae sdonck" zal - het begint al een beetje traditi e t e worden
hi r weer aanwezig zijn met een tentoonstelling . Ditmaal
ond r de titel:
"Uit het Rijke Roomse Leven".
H bt ' u bij de voorjaarsschoonmaak nog iets uit dat "rijke"
V rleden gevonden? Wij houden ons aanbevolen! De tentoonstel ling zal te bezichtigen zijn in de "Jan Boomaars Hallen" op
&onda9 28 juni van twaalf tot zes uur.
Met vriendelijke groeten,
namens het Bestuur van de Heemkundekring
Paulus van Daesdonck
J.C.v.d.Westerlaken - voorzitter
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AGENDA 1981
jan.

12

Bezoek aan Capucijnerklooster in Meerseldreef

febr. 15
22

Brieven van Paulus 31
10.00 uur Ekskursie naar liniën van de Munnikenhof in Terheyden

maart 23

20.15 uur
Jan Naayk ens me t "Brabantse Volkshumor" in Fazanterie.

april 3

Heemkundekring bestaat 6 jaar

-----------------------------------------------------------Brieven van Paulus 32

april 15
mei

3

28

10.00 uur Ekskursie naar gebied waar Spinola kampementen opsloeg in de buurt van Ginneken. .
Samenkomst monument Lestogenblik.
Harmonie St. Caecilia uit Bavel gaat dauwtrappen.

juni 27-28 Bavel Anno 1920

juli

28

Tentoonstelling uit Het Rijke Roomse Levèn in de
"Jan Boomaars-hallen" in Bavel.

15

Brieven van Paulus 33

aug. 13-16 33e Heemkamp in Zeeland . (NB)
Paulus van Daesdonck draagt de standaard over
31
Einde van het 6e verenigingsjaar
sept. 1

Begin van het 7e verenigingsjaar.
De leden worden verzocht hun kontributie t e betalen
12
Harmonie Constantia te Ulvenhout bestaat 75 jaar en
brengt in samenwerking met Paulus van Daesdonck een
gedenkboekje uit.
26-27 Tentoonstelling in zaal "De Harmonie" in samenwerking met I.V.N. en Imkersvereniging

okt.

12
15

jaarvergadering
Brieven van Paulus 34

dec.

15

Brieven van Paulus 35

OUDE HUISMIDDELTJES (8)
Brillenglazen beslaan niet al s me n z e be strij kt met een
weinig glycerine en smeerzeep (groene zeep) e n da arna
poe tst met een leren lapje.
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JAN NAAYKENS IN VORM
t weehonderd stoelen in de Fazanterie waren tot op de laatplaats bezet, toen Jan Naaykens om precies kwart over
c ht zij n lezing "Brabantse Volkshumor" startte op maandàg
2 maart.
L n9zaam bouwde hij zijn verhaal op en wist op die wijze de
r dan tweehonderd toehoorders steeds meer te boeie n en
a k t iveren in zijn verhalen over de Brabander van vroeger
nu, de Brabander met zijn vele vormen van humor.
Di humor is gewild en ongewild, soms wrang, soms speels,
dikwij ls grandioos; de humor gaat over de mens met al zijn
neug t en, zijn problemen, zijn wel en wee.
V nzel fsprekend speelde de autoriteiten in die humor een
qrote rol.
D pastoor en burgemeester, de veldwachter en de bovenmeester,
d boer en de ambachtsman, waren dankbare objekten, maar ook
Onze Lieve Heer en d'n duvel werden niet vergeten.
Woorden die ons vandaag in d e algemene taal shockeren, deden
at n ie t in het dia1ekt en doen dat soms nog niet. Zij horen
r bij . Jan Naaykens gaf er vele voorbeelden van.
J n Naaykens toonde zijn kwaliteit door de wijze waarop hij
p elde met de zaal. Links en rechts betrok hij de toehoorders
in zij n verhalen en zoals te verwachten was was ook Pater Wilri d Mertens aan de beurt toen hij de paters Redemptoristen,
Tr ppisten en Capucijnen in het ootje nam .
To n J an Naaykens na de pauze allerlei uitdrukkingen, s preekwoorden en gezegdes op "z'n Brabants" lanceerde raakte de
Z l geheel in de ban van de spreker . Men gaf volop antwoord
n k o uunentaar.
n boeiende avond, die meer dan tweehonderd leden van Paulus
r e ven terugvoerden naar het Brabant van toen.
tij d van armoede en zorgen, maar ook een tijd van z org
VOO ~ elkaar, een tijd van rust.
Il
was weer een suksesvolle avond van Paulus in zijn rij v an
11
c hte Brabanders" .

DE NAMEN VAN ALLE BRUILOFTSFEESTEN?
5

jaar
jaar
10 j aar
12'2 jaar
25 j r
6~

zilververguld
goud
brilj a nt
diamant
platina

37~

50
60
65
70

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

DE MEIKEVER
door Harry Verhoeven
"VRIEND DER JEUGD, VIJAND VAN DEN LANDMAN"
Meikevers waren vroeger zo algemeen, dat alle kinderen ze
kenden. voor velen van ons zijn de mooiste jeugdherinneringen nog altijd de middagen in mei, die we spelend met
deze dieren doorbrachten. Maar in onze omgeving is de meikever een "zeldzaam" dier . geworden; ik ken hele schoolklassen waarvan de leerlingen er nog nooit een levend gezien
hebben.
De enorme teruggang van het aantal meikevers vindt zijn
voornaamste oorzaak in de veranderde manieren van grondbewerking en bemesting (kunstmest) . Een andere oorzaak is het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De achte!uitgang
van de meikever wordt overigens niet door iedereen betreurd,
want de schade die de dieren aan landbouwgewassen, bomen en
struiken toebrengen is enorm.
Niettemin roept de totale verdwijning van de meikever .u it ons
heem twijfel op .
Blijkt zó hoe goed de mens de natuur beheer(s)t? Of juist hoe
slecht?
Al bij de uit Deurne afkomstige dominee J.F. Martinet lezen ·we in
manne tj e
zijn "Katechismus der Natuur" ( 1799)
over de belangste lling van k i ndere n voor me ikevers:
v. "Vanwaar komen d e bruine Molenaars, met welken on ze Ki nders
zoo gaarne speelen?".
A. "De Moeder derzelven boort een
gat in den grond en legt e r een
eitje in, waaruit een Worm
komt die ( ... )vier jaaren lang
in de aarde geleefd , ook zoo
vrouwtje
dikwijls verveld hebbende, als
dan, soms dieper dan eenen vadem in d e n g rond k r uipt ( ... ),
in Augustus een Popje wordt; in Janu ary een Kev er of Tor;
en eindelijk in den Zoomer te voor s chij n k omt , somtij ds
in eene zoo groote menigte dat z e ( . .. ) gehee le bosschen
kaal eten. Waar zou het heen, indien d e Schepper aan de
v ark e ns en Kraaien geen bevel gege ven hadt om er o n s van
t
ontlasten?".
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De naam "molenaar" of "mulder" voor
een meikever houdt vermoedelijk verband met het grijs-stoffige uiterlijk
van deze dieren. Er is zelfs een
aparte vorm, waarbij de bruine dekschilden volledig bezet zijn met korte, neerliggende haarschubjes. Zulke
bijna witte exemplaren werden door somlarv e
mige van mijn vroege r e schoolvriendjes
"bakkers" genoemd.
rsti jfd door de ochtendkou hingen de kevers met één of
t twee poten aan twijgen en takken. Bij
h t naar school gaan schudden de kinderen
h n uit de bomen, waarna een leeg. luciferdoosje als voorlopige behuizing dienst

d

d.

Ongelukkigerwijs worden meikevers echter
ktiever, naarmate het warmer wordt. Ond r het wakende oog van de meneer was
h t dan ook een hele kunst de kever in
h t doosje en het d~osje in de broekzak
pop
houden, totdat na schooltijd voor een beter onderdak gezorgd kon worden.
Mooie kartonen dozen of glazen potten met doorgestoken dekls werden daartoe gevuld met de bladeren van beuk of haaguk.
t meest aktief zijn meikevers bij het vallen van de avond.
r net als andere bladsprietigen behoren zij niet tot de
te vliegers.
z lend, traag en snorrend vliegen ze op, botsen tegen allerlei hindernissen en strijken na
een korte vlucht weer neer. Vóór
dit opstijgen moeten zij een uitgebreid protokol afwikkelen. Dit
begint met het voorzichtig oplichten van de dekschilden. Dan worden
de vliesvleugels alvast een beetj e
ontvouwen en begint het verversen
van de lucht in de adembuizen of
tracheeën. Het achterlijf wordt
in een soort hijgende beweging gebracht, waarbij de luchtzakken, di e
met de adembuizen verbonden zijn
zich vullen en de soortelijke massa van het dier afneemt. Elke sto -
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rende faktor kan deze reeks handelingen onderbreken, waardoor
het vliegfeest niet doorgaat of wordt . uitgesteld. ~it "hijg~n"
en twijfelen werd vroeger als een uiting van besluiteloosheid
opgevat. Met warme adem werd het dier tot vliegen aangespoord
onder het zingen van dit versje:
Mulderke, mulderke
tel d'oew geld eens op
en ga dan nog eens - vliegen
Hoeveel centen hedde gij nog
Honderd en negen .•••
Vlieg nou nog eens even.
(Bij de laatste regel had de meikever, kruipend over de handrug de top van een vinger bereikt, waardoor opvliege~ als
enige mogelijkheid overbleef) .
.
Een merkwaardig verschijnsel vormen de zogenaamde meikeverjaren, waarin de dieren in zeer grote massa's optreden. In de
tussenliggende twee of soms drie jaren is hun aantal dan veel
geringer. zo waren echte meikeverjaren 1875, ~878, 1881 en .
1884. Er is voor dit verschijnsel geen bevredigende verklaring.
Zeker is dat in bepaalde jaren de omstandigheden voor de zich
ontwikkelende larven gunstiger zijn dan in andere jaren, maar
daarmee is de grote regelmaat in het optreden van dit verschijnsel nog niet verklaard. Wellicht speelt een rol, d~t
derdejaars engerlingen de jongere larven opeten. In het Jaar
1688 vormden de meikevers in de Ierse provincie Galway zo'n
dichte zwerm, dat het wel een wolk leek. Toen ze eenmaal op
de grond waren neergestreken, konden ze met scheppen tegelijk
worden gevangen. In enkele dagen vraten zij het gebied volledig kaal; het landschap zag er daarna uit alsof het winte~
was. Bij gebrek aan a nder voe ds e l moeste n de me nsen de meikevers koken, om niet van de honger om te kome n. Twee eeuwen
eerder, om precies t e zijn in 1479 werd in Lausanne door het
Kerkelijk Tribunaal zelfs een proces aang spannen tegen de
meikevers. Zij werden ervan beschuldigd d oorzaak te zijn
van armoede en hongersnood in het land , werden v eroordeeld
tot verbanning en .•..•. vraten onge stoord v rd r tot het laatste .groen van de bomen verdwenen was.
Bij de bestrijding van meikeverplagen werd ook d sch oo ljeugd
vaak ingeschakeld. Zo werden er in h e t jaar 1897 i n de st~d
Doornik (B) gedurende twee maanden door schooljongens
12.329.587 meikevers gevangen, met een gezamenli jk gewicht
van meer dan 10.000 kilo. De laatste meike v erplaag in ons
land dateert van 1951. In de Bommelerwaard moest toe n ze l fs
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een vliegtuig worden ingezet, om de dieren door bespuiting
met kontaktgif te bestrijden .
Het vraatzuchtige leven van een meikever duurt overigens maar
kort. De mannetjes sterven al na twee of drie weken; de wijfjes keren na ongeveer een maand in de aarde terug, om er te
sterven, nadat zij er 30 à 40 eitjes hebben afgezet. Aan de
kortstondigheid van zo'n meikeverleven herinneren - met enige
overdrijving - oude kinderversjes, zoals:
Steven, steven
Hoe lang zul je leven
Drie dagen en een nacht
Steven, steven
Je kop gaat er af.
en
Mosjepik,
Butter op
Butter op
Morgen is

mosjepik
stik
brood
mosjepik dood.

(Dit laatste uit "Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen",
Dr. J. van Vloten, 1894).
In de vorige eeuw
spanden kinderen meikevers voor kleine
zelfgemaakte karretjes. Algemeen was in
onze streken ook de
gewoonte de dieren aan
een draadje te laten
rondvliegen. In de
"Prentjes Almanach
voor Kinderen", in
1803 uitgegeven bij
de Er v e W. Houtgr a a ff te Amsterdam
vinden we een plaatje, wat d aarva n een
indruk geeft . Zo 'n
draadje werd aan de
punt van het achterlijf vastgemaakt , of
aan e~n van de poten.
Uit eigen waarnemi n g
weet ik dat deze ge woonte omstreeks

1950 nog bestond; het was blijkbaar moeilijk kinderen d e
wreedheid van dit spelletje te doen inzien.
(Uit: "Meikeversklacht" door Hiel, omstreeks 1890) ·
Toen ik een viertal jaren
in de aard gestoken had,
Met mijne scherpe scharen
Boorde ik in de aard een gat.
De duisternis vergeten
Te vliegen naar het licht
Mij zat aan loever vreten
Dat scheen mijn zoetsten plicht.
Door groene wilgen wippen
En nachten, dagen lang
De tengre spruitjes knippen
Dat was mij van belang!
Maar ach, ik werd gevangen;
Mijn staart werd doorgeboord
Ik moest aan 't draadje hangen
En voort, ja altijd voort ....
Tot slot het volgende leer z ame v r 99 pr k uit "Goedheid
jegens 'de Dieren" een voor l ichtingsboe k voor de jeugd over
de bescherming en verzorg ing v an dieren . Het verscheen in
1905 te Lier (B}.
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V. I s de me ike ver ook een nuttig insekt?
A. Ne e n, het is een schadelijk insekt.
V. Het is dus toegelaten het te verdelgen?
A. Ja, men moet het op de vlugst mogelijke wiJze vernielen,
zonder het te martelen, noch nutteloos te pijnigen.
V. Het is dan niet veroorloofd de meikevers aan eenen draad
vast te binden om ze te doen vliegen?
A . Neen, dat is niet toegestaan, want ' t is wreed, daar de
meikever lijdt, evenals wij, wanneer men ons zulke marteling zou doen uitstaan.
V. Wanneer moeten de meikevers gevangen worden?
A. De meikeverjacht moet 's morgens gebeuren, gedurende de
maanden Mei en Juni.
V. Hoe moet die jacht plaatsgrijpen?
A. Zonder de bebouwde hovingen of de hoornen schade te veroorzaken, hoeft men enkel met de boompjes of de takken
der hoornen te schudden. De gevallene meikevers verzamelt
men in d o ezen of zakken, om ze daarna aan zijnen onderwijzer te overhandigen .

UI T DE HISTORIE VAN HET VERENIG I NGS LEVEN ( 4 )
VOETBALLEN IN ULVENHOUT (1)
door F.P . A . Oomen
In september 1980 bestond o.v.v. 40 jaar. Begin september
1940 werd de grondslag gelegd van het huidige u.v.v. e n
heeft u.v.v. konstant als vereniging bestaan.
Dat wil niet zeggen dat er voor die tijd in Ulvenhout niet
in verenigingsverband gevoetbald zou zijn. Het Ulvenhoutse
voetbal had in 1940 al een geschiedenis.

~~~-~~-~~~~~~-~~~~
volgens "Nieuw-Ginneken in oude ansichten" werd in 1907 d e
voetbalvereniging E.M.M. opgericht. Op een foto t.g.v . de
vredesfeesten op 30 oktober 1919 poseerde ' t toenmaltge e lftal op ' t kerkplein. Opvallend is de officië le na~ ~an d e
vereniging u.v.v . E.M.M. (Ulvenhoutse voe tbalvereniging
Eendracht Maakt Macht) . Men voetbalde a a nvanke lijk op een
veid g e legen naast de boerde ri j v an Huyben (begin Do rpstraat) ,
later op d e Bieber g e n op een veld aan d e Akkerstr aat.
over deze per i ode i s d o o r gebrek aan informa tie weinig te
ve rte l len .

MET PAULUS AAN TAFEL (5)
door Rob van der Westerlaken
Het v olgende r e cept ben ik in nog geen enkel kookboek tegengekome n en de mensen die ik het voorlegde, kenden het niet.
Het is een re c e pt van mijn oma en het wordt in de familie
vaak g bruikt. He t is 'n typische winterschotel.
Voor 4 person e n heeft u het volgende nodig:
- + 4 ons v arkensgehakt
p rsoon 3/4 middelgrote ui
- p
- 2
h ee l e pels kerrie
Br
aparte pan. Ondertussen maakt
u de u
c hoon ·e n legt ze héél i~ een braadpan met wat
b o ter ,
n braden tot ze geel-glazig zijn. Hierbij de geh a k tball n,
nl n g e n met water en laten sudderen tot het
geheel go
is . De kerrie voegt u de laatste 15 minuten to e . Ev
1 binden en dan opdienen met gekookte
aardappel s .
Goedkoop e n lekk
BRABANTS!
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We llicht kan een van de lezers van "Brieven van Paulus" iets
meer vertellen over deze eerste voetbalclub, UVV-EMM en een
of meerdere namen noemen van de voetballers, die hier poseren.
In e en volgend artikel gaan we door met "De Zwartjes".

NOORD-BRABANT: VERLEDEN EN HEDEN
door Kees Leijten
OP EN ROND DE GRENS (3)
d oor Ad Verkooyen
D t
r ni ets ni e uws onder de zon is blijkt uit het volgende
b e ric h tje in de "Gazet van Hoogstraten" van 12 september
1 04.
" Er s tre ken op Hollandsch Strijbeek 36 Bohemers met 7 paare n 5 wagens neer. Ze willen België in, maar wij waken
gendarmes en douaniers en burgerwachten.
willen met geweld meermalen de grens oversteken en zijn
steund door de Hollandsche politie en inwoners.
re n ze de grens over, dan wilden ~ij ze ook niet meer
ug! Men had order gegeven de paarden neer te schieten al s
één voet op onze bodem zetten. Ze kwamen wel tot over de
n zen, maar dierven door het kranig optreden van burgemee s r
n wachten niet verder. De Hollanders hebben ze later
n gs Goirle uitgeleverd. Ze leefden van de handel!

..--= = =..::::_;::B..:::.O::NT"

(2 )

spreekwoorden opgetekend door Annie van Dort.
,

' n Go e i koei vind'op stal
'n R p s têrt vind .' overal.

(rn

(Gilze)

'n go i koe i s taan geen kwaai haar (Gilze)
'n " go i k oei " werd 'n goede vrouw bedoeld).

Jarenlang heb ik tijdens de vergadering van de sektie
"Brabants Streekeigen" van de Culturele Raad geple.it voor
het uitgeven van lesbrieven over de geschiedenis van NoordBrabant.
Incidenteel verschenen er wel lesbrieven op scholen (in
Ulvenhout en Bavel), bij heernkundekringen (St. Oedenrode)
of organisaties (Brabantse - Dag Heeze), maar lijn zat hier
niet in.
Bovendien waren dit dikwijls erg goede brieven, die echter
maar een beperkt bereik hadden.
Op initiatief van de kornrnissie Brabants Streekeigen van de.
Culturele Raad van Noord-Brabant kwam de wens tot het publiceren van de lesbrieven tenslotte in de Cultuurnota van de
Provincie Noord-Brabant. In september 1978 heeft ook de Vereniging van Leraren Geschiedenis en Staatsinrichting deze
wens geuit.
Het Noordbrabants Genootschap h e e f t er zich toen achter gezet en op vrijdag 13 maart ontving Kommissaris Van der
Harten in het provinciehuis de eerste br ief , d ie handelt
over het Hertogdom Brabant tot ca. 1400.
Hij benadrukte in zijn dankwoord tot s chrij v ers e n genodigden het belang van deze brieven en was bl ij d t het nu zover
was gekomen.
Hij en ook de overige gasten werden daarbi j v r gast op een
r offioel, een middeleeuwse koek, waarvan h et recept in deze
1 brief staat.

167

166

Haardries
Oorspronkelijk is "dries" rustend, niet beploegd land.

Speciaal voor de Westbrabantse leerlingen schreef de Ettenaar Henk Buyks een aparte versie van het verhaal over de
Blijde Inkomste in Den Bosch .
De Westbrabanders gaan naar Antwerpen.
Vóór het eind van 1982 zullen er in totaal 7 lesbrieven verschijnen. We zijn dan in de twintigste eeuw beland.
Wellicht bestaat de mogelijkheid in daaropvolgende lesbrieven in te gaan op specifieke Brabantse zaken zoals folklore,
klederdracht, boerderijen, landhuizen, molens, enz.
We zijn benieuwd naar de volgende exemplaren. Deze eerste
ziet er goed uit en zal het zeker doen op de .scholen.
Ik denk dat de enige kritiek van de scholen zal zijn , dat
zo'n invulboek erg duur is. Vele zullen om financiële redenen helaas genoodzaakt worden het boek meermalen te gebruiken. De heemkunde is weer terug op school.
Gelukkig.

Gageldonk
"Gagel" is een sterk ruikend struikje op moerassige zure
gronden.
Heining
Oorspronkelijk is een heining een heg of wal, later ook de
naam van het binnen het omheinde gelegen gebied.
Bijgaard
Een andere gebruikelijke benaming voor een door een heg omgeven stuk land.
Boogveld
Dit perceel vormde een ge h e el met de plaat selijke percelen
de Ros , de Boonakker en het Corporale nland.
Elsdonk
Een z a ndige opduiking i n moerassig gebied, begroe id met elzen.
Veldekens
Deze oude perceelsnaam kwam hier oorspronkelijk voor als
"hijveldeken"
Hoefke
De term "hoeve" is oorspronkelijk een landmaat van circa 12
bunder. Later kregen delen van een hoeve ook de naam "hoeve"
en werd de naam e veneens overgedragen op het gebouw, dat op
deze grond werd neergezet.

STRAATNAMEN (16)
door Jac. Jespers

Kerke pad
Dit oude pad werd vroeger gebruikt door de inwoners van Tervoort als smalle verbindingsweg met het centrum van Bavel .

In de vergadering van 18 februari 1981 zijn door het College
van Burgemeester en Wethouders de navolgende straatnamen
v ~ges teld voor het bestemmingsplan "De Bunder" te Bavel:

Distel veld
De distel is een vanouds veel voorkomende plant in het weidegebied van De Bunder.

naam wordt verbonden aan de lange verbindingsweg die
r k s zal lopen van de gemeentegrens met Breda naar het
ntrum van Bavel.
·
repronke lijk was de "bunder" een oppervlaktemaat van
1 1 2 h ktare.

VOLKSKUNDENOTITIES (14)
door A. van Dort-van Deurzen

1
oude benaming van het gebied, dat thans wordt aan De Bunder . "Haar" betekent hier "langgerekte hoog

"

UITHANGBORDEN (2)
Water doet de palen rotten
Die het drinken dat zijn zotten
De lieve Heer veranderde water i n wi jn
Wa t kan er dus beter dan wij n dr inken zijn.
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Refrein:
Zoo'n vrouwtje zou ik willen
Dat was voor mij een gunst
Maar hebben, dat is hebben l bis
en krijgen is de kunst
j

OUDE .VERSJES EN LIEDJES (14)
opgetekend door c. van Alphen
HEBBEN IS HEBBEN EN KRIJGEN IS DE KUNST
· 1. K'ben al zoolang aan t'zoeken;
Om een vrouwtje naar mijn zin,
Ik vind ze in geen hoeken
of in geen huisgezin.
Refrein :
Toch zou'k een vrouwtje willen
Dat was voor mij een gunst
Maar hebben, dat is hebben ~
en krijgen is de kunst
j bis
2. K'kijk al zoolang· in 't rond
Of een ontwaren kan
Wiens kleed niet lokt tot zonde
Mij waardig is als man.
Refrein:
Zoo'n vrouwtje zou ik willen
Dat was voor mij een gunst
Maar hebben, dat is hebben l
en krijgen is de kunst
j bis

3. Ik zou geen dorpspop willen
Dat was voor mij een straf
Door al die dwaze grillen
Het fijne is er af
fré in:
Zop 'n vrouwtje zou ik niet willen
Dat was voor mij geen gunst
Om zoo er een te krijgen
l
T'was ook een kleine kunst j bis
, ,

mijn vrouwtje willen
braaf en rein
van modegrillen
r gekleed wilt zijn .

5. K'zou hier toch
Een meisje naar
In een der beide
Daar zit er wei

wel een vinden
mijn zin
hoeken
een in.

Refrein:
Zou ik ze kunnen krijgen
Het was voor mij een gunst
Ik zal het eens proberen
Want vragen is geen kunst

bis

6. K'zeg jongmans laat u raden
. Een meisje braaf en rein
Gekleed met lange mouwen
Zeer zedig moet ze zijn.
Re frein:
Kunt ge zoo'n vrouwtje krijgen
t'is vast voor u een gunst
Och wilt het ook proberen l bis
K'zeg vragen is geen kunst.j

UIT HET RIJKE ROOMSE LEVEN (4)
Zondag 28 juni a.s. is Paulus weer van de partij op het fee s t
"Bavel Anno 1920" ditmaal met een tentoonstelling over het
Rijke Roomse Leven.
Paulus heeft veel verzameld, maar wilbestnog meer aan z'n
kollektie toevoegen.
Hebt u nog beelden of beeldjes, platen, kruisbeelden, medailles of iets dat herinnert aan het Rijke Roomse Leven?
Paulus houdt zich aanbevolen.

VAN RADIOSPOEL TOT T.V.-SATELIET (2)
Volgend jaar wil Paulus op "Bavel Anno 192 0" zi jn kollektie
oude radio's en de T.V.'s van de eerste jar e n laten zien .
Hebt u voor onze kollektie nog iets uit d e z e ti jd?
We ontvangen het graag op onze kontaktadre ssen!
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HEEMKUNDEKRING OP BEZOEK BIJ EEN BUUR
Met dikke jassen aan gingen ongevee~ zeventig leden van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck op zondagmorgen 22 februari op bezoek bij de Heemkundekring "De Vlasselt" in
Terheyden.
Het was een vriesheldere lucht en er stond een ijskoude wind.
Bij de brug over het Markkanaal werden we hartelijk ontvangen
door de heer J. van der Made, de sekretaris van de heemkundekring "De Vlasselt" en door de heer W. Laarakker. De laatste
heeft ons zo'n drie uur over de Liniën van de Munnikenhof
rondgeleid. Het was verrassend te zien hoe qaaf deze verdedigingswerken na meer dan twee en een halve . eeuw nog zijn.
De beroemde vestingbouwkundige Menno van Coehoorn heeft
deze militaire stelling hier in 1701 ontworpen. In het open
winterlandschap en nog niet gehinderd door gebladerte zijn
de contouren van de wallen duidelijk te herkennen. Het is ongelofelijk dat dit militaire kunstwerk in enkele weken gebouwd
moet zijn.
Duidelijk is de getande bouw van dit vestingwerk te zien,
die noodzakelijk was vanwege het weinig wendbare geschut uit
die dagen.
Ook de oude opritten voor deze kanonnen waren nog te onderscheiden.
De eertijds g"l'."immige redouten - vooruitgeschoven militaire
stellingen - zijn nu vreedzame bossschages.
Door de deskundige uitleg van de heer Laarakker hebben we
een uitstekende indruk gekregen van dit eeuwenoude en gelukki.g nooit gebruikte vestingwerk.
In het gebied tussen Ginneken en Ulvenhout, dat we op 3 mei
gaan onderzoeken, vinden we weliswaar niet van zulke duidelijk herkenbare sporen uit het verleden, maar we hopen aan
de hand van kaarten toch enigszins een indruk te kunnen kri j gen van hoe de situatie zo'n drie en een halve eeuw geleden
geweest moet zijn.

-
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...-rnekblad voor Bavel.
ADMINISTRATIE: Kerkstraat 23-35, tel. 317 .·

HET ZILVEREN JUBILEUM VAN EEN "HEEMKUNDIG" BLAD
door Kees Leijten
Met een postzegel van 2 et. zo belandde 25 jaar geleden "Ons
Blad" voor het eerst in vele Bavelse brievenbussen. Nummer
één van de eerste jaargang van een ·blad, dat 25 jaren lang
de geschiedenis van Bavel mee zou bepalen, was verschenen.
Aanvankelijk bevatte Ons Blad alleen de kerkberichten, de
"Burgerlijke Stand'" en korte mededelingen over de verenigingen uit de Bavelse Gemeenschap, en wilden de verenigingen
ook een agenda in Ons Blad op laten nemen, dan kon dit tegen
betaling van de advertentiekosten, zo schrijft de redaktie
in oktober 1956.
Het is kostelijk die oude nummers van Ons Blad door te bladeren. Het is een echt "kerkblaadje" me t nog geen advertenties,
een blaadje zoals het nu niet meer zou v erschijnen.
Het ademt een tijd, de tijd van het mandement van de bisschoppen en de tijd van de vijftiger jaren. Ee n dorp met bijna uitsluitend K.V.P.-stemmers en vele kathol ieke v e r e nigingen.
We hebben enkele verenigingen voor u opgesch r v e n:
KAB; KAJ; VKAJ; KAV; RKJB; RKJMV; RKBB; KA; RKMV; Avondpatronaat; RKVV Bavel; P.V. De Luchtklievers; Credo Pugnoclub;
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Ponyclub; de Kajotters; Grote H. Familie; Kleine H. Familie;
de Kindsheid; Reisvereniging 't Haàntje; Boerinnenbond;
Boerenbond; Paardenverzekering; Ecclesiagroep en ga zo maar
door.
Een rijk scala van vereni.g ingen, elk met een geestelijk adviseur.
Priesters waren er nog in overvloed, zeker in Bavel met zijn
Paters van de Heilige Harten en zijn klein seminarie.
De afkortingen van deze verenigingen waren toen gemeengoed
maar zullen nu voor velen een puzzle ziJn.
Het huidige NKV heette KAB, Katholieke Arbeiders Beweging.
Daarnaast bestond een jongemannenafdeling (KAJ), 'n vrouwenafdeling (KAV) en een meisjesvereniging (VKAJ) • ·
Ook de andere standsorganisaties zoals boeren en middenstanders hadden deze organisatievorm.
Dat de paters nauwe banden onderhielden met de Bavelse gemeenschap blijkt uit de verhaaltjes van en over de paters
en de vele jaren durende bijdrage die Pater Dagobert leverde
over de geschiede ni.s van Bavel.
Een van de eerste advertenties die ik tegenkwam was de volge nde op 24 november 1956 :
Heeft i emand de zwarte wo lle n wanten van Mijnhe er Kapelaan
gevonden? Terug t e bezorgen aan de pastorie.
Ook op 1 december 1956 vond ik een advertentie:
De wanten van Mijnheer Kapelaan z _ijn veilig op hun
basis teruggekeerd.
Gelukkig!
Heerlijke heemkunde van de bovenste plank.
Nog. jaarlijks is Ons Blad aktief op heemkundig gebied als z e
vol vuur de carnaval aankondigt en verslaat en zeker in de
maanden mei en juni als "Anno 1920" volop de ruimte krijgt.
"Paulus van "Daesdonck" kreeg steeds
de eerste berichten over
is de kring bijna elke week van de partij.
Bij na 100 Bavelse gezinnen zijn reeds lid van
raan heeft Ons Blad danig meegewerkt.

Dit onderstreept tevens het enorme belang, dat zo'n blad
heeft in een dorpsgemeenschap. Alles wat men moet weten over
de gemeente, het dorp en de parochie staat er in.
Berichten over kerk en gemeente, vreugde en smart, jong en
oud, carnaval, heemkunde, sport, gezelligheidsverenigingen en
ga zo maar door.
Al deze berichten liggen daarmee vast voor de historie.
Bladerend door de eerste jaargangen tekenden we voor u enkele
interessante mededelingen op:
- Vier uw Eerste Vrijdag

-

De Bond van het H. Hart heeft 419 leden
Zaterdag toneelavond in zaal IJpelaar
Lees vooral Katholieke Tijdschriften, lees Panorama
Dagelijks biechten vóór de H. Mis
Tandarts van den Heuvel zoekt praktijkruimte wegens uit· breiding van instrumentarium
- Pater Dagobert vraagt ons oude nummers vàn Ons Biad in
oktober 1958 (Paulus van Daesdonck doet dat nog steeds)
- 24 en 25 januari 1959 is er een weekend voor verloofden op
Bouvigne zo bericht de direkteur de Zeereerwaarde Heer H.
Ernst (!)
- Geeft aan de soldaten met gulle hand, zij staan voor u en
het vaderland (Thuisfrontkollekte 13.10.1957)
- Pater Dagobert verzamelt bidprentjes
- 13 februari 1957 verdiepingsdag voor de moeders van de
boerinnenbond
- Heeroom vertelt aan de kleintjes
- Heeroom vertelt verder
- De huiskollekte voor het 40-jarig priesterjubileum van
Mgr. Baeten heeft f 486,50 opgebracht
- Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima bezoekt ook Bavel
- Missienaaigoed kan worden afgehaald en moet worden terugbezorgd op het patronaat
- 1 juli 1957 Groepskonunandant c. den Brok bevorder• tot
Adjudant
- gevonden: Vliegcap met inge bouwde microfoon e n paardentuig.
Op 6 augustus 1960 schrijft he t b stuur v a n de voetbalclub:
,;Voortaan zal er getraind worde n op dins da g e n donderdag
om 7 uur op het oude seminarieterrein. De de elname hieraan
neemt wel toe, doch er zijn nog wel achterblijvers.
Willen we straks een behoorlijk figuur slaan dan zijn deze
oefeningen absoluut noodzakelijk."

174
In het Kerstnummer van 1956 lazen we dat in het St. Majellaziekenhuis in Paramaribo Zuster Teresa Boomaars is overleden.
Zij was op 12 november 1867 in Bavel geboren en in 1897 naar
Paramaribo gegaan om daar de melaatsen te verplegen.
In 1913 werd zij zelf melaats en kon het ziekenhuis niet meer
verlaten. Zij wijdde zich de rest van haar leven aan de verpleging van de melaatsen.
Op 89-jarige leeftijd was zij, nu zelf 43 jaar melaats, over leden. (Wellicht kan de straatnaamkommissie in onze gemeente
deze weldoenster nog eens gedenken. Het nieuwe uitbreidingsplan biedt volop gelegenheid).
Een vreemdeling die de eerste jaargangen doorleest, zal
verwonderd opkijken als hij bif de verhuisberichten in de
"Burgerlijke Stand" wekelijks "Beukenlaan 1" vindt.
De echte Bavelaar vertelt hem glimlachend het waarom.
- Op 8-9-10 december 1956 geeft de harmonie haar jaarlijkse
winteruitvoering (toneel!)
Opgevoerd werd he.t blijspel "Zand of klei" van Henri t'
Sas. Het blijspel speelt zich af op de boerenhoeve "De
Lage Aard".
Interessant is ook de beschrijving van "het luiden en bidden van Engel des Heren", die we vinden in het nummer van
1 december 1956. We lezen:
"Ter dankbare herdenking van de grote overwinning van de
christenheid op de bedreiging van de Turken in het jaar
1456 te Belgrado behaald met het bidden van de Engel des
Heren worden de kerkklokken te Bavel op zondag 2 december
om 12 uur enkele minuten geluid". ·
I n "Brieven van Paulus" nummer 28 werd heemkunde als volgt
gedefinieerd:
Heemkunde is de studie over, de kennis van en de liefde
voor alle facetten van kultuur, flora, fauna, land en
vo'lk in onze naaste omgeving, onze woonplaats en onze
treek zoals het was en werd van prehistorie tot vandaag.
in de laatste kwart eeuw een van die facetten
h t dorp Bavel. "Ons Blaè-" is heemkunde.
hop n dat dat nog vele jaren zo blijft in het belang van
n1 ig n heem, in het belang van Bavel.
o- om a n de Redaktie van Ons BLad: Proficiat namens
v n Da esdonck.
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (30)
Hoewel we nog steeds geen echt museum hebben en nog geen definitieve museumruimte, toch verzamelt de kring door voor
zijn eigen heemkundig museum. Wat kwam er binnen tot 15
maart 1981? Heel veel!
Rijke Roomse Leven
.
Catechismus 1951; Lijdensstatie van H. de Greeve; groot aantal foto's over processies; Gregoriaans zangboek 1933; 3
canonborden; beeldje H. Gerardus; 5 minuten preekjes van H.
d~ Greeve; honderden bidprentjes; lijkdoek; foto Pius XII;
plaat O.L. Heer (Mw.v.Schendel, W. Boelaars, W. Willemsen,
Parochie Bavel, J. Verdaasdonk, J. v.d. Velden, Mw·. Sips,
J. v.d. Westerlaken).
Foto-archief
Foto's onze tentoonstelling Rabobank; afdrukraampjes voor
foto's; krantenknipsels en foto's.; foto's opgravingen ·in W.
Brabant; aantal familiefoto's. (Mw. v.Schendel, W.Boelaars,
Dhr. Bonninga, Rabobank).
Archief
4 oude nummers Ons Blad; b1aden met oude liedjes; dossier
"De streekeigenwoning voor West-Brabant; 5-tal oude Tijdschriften; Loonzakje Brigida Bavel. (Mw.v.Schendel, M.Aarts,
Mw. Siebers, J. v.d. Velde).
Winkel van Sinkel
Kistjes anijsmelk; boldootfles; blikje Turmac. (Fam.
Bonninga, Mw.v.Schendel, Mw.v.d. Ven) .
School
Atlas "Ons werelddeel"; Frans-Neder landse dictionaire;
Schoolboek "Kinderen"; letterdoos; Dwars door Nederland 2;
boekBordtekeningen (J. Verdaasdonk, W. Willemsen, J. v.d.
Ve.lde, L. Nouwens) •
Curiosa
Tegeltje Duveltjesdag; plaat "Nachtveiligheid"; hoedendoos;
tinnen worststopper; 3 schilderijtjes; P.T.T.; knopen;
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plooiplank met roller.
Schendel) .

(Mw. Koekkoek; Toine de Smid; Mw.v.

Ambachten
Koperen kraan; oud "elektrisch" materiaal: hark;roskam; schoffel; snoeischaar; bietenmes. (Mw.v.Schendel, fam. Bonninga).
Bibliotheek
De Wildernis (Sinclair); Tekstboek Volkszangvereniging; reportage ramp Teneriffe; (Mw. v. Schendel).
Oudheidkamer
Allerlei serviesgoed; emaille vergiet en lepels; schoenlepel;
vork; messen; lepel; schoenlepel; kastrandjes; glaswerk;
weckglazen; potlepels; juslepels, (Mw. v. Schendel).
Oranje
Oranje-dubbelalbum 1980 (Mw. v. Schendel).

VERSCHENEN (20)
Historisch Kontakt ·West-Brabant (2), gratis driemaandelijks
informatieblad voor alle historisch geïnteresseerde in westB:tabant.
Herman Dirven vèrtelt over de West-Brabantse legende van
Sint Gertrudis, Pierre van Lit illustreerde het verhaal.
Ook de vaste rubrieken waren weer overvol.
Een blad dat zijn bestaansrecht beslist heeft bewezen.
De Watersnood
Als deel 10 in zijn reeks publicaties verscheen bij De
Vlasselt een boekje over de watersnood in Terheyden door
Johan van der Made e.a. Erg intere~sant.
Gemeentekrant Nieuw-Ginneken
me t o.a. informatie over woningbouw in Galder en Bavel, de
bouwplannen rond de schuur van de Pekhoeve enz.
L zers kunnen suggesties doen over de inhoud van de krant.
Gra~g willen wij de suggestie doen jaarprogramma's van de
V r nigingen regelmatig te publiceren. Paulus zendt de zijne
r ne in.
~ouwbl aden

Monumentenzorg

nl ngs verschenen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
W

n i uwe fotovouwbladen met als onderwerp "Vestingwerken"
en Torenuurwerken".
me n aanvragen bij deze dienst postbus 1001,

" ~lokk e n

DE ANNEXATIE VAN 1942 (8)
door Walther Koek
HET ANTI-ANNEXATIE-COMITE
Op 19 september 1938 werd aan de raad bericht, dat er een:
- Comité van verweer in de gemeente Ginneken en Bavel tegen
de plannen tot uitbreiding van de gemeente Breda, - voorzoover daarin de gemeente Ginneken en Bavel betrokken is
- werd opgericht. Met als doel:
- met alle ten dienste staande en nuttig geoordeelde wettige middelen te trachten grenswijziging te voorkomen
waarbij gebied der gemeente Ginneken en Bavel bij een
of meer andere gemeenten gevoegd wordt. Het anti-annexatie-comité (A.A.C.) had 60 leden (33 uit Ginneken, 8 uit Bavel, 2 uit Heusdenhout, 14 uit Ulvenhout en
3 uit Galder). Voorzitter was H.A.F.G. van Ermel Scherer
(luit.-generaal b.d.), de sekretaris was L.A.F. van Thoor.
In november 1938 gaf het A.A.C. een krant uit, die huis aan
huis werd verspreid: "De Alarmklok". "Een zeer keurig uitgevoerde courant van respectabele afmeting, waarin personen
van gezag en deskundigen op zeer duidelijke en overzichtelijke
wijze de tegenargumenten tegenover die van Breda hebben gesteld". (1) aldus Dhr. van Thoor.
In deze Alarmklok waren een aantal · artikelen opgenomen, advertenties van sympatiserende winkeliers en bedrijven, waaruit hierna enkele koppen en citaten volgen:
- "Tekent allen het verzoekschrift aan den minister".
(Een oproep om een petitie te tekenen, die zoals later
bleek 6000 handtekeningen zou opleveren) •
- "Toen niet, nu niet, nooit niet. In 1905 wees de minister
erop - dat in geen geval aan een mogelijk voordeel voor de
geldmiddelen van eene gemeente die van eene andere mogen
worden opgeofferd. - Zou dat nu wel mogen?"
- "De financiële positie van Breda".
- "Wat betaalt men te Ginneke n e n Ba ve l aan belasting en wat
te Breda?"
- "'n Briefke uit Ulvenhout, ondert ke nd me t Laurent: "
oonze Fraans driej jaor b ij d e wuld n •••• Witte niej
T.o nia, dad oonze Fraans lest soh r ef , dat. die j wulden giender aaltij van bekaore aon' t anne kseren ze n. Mar diej trekken er ten mienste eiges op uit. Diej van Bredao zen geniepter, diej wullen het stiekum 'n aander laoten doen ..• "
(2) •

Uitgave van het Anti-Annexatiecomité te Ginneken
November 1938

Gironummer 337732

DE ALARMKLOK

m

EVAAR d"igt.

Nu wordt over Ginneken de alarmklok geluid.
In tijd.en van dreigend
gevaar d~t zich de alarmklok horen. en ieder maakt
:z:ich op tot \"erweer!
Nu dreigt u gevaar voor G inneken.
Gevaar dat het zijn zclhtandighe:id. zijn
traditie, zijn grondgebial zal vtrliuen .
Gevaar dat Gionebn zal worden een
stuk van ee;i noocllijdc:nd Breda in
plaats van een bloden~ u.lhtandigc:

_...".
Gevaar dat Ginneken zal worden op-

geofferd aan Breda.
Had Brt:da het in zijn macht, aJlang
was het m.et onze zelfstandigheid gedaan, allang waren wij bezig de schulden van Bretla te betalen.
Gelukkig ligt het niet in de macht
van Breda 010 de grenzen te wijzigen,
maar bepaalt art. 3 van de Grondwet
dat ciit ge!ch iedt bij de wet.
Nu weten wij dat gelet zal worden
op hd aJ9em ttn be.lang e.n niet alleen
op loc< bd.D~ van Br..U.
u. lactid. """' Bml.o " .... ~

GINNEKEN
WENST DE ANNEXATIE NIET
Toen de Bredase plannen tot gren swijziging - de gemeentewet kent het
woord an nexatie niet - vaste vorm
begonnen aan te nemen . en art ike len in
de te Breda verschijnende dagblade n
mededtlingen bevatten omtrent de eerste stappen die reeds gedaan waren om
tot verwezenlijking van die plannen te
komen , werd de latente weerzi n. di e
in Ginnebn altij d tegen de "landhonger" van Breda gevoeld werd, le ven diger, e:n algemeen voelde men . dat er
iets gedaan diende te worden om de
mening van Ginn eken reeds in dit .stadium duidelijk tot uiting te doen komen .
Het is de verdienste van de vereniging "Ginneken Vooruit" , dat zij het
initiatief nam tot een bijeenkomst va n
ten bela ngrijk aantal ptrsonen die in
het organisatit levtn of anderszins ee n
plaats op de voorgrond innemen.
Zo w~ dan op de: tweede Septembe r
in ..H et &nd.sg tbouw ·· een dru k ~-
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li« is wukdijk aio<
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Ha is nu onn taak te zo~ . dat
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deze tactiU. GiD.D.d.m niet noodlotbg
wordt. Nu %.ijn het niet meer vage oncontroleerbare geruchten, nu zijn t:r
vaste plannen, au is het tijd om te doen
hottn wat Ginneken ervan denkt.
Langt:r zwijgen zou niet verantwoord
zijn. Het uitblijven van een Ginnekens
protest tegen deze heilloze plannen zou
door Breda =dfs kunnen aangevoud
worden ala argument.
Het is nodig dat Breda weet, dat
Ginneken niet wenst betrokken te worden in de gnnswijzigingsplannen.
Het is nog mttr aodig dat de Regering dat wi::et.
Nu luidt c!e alarmklok, opdat elke
Ginnekenaar wete dat aa het gevaar
dreigt. een gevaar dat afgtwead kan
wordaa, als ic:da beseft, dat nu nicmaad gemist kan worden in de strijd.
Tekcnt aUtn het verzoûscbrift, dat
door bt Comité gericht wordt aan de
Minister van Binnenlandse Zaken .

"-"-

TOEN NIET
NU NIET
NOOIT
In 1905 wees ck MilLllta u op. dat
"IN GEEN GEVAL AAN EEN MOGELIIK VOORDEEL VOOR DE
GELÓMIDOl!U!N VAN EENE GEMEENTE DIE VAN EENE ANDERE MOGEN WORDEN OPGEOFFERD.''
Zouclatna

Breda

wd-1

gul niet

Het fiuac:iifd be.leid v•n mu gemc:aatd>atuur, bel ekctriciteits- en waterleidingbedrijf, de toestanden op woninggebied, de strakn en wegen, de
riolering, de gemeentereiniging. de
grondpolitiek, de polJtie, de brandweer ,
het is alles zodanig . dat het ons niet
begerig hoeft te maken naar inlijving
bij Breda.
Is er weinig te winnen. er is veel te
verliezen.
Breda zucht onder ttn %Watt Khul~
de:alut. en bet eerste w at Ginneken
van Breda zal krijgen, zou echald zijn.
Breda staat de Ginneke:naren al het
welkom toe te wuiven met belastingbiljetten.
Wat van de argumenten die Breda
beeft, bekend is, mag geen naam hebben.
Stedebouwkundîg en achten ..
als
ho~
minimum noodzakelijk ... . .. of. ..
gelijk gewc:a.st . . . . . .
Dit ui toch wel niet alia argument
bedoe.Id zijn .' althans zeker niet als zodanig kwu:ien gelden , evenmin als dat
Buzve:meuter en Wethoudus van
Bttd.a nodig oordelen .....'.
Waarvoor is bet noodzakelijk of gew"en.st of nodig 1
Toch alltu t.n aitalû.itend voor

llnda.
EN AAN HET BELANG VAN
BREDA MOETEN TOCH DE BELANGEN DER OMLIGGENDE GEMEENTEN NIET OPGEOFFERD
WORDEN!
B. c W . van Breda motiveren de
DOOChakelijk.beid d~r annexatie door
&aa te tone.n, dat de grenswijziging van
1927 nie.t beeft kunnen beletten, dat de:
bc:bou.win9 der omliggende gemeenten
op Bttda georitnter:rd blee(.
Wu dat de bedoeling van de anna.atie van 1927, te beletten. dat de

zonder enive zeffovenchatting uit van de

v.i.. stelling cl.t B.eda 1 belang 't algemeen belang is.
Br.d. 1 belang is alleen Bredls belang.
En "t ALGEMEEN BELANG is weer HEEL WAT ANDERS.
"t Is niet prettig voor Breda, maar 't is zo.
0

0
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"ST. BRIGIDA" - BAVEL

h. Beens, Electrotechn. Bur.

V. C. H. J. S.ron de Constant Rebecque
J. H. Dekkers. Voorr . V.V.V.
C. van Dongen, Archited.
G. C. van Dijk.
H. A. F. G. van Ermel Scherer, luit. ·
Generaal b.d.
Dr. R. Gommers, Arts.
J. W. van Harmelen, Boekh. Tuchtsch.
J. van Hooydonk, Voorz. BoerenlHnb.
W . J. loerakker, Voorz . afd. Chr. Hisl.

H."P.

-~ :ie

i"r-

- ·~:?"; "--~ ~~-

c..----..-,

Gmd...' u,ï _ " _

"

-:.: -

i,

o...-......i.- .....

i.e:t

bdnt

Vb

bE: IJUl-tt:ll'te:

..ad

Yettell-

ze)vigd md het algemttn belang, waaraan de zelfstandigheid van bloeiende,
welvarende randgemeenten moet opgeofferd worden.
Wanneer de grenswijziging zou
plaats hebben . zoals B. en W. van
Br eda dat verlangen , da n zou dat niet
.i,ijn in het belang van bttl die dan
ontstane nieuwe gemunte, dat zou
alleen zijn in het belang van wa t nu
Breda is, e:n het voordeel dat Breda er
van zou hebben zou verkregen worden
ten koete van de omliggende gemttnten.
Maar niet alleen materi~le ovttwegingen zijn oorzaak, dat men algemeen
afwijzend staat tegenover annexatie
van Gin nekens grondgebied .
Voor ee~ groot deel der inwoners
gelden daarnaast en daarboven andett
motieven. Voor diegenen die hier in
Ginneken zijn opgegroeid, die Ginneken nog gekend hebben als het klei ne
dorp, die bet geleide lijk hebben zien
uitg roeien . die er zich over verheugden ,
dat Gi nneken bij alle \lerandering en
uitbreidi ng . toch een eigen aparte gemeenschap bleef. met een eigen gemeenteleven, voor die allen , die de
bloei van Gi nnektn als zelfstandige
gemeente verheugt, is het een weerzin~
wekkende gedachte , dat Breda, omdat
htt niet in staat is. zic hzelf op de been
te hoüden. bij wijze: van 1 .ventukende
middelen" Ginneken te consumeren zou
krijgen.
Algemeen was men het er op de vergadering dan ook over eens. dat men
zich met alle geoorloofde middelen
diende te verzetten tegen de heilloze
p lannen van Breda. Staande de vergadering werd een Comitt va n Verweer
gevormd, dat in de volgende dagen nog
enigszins werd· uitgebreid en waaraan
de taak werd opgedragen, .de mening
van Ginneke n op onmiskenbaar duidelijke wijze te doen uitkomen.

4~

J

~ -:rrr

v--..

"r ~

~--

1
s._ &..M V.V.V.
W. v---.. v-._ RJl T......._
bond.
H. J. Vosl<uil. Majoor K.N.l.l. b.d.
C. Wouters, landbouwer.

E. A.

W ijdicks,

1
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Ir . A. M. Asselbergs.

CD. Bakker.

bebouwing op Bred.~ georiënt eerd
bleeH
.
_
.
En heeft _die annexa~• e, nu dat met
gelukte, haar doe l gemist .
Zou men ze da n nid li ever ongedaan make n?
.
.
En _dat ge~_e ente~ die zi e ~ naar
\' ~ rsc hill en~e z11d ~~ u1~bre1den. zich oo_k
Partij.
u1tbre1den in de r1 cht1ng van Breda, is Dr. W . A. G. loomans, Arts.
dat erg?
.
F. Klep.
Breda kan de menscl dit? er graag H. W . C. E. Mathon , Res. Kolonel CH .
won~n nog heel best opnem e n, maar J. A. H. Meeuwiuen . S.cr. Y.V.V.
h~t is ~reda te: doen om _d e . mens~n Dr. J. C. Mom , Geneesh .-Oir. e.d
d1 ~ er me:t graag wonen . die bever m
Wörishofen.
Gmnektn wonen.
..
P. J. Nuyts, Voorz. R.K. W erklieden -Ver.
Daarvoor moet al w-1t maa~ de sch11n
Ginneken .
van argument kan hebben, uit Ce hoe k Mevr. IA. H. B. G. G. Baronesse van
gehaald worden .
.
Older.neel-Cuypers.
In 1931 had Den 1-tr;ig _er._n b.e geng A. van Opstal.
oog la ten va llen op hei lernto1r van een N. 0 J. de Pauw Gerlings
a.rnial randgemeent i' n
C. A. Prins, luit-Generaal b .d .
Doo r Mr . O~ .. J. \ · d. GRINTEN . A. Th. Pijnappel , Voorz . Hanze Gin hoogleraa r te N11 me9 ~n en M r. Dr. C.
!..
\V v. d~ POT. hoogltr aar te G romn•;~n Rumund
gen ..,,-er_ ee:i c:::. emor:e ' pge5'teld "aar- 1 C ~ Qud. W~
..::. w:_.1. " ~ s.:-i ~ • .;--.:.t:"'~"~ .J_e
. T
•.-. ~

wt- 1

toekte ..-~i ~ 'W M.I
YOt::Oi dit ~ :x ~ "u

. HET ANTl-ANNEXA TIECOMITÉ

Kapt.

lof.,

Voorz.

Oranje-Comité.

BAVa:
H. Ad1iaansen , Mr. Schoenmaker.
P. van Kaam, Voorz. R.K. Tuindersbond
Bavel.
J. van der Poel, Hoofd der School.
P. VerhHs, Voorzitter Afd . &vel R.K.
StHls~rlij .

C. van Gestel, landbouwer.
J. Stevens, landbouwer.
Fr. vin den Avoort Az..
A. Baremans, Afd ..Voorz:. R.K. Werklîeden Ver.

HEUSDENHOUT:

J. van Eijl, Undbouwer.
P. Oomen, Llndbouwer .
ULVENHOUT :
V. van de Wederlaken, Yoori. H1nze
Ulvenhout.
J. M•rtens, Aennemer.
H. Nooren, Brouwer.
A. Kloet, Mr . Schoenmaker.

G . C.00...o. Rijwitilhoodel-.
G. Memel. Laodbouwe<.

J. B<oodon.
A. Remeijse, Landbouwer.
A. Vermeeren , Landbouwer.
A. Heestermans, Ler.dbouwer.
C. SmMkens, Landbouwer.
C. van Hocydonk, Voorz . R.K. Boeren bond.

A. Goos.
J. Vergouweo , Voorz. R.K. Bijenbood .
GALDER1
M. van der Mode. Hoofd der School.
Voorz. Afd. Ulvoohout R.K . StHlsp.
J. de Hooo, Laodbouwe<.
C . M-os, Landbou-.

Wilt U EERSTE KLAS Product••·
koopt deze dan van "St. Brigida"
Ze worden dagelijks
Hn hu is bezorgd door :
C. Oo-n
W. Verme11len
Jootel'I
A. v•n &!ten
Ant. a.1tiaanMI'\
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GEBRUIKT BU VOOIKEUR FlillCHENMEUC

OVERZICHT VAN DEN
FINANCl~LEN TOESTAND
VAN GINNEKEN EN BAVEL
EN VAN BREDA.
'
Volgens den touand op 1 Jaou.ui
19:;8 b< d<c>• !j d• 1......,11xliuld.
1.~
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""~-- -- --Nid4*c ' .~ ' ·
k Gûmek" ... Bevd
te Breda . . . . . . .

1

1

J91.'tlJ.lM
J .m .676,-

lmproductie.f:
te Ginneken en Bavel

f

927.158,25
6.911.-H'J,26

te Breda
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die~~~;~:::i~::t!e:i:è~:e::o~~
terugontvangen uit het doel, waarvoor
de leening is aangegaan. iooals voor
de gemeentebedrijven.
De nie:t~ improductieve schulden zijn
die. waarvoor rente en aflossing voor
een groot deel wordt terug ontvangen
uit bet doel, waarvoor de leening is
aangegaan. zooab voor den aankoop
van gemee:nte~r:igendommen.
De improdactiieve schulden zijn die.
welke zijn ·aangegaan voor een doel.
dat geea opbrengsten oplevert, z.ooals
voor wegen. bruggen. scholen, gebouwen voor den publieken dienst, enz .•
zoodat rente en aflossing geheel moet
worden verkregen uit belastingen to
uit andere Inkomsten der gemeente.
De 1mproc1-. ochûl bedroeg op
1 Januari t 938:
te Gameken .., llavcl f 57.li p. inw.
te Bmla . . . •• ••• f 138.80 p. inw.
Deze cij fers spreken voor zic bzelf.

DE INWONERS VAN GINNEKEN WORDEN ER GOE D VOOR
GEACHT OM DE SCHULD VAN
BREDA TE HELPEN DRAGEN!! !

Coöperati e ve
Stoomzuivelfabriek

ST. LAURENTIUS
ULVENHOUT

GINNEKENSCHE WIJN HANDEL
Speciaal •dre 1 voor Uwe
Wijnen, Gedr1tilleerd,
Limon•des,
Likeu ren,
Bler9n en Mineralen .

ORANJEPLEIN 15 - TEL. 2277
GINN EKEN

Aan onze producte n
wordt de uiterste
zorg besteed dus
eerste-k i as p rod u cte n

TEKENT ALLEN HET VERZOEKSCHRIFT AAN DEN MINISTER
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Natuurlijk kwam er kommentaar op deze uitgave vanuit Breda.
Men miste de namen van de auteurs, en de krant publiceerde
slechts variaties op één thema : Breda heeft veel en Ginneken
heeft weinig schuld en is ook niet van plan de schuld van
Breda op te knappen. Nergèns een woord over de besparingen
die annexatie met zich meebrengt. (3).

- De voltallige gemee nteraad
- De voltallige commissie
- B. & W.
- De leden van het A.A.C.
- 6000 ondertekenaars van het eerste r e kest van eind 1938.
"Algemeen wordt hier dan ook betreurd dat de plannen tot
grenswijziging niet alleen worden doorgezet, maar zelfs worden uitgebreid tot een totale opheffing onzer gemeente. Het
A.A.C. Ginneken veroorlooft zich dan ook belee fd de vrijheid,
bij u hoogedelgestrenge, met klem aan t e dringen op het ongerept laten van de gemeente Ginneken en Bavel." (4) ·

Voorts liet het A.A.C. pamfletten drukken met de volgende
teksten:
- Steun de actie van het Anti-Annexatie-Comité,
Wij strijden voor het behoud van het geheel en ieder deel,
één meter grondverlies is nog te veel.
- Geen annexatie.
- Ginneken moet Ginneken blijven.
- Wat eeuwen heeft bestaan mag niét ten onder gaan.
Eind 1938 verstuurde het A.A.C. een verzoekschrift aan de minister van binnenlandse zaken, om de voorgenomen plannen niet
ten uitvoer te brengen, ondertekend door ongeveer 6000 meerderjarige inwoners van de gemeente. Bij dit rekest was een
memorie van toelichting gevoegd. Medio september 1939 werd
een nieuw rekest aan de minister gezonden naar aanleiding van
de besprekingen in de gemeenteraad van Breda. Hierin handelde
het om de rioleringskwestie, die Breda als argument aanhaalde
en die in het rekest weerlegd werd.
Ondertussen had het A.A.C. een drietal malen een subsidie
aangevraagd van f 100,--, die elke keer door de raad werd
toegewezen.
Op 6 maart 1940 verstuurde het ministerie van binnenlandse zaken een brief aan B. & w. met de vraag of het A.A.C. een circulaire had verzonden in dienstenveloppen no. 1161 en wel
hoeveel exemplaren het betrof . 7 Maárt geeft B. & W. antwoord:
Toen de Alarmklok werd verspreid dacht men aanvankelijk dat
die als dienststuk verzonden kon worden. Daarom drukte men
op de enveloppen het dienstnummer 1161.
Bij .navraag bij de Posterijen was gebleken, dat dit niet zou
worden geaccepteerd, zodat het A.A.C. de kosten van de verapre iding nu zelf gedragen had • .±. 5 enveloppen waren echter
onder omslag als dienst verzonden.
H t A.A.C. stuurde verder nog brieven met inlichtingen aan
1 dan van de tweede kamer, aan de minister van binnenlandse
ke n e n tenslotte aan de. secretaris-generaal van binnenlandzake n Frederiks, op 25 oktober 1940. In deze laatste brief
den. d e tegenstanders van annexatie nog eens op een rijtje

Op 20 mei 1943 wordt het A.A.C. Ginneken opgeheven volgens
vergunning no. 72624.
Noten:
1. Bredasche Courant 2-11-1938 "medewerki ng aan A.A.è. ove rtrof alle verwachtingen" .
2 . De Alarmklok november 1938, een uitgave van het A.A. C.
3. Bredasche Courant 3-11-1938.
4. Brief van het A.A.C. aan de secretaris-generaal v an het
departement van binnenlandse zaken d.d. 25 oktober 1940.
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BROODNAMEN IN NEDERLAND

Kaart 1

EEN WIT TARWE BROOD

O bo l

e
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/),. woggo
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wittt wtgge

•wit. willte ) brood

Stoet, mik, wegge of bol waren vroeger heel gebruikelijke
broodnamen, die elk in een andere streek van Nederland voorkwamen. Zo heette bijvoorbeeld een wit tarwebrood in Friesland een bol of een witte bol, in de noordoostelijke provincies een stoet of een witte stoet; in Noord-Brabant werd
deze broodsoort een (witte) mik en langs de zuidoostelijke
grens een (witte) wegge genoemd; in de rest van Nederland,
met name dus in het westen, was een wit(tebrood) de meest
gangbare term. Bij de regionale verschillen in de broodnamen
deed de vorm waarin het brood gebakken was, meestel niet ter
zake.
Naar deze regionale verschillen in de broodnamen heeft Jozien
Jobse-van Putten een taalkundig onderzoek ingesteld, dat in
december 1980 verschenen is onder de titel 'n BROOD IS GINNEN
STOETEN.
Tot zeer kort voor het midden van deze eeuw betekende een
brood in het noorden, oosten en zuiden van Nederland alleen
maar een roggebrood, doordat men daar tot die tijd op gewone,
doordeweekse dagen vooral roggebrood at. Alle andere broodsoorten waren bijzonder; men at ze vaak alleen op z.Ó n- en
feestdagen. Deze bijzondere broodsoorten droegen in de dialekten ook een speciale naam: geen brood, maar bol, mik,
stoet (ook wel stoeten) of wegge. Een krentebrood werd. dus
in Friesland een krentebol, in Noord-Brabant een krentemik,
elders een krentestoet of een krentewegge genoemd, en een
wittebrood heette in het ene gebied een witte mik, in het
andere een witte wegge enz.
Behalve de hierboven besproken tegenstelling in de dialekten
van het noorden, oosten en zuiden van Nederland enerzijds en
die van het westen anderzijds bleken er nog meer regionale
verschillen in de Nederlandse broodnamen te b e staan.
Voor de verklaring daarvan werd gebruik gemaakt van dialektwoordenboeken, citaten uit we rken uit vorige eeuwe n, taalkundige bronnen en andere weten s chappe l ij k e lite r a tuur.
Op bijgaande kaart is duidel ij k wee~gege v e n hoe een wit
tarwebrood in de verschillende delen v a n Neder l a n d genoemd
werd.
"'n Brood is ginnen stoeten" (167 p ag .) werd u itgeg e ven door
het Meertens Instituut, Posthls 19.888, 1000 GW Amste rdam.
Prijs f 15,-- inkl. verzendkosten.
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DE HEILIGEN VAN NIEUW-GINNEKEN (6)
door Pater Dagobert Gooren sscc
SINT JACOB, patroon van Galder.
Sint Jacobus of Sint Jacob was een der apostelen van Jezus
Christus en als zodanig kennen wij hem uit het evangelie. In
het jaar 42 of 44 werd hij op bevel van Herodes Agrippa I onthoofd. Wij weten uit de overlevering dat zijn graf nog in het
jaar 600 te Jerusalem werd vereerd. Volgens de legende zou
. hij het christelijk geloof o.a. in Spanje verkondigd hebben.
Volgens een andere legende zou zijn lichaam door zeven van
zijn leerlingen naar Spanje overgebracht ziJn en daar begraven. Zijn graf bleef onbekend tot in het jaar 813: toen werd
het op wonderbare wijze ontdekt.
Zeker is in elk geval dat in het begin van de 9e eeuw in de
plaats Compostella een basiliek werd gebouwd ter ere van Sint
Jacob en dat er vanaf deze tijd bedevaarten naar zijn graf
werden ondernomen.
Via Frankrijk verspreidde de verering van Sint Jacob zich naar
het noorden tot in onze streken toe. Het kwam zover dat Compostella meer pelgrîms ging trekken dan Rome. Zeker is dat er
in de lSe eeuw propaganda voor Compostella werd gemaakt in de
Nederlanden. Toch waren er al in de 12e eeuw St. Jacobskerken
in onze streken. Het zou interessant zijn na te gaan hoe die
verering zich in ons land heeft verspreid. De duitsers noemen
e en dergelijke studie Patrociniënforschung: men zou ongetwijfeld tot interessante ontdekkingen komen.
Hoe de kapel van Galder aan zijn titelheilige is gekomen, is
tot nog toe niet achterhaald; misschien dateert de verering
hie r van rond 1450.
In heel wat plaatsen van Noord-Brabánt vinden wij sporen van
een St. Jacobsverering; nog altijd zijn hem hier ook enkele
k e rken toegewijd.
I k noem naast Galder nog Gemert, Helmond, Eindhoven, Heusden,
B r g e n op Zoom, Steenbergen, Wouw, Fijnaart, Roosendaal,
Ooste rhout, Zundert, Etten, Princenhage, Breda, Alphen, Riel,
G r truidenberg, Waalwijk, Oisterwijk, Woudrichem, Orthen,
' - He rtogenbosch, Den Dungen, Oirschot, Sint-Oedenrode, Mierlo,
p , He eswijk, Uden, Heesch, Zeeland, Gerwen, Heeze, Budel en
n d . Soms gaat het over gasthuizen, soms over altaren, soms
k e rkpatronaten.
t dat het een ·lange lijst is alleen al van onze eigen
o vincie Noord-Brabant. Wellicht is deze opsomming nog wel
't ma ken. En ik vermoed dat er ook wel zo'n lijst van
prov i n cies te maken zou zijn.
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Een bewijs dat Sint Jacob een echte volkshe ilige is gewees t,
wat hij tegenwoordig zeker niet meer is.
Uit de geschiedenis zijn verschillende z.g. pelgrimswegen
bekend, wegen waarlangs de reizigers alleen of met meerdere n
naar Compostella trokken. Op verschillende plaatsen aan deze wegen werden gasthuizen gebouwd, waar de pelgrims konden
overnachten. Hier en daar is uit zo'n gasthuis wel een modern hotel gegroeid. Door deze wegen te volgen kwa m men a ls
vanzelf op de plaats van bestemming: het graf van Sint Jacob
in Compostella.
Het gebeurde meer dan eens dat een veroordeelde al s straf een
reis, let wel een reis te voet, naar Compostella kreeg opge legd om zijn misdaad goed te maken: een z.g. zoe n-bede v a art.

Hl. Jahobtrn Orr i'\ltrrr, 7\poftrl
H . Jull
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Als bewijs dat me n hier was gewee s t, b r acht men dan een
sch e lp mee naar huis, die men op de qoed of de mantel beves t igde : een St. Jacobs- s chelp.
Er bestaan dan ook vee l afbeeldingen van onze heilige met
een derge lijke schelp.
De oliemaatschappij De Shell heeft een aantal jaren geleden
een interessant boekje over de shell = schelp uitgegeven. Tot
mijn spijt ben ik dit boekje kwijt geraakt.
be meeste gegevens heb ik geput uit het boekwerk "Oude pel:-. grimages vanuit Noord-Brabant" van drs. w. Knippenberg, die
ik dank voor zijn toestemming.
He t is een uitgave van de Stichting Brabants Heem in 1968.

Santiago de
Compostela
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SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (20)
door Dr. F.A. Brekelmans
FRAGMENTEN VAN HET KASTEEL DAESDONCK TERUGGEVONDEN
De Heemkundige Kring van Nieuw-Ginneken ontleent zijn naam
aan één der bezitters van het goe d Daesdonck, Paulus van
Daesdonck, die in 1344-1364 als leenman van de Heer van
Breda vermeld wordt. Aan de Mark onder Galder lag in d e
Middeleeuwen een hoeve met die naam .
Het was meer dan een gewone boerderij, want er was o.a. visrecht op de rivier de Mark aan verbonden. In later tijd werd
op dit kompleks een voorname woning gebouwd, waarvan nog een
afbeelding uit het jaar 1671 resteert. Deze tekening toont
een huis zonder verdieping met twee torens op de achtergrond.
Het huis heeft drie ramen in de voorgevel en dri e dakkape llen. Tegen de gevel staan twee steunberen.

Eeuwenlang trokken miljoenen pelgrims uit
heel Europa naar Sàntlago de Compostela,
een stad in N.W. Spanje, waar ~ich het
graf bevindt van de apostel Jacobus.- Deze
stad ontwikkelde zich daardoor tot een gees·
lelijk en cultureel centrum van belang met
schitterende archltektuur in vele stijlen.

WI E MAAKT DE FRAAISTE LIMMERICK?
Zo v raagt de redaktie van Ons Blad, die een wedstrijd uitc hr~e f ter gelegenheid van 25 jaar Ons Blad.
Z wo rden op hun wenken bediend door het Bergen op Zoomse
h mk undeblad "Dé Waterschans", die .in z'n februarienummer
volgende limmerick van Ds. P. Simoons publiceert:

E

n bee ldschoon jong meisje uit Bavel

U d ee n zwempak met een blote navel
H

~

7.

: Hier h e b je mijn duster

zo

oudere zus ter

kom

j

bij mij n i et aan tafel.

Ee n gedicht in een i n 169 7 versch enen b u nd el spreekt e r v an,
d at "de aloude h eerlij k heid Daesdon ck lag als i n p u i n g e smoort". maar dat zij nu als pho nix uit haa r as werd h e rboren" ...... 'K za l dankba r zijn n loenen h rstellers me t
vrucht en vreugde ".
In 1662 was Daesdonck door d
r v n O l C m o v rkoch t a a n
de Bredase oud-schepe n Adriaan v n d r Schoot . N hem is het
goed overgegaan op de luitenan - kolonel Ge org Lauder. In
die tijd moet het huis het uit rlij k hebbe n g kr gen , da t
is afgebeeld op een teke ning door d e beke nde Corn e lis Pronk
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uit het jaar 1729. Daar ziet men een door een gracht omgeven
hoog gebouw met verdieping en zadeldak. De voordeur zit in
het mi dden. Links en rechts bevinden -zich twee ramen beneden
e n .b oven werden vijf vensters aangebracht. De ingangspartij
werd bekroond door een fraaie top, waarin een raam. Boven op
die top hield een leeuw een wapenschild vast.
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Uit de andere stukken hardsteen heeft Mr. Bijne n het bovengedeelte van de omlijsting van de voordeur kunnen rekonstrueren. Ook dit gedeelte is op de tekening uit 1729 duidelijk
te herkennen. Hiermee is dus iets meer bekend geworden van
de oude gedaante van het roemruchte Daesdonck.

DAAS DONK
door K.A.H.W. Leenders
Aan de Mark, even ten zuiden van de Scheele Brug, lag het
landgoed Daasdonk . Het brandde in de vorige eeuw af. Enkele
fragmenten zijn verwerkt in de boerderij ter plaatse. Onlangs
werd nog een stuk natuurstenen versiering te voorschijn getoverd.
Wanneer begon dit landgoed? Een kleine bijdrage tot een antwoord op die vraag kon ik uit de hertogelijke administratie
te . Brussel opdiepen. Maar om dat te begrijpen eerst wat meer
algemene geschiedenis van het Land van Breda.
De heerlijkheid Breda werd sinds ca. 1198 door de heren van
Breda te leen gehouden van de hertog van Brabant. in 1327 nam
deze echter het Land van Breda zélf in bezit. Tot 1339 werd
het als een normaal onderdeel van de hertogelijke goederen
beheerd. Zo werden o.a. alle goederen die men vroeger te
leen hield van de heer van Breda, nu plots als hertogelijke
lenen behandeld. Dat is voor ons, 20e eeuwers, een geluk,
want die hertogelijke administratie bleef bewaard, de Bredase merendeels niet!
Be kend is, dat het kasteel in 1832 is afgebrand. Ook de bijbehorende boerderij is in die tijd door het vuur verwoest .
Zi j werd later herbouwd en versierd met hardstenen onderdelen van het voormalig "kasteel".
Nooit heeft men gedacht , dat zich in de nabijheid van dit
nog andere bouwfragmenten van het oude Daesdonck
zoude n bevinden. Onlangs echter heeft de eigenaar van de
ho v e "De drie Zwaantjes", Mr. P. Bijnen, op een nabij gelen b o e rderij stukken hardsteen ontdekt, die duidelijk afk om t i g zijn van het zelfde Daesdonck. Zij werden daar als
r h a rding gebruikt. Onder die hardstenen resten bevindt
h t ovale wapenschild, dat op de prent van Pro nk duide ~ic htbaar is op de top van de gevel. Het wapen dat daara c h i lde rd g e we es t zal zijn is echter niet meer zichtbaar .
komp~eks

Eén van de vroeg 14e eeuwse Bredase leengoederen bestond uit
het recht om jaarlijks 700 liter rogge te ontvangen van de
eigenaar van grond te Daasdonk. In het Spechtboek, het Brabantse leenboek voor de periode ca . 1374- 1450 staat dit leen
op blad 202-verso. Het onderpand ligt "te Daesdonc inden lande van Breda", d e rogge wordt g e ind d oor Wi l lem van Oyen.
Verder speurwerk in d e arch iev e n wijst u it dat de oudste vermelding dateert uit de periode 1327 - 1339 . Toen we rd in het
Casselboek, het Brabant s l eenbo k
p e riode 1312-1351,
bij de rij lenen van J o h a nnes g
n v a n Oy n, h eer van Oyen,
nog een leen bijgeschre v e n : " I t
x tari a s ilig i nis in
terra de Breda". Daasdonk wordt we l ni t g e no md , maar dit
moet wel hetzelfde leen zij n a l s we z o j u ist in h e t Spe chtboek
zagen. "voorts 700 liter rogg e i n het land va n Breda" (fol.I,
16c-17r).
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De datering 1327-1339 baseer ik op het gegeven dat alleen in
die periode Bredase lenen te Brussel geadministreerd werden.
Merk op dat niet nadrukkelijk gestelá wordt dat een landgoed
Daasdonk als onderpand dient en dat slechts sprake is van
een landstreek van die naám.

BESTOND ER EEN VERBAND TUSSEN DE NAAM DAESDONCK EN
HET GEDRAG VAN DE MARK ?
door Drs. H.J.M. Thiadens
Het kasteeltje Daesdonck werd eeuwen bewoond door de heren
van Daesdonk. Het lag op een eiland in een vijver op de westelijke oever van de Mark. Van het achterleen Daesdonck horen
we omstreeks 1400 en de oudst bekende van Daesdonck was Pau lus, die in de jare n 1344-1 364 al s le enma n we rd verme ld (1) .
T.E. van Goor hee ft het ove r de Hofstadt Daes donck , voorheen
Erfgoed van 't v e rma arde geslac ht der Daesdoncke n (2 ).
Al met al .is het uit deze gegevens n i et duidelijk of de naam
Daasdonk afkoms ti g is van de h eren van Daasdonk of dat ze hun
naam ontleent hebben aan een veldnaam Daasdonk zuidelijk van
de Scheele Brug.
Als Daasdonk hier reeds een veldnaam was dan kan die zoveel
betekenen als een donk waar steekvliegen voorkwamen of deze
donk heeft men daesdonk genoemd, omdat men van hieruit het
water van de Mark kon zien duizelen of dazen, d.w.z. de neren
en of draaikolken waren goed zichtbaar.
De kaart van Breda uit 1845 (fascimile-uitgave Topografische
Dienst) laat ons zien, dat het Markdal bij de Scheele Brug
erg smal is en dat dit ook het geval is direkt oostelijk van
het voormalige kasteeltje Daasdonk . . Juist stroomopwaarts van
deze oude Ho_fstadt ziet men op de rechteroever op de kaart
e en ronde verbreding van het stroomdal. Kortom omtrent Daasdonk verandert de breedte van dè bedding. Bij versmalling of
bi j een vermindering van de diepte dan wel bij een trede in
d bedding ontstaan theoretisch neren.
Een {leer is een draaiende watermassa hetzij met vertikale dan
wel met horizontale as. Het zijn eigenlij.k gedeelten van het
waterlichaam, die niet aan de afvoer. deelnemen. Stroomafwaart s van een vernauwing b.v. bij Daasdonk en bij de Scheele
ru9 kunnen (vooral als het water wat snel stroomt) tussen
h
s n e ller stromende water in het verlengde van de versmal11n; e n het langzamer stromende water van de benedenstrooms1 9en ve rwijdi ng e en rij van wervels of draaikolken ontn. Kortom d e omgeving van Daasdonk en de Scheele Brug

191
geeft zeker aanle iding om te denken aan het optreden van ne ren en draaikolken.
Een donk (hoger liggend gebiedje in e en lage moerassige omgeving) waarvanaf men dit verschijnsel kon waarnemen kan aan
zo'n donk de naam Daesdonk geven. Deze veldnaam kan dan weer
zijn overgegaan op het geslacht Daasdonk en het kasteel ter
plaatse.

1 . Jac . Jespers: Buitenplaatsen in het voormalige Ginneken

en Bavel. In: Brieven van Paulus nr. 28, 1980, p . 203.
2 . T.E. van Goor: Beschryving der Stadt en Lande van Breda,
Den Haag, 1743, p. 371.

SNOEIBEURT SULKERPAD
door Harry Verhoeven
De Raad van Europa heeft het jaar 1981 uitgeroe pe n tot het
"Jaar van Heg en Houtwal". Als belangrijk landschapseleme nt
krijgen houtwallen en heggen ook in ons land v e el aandacht
in tijdschriften voor natuurstudie en natuurbesche rming .
"Hier ruikt en ritselt het" is de titel van een houtwalpo s ter, die onlangs door Natuurmonumenten werd uitgegeven.
Boomsingels en houtwallen zijn vaak eeuwenoud en zij markeren, heemkundig gesproken, de belangrijke lijne n in het
boerenlandschap. Vroeger van belang als hakplaats voor geriefhout en als omheining van bouwland, zijn ze in ons ve rarmde landschap de laatste vluchtplaats geworden voor allerlei insekten en veldplanten. Kleine trekvogels e n reeën
vinden in houtwallen de beschutting, nodig om zich te kunne n
verplaatsen van het en e bosgebied naar het andere.
Houtwallen vragen om regelmatig onderhoud. Begin maart onderging ook de begroeiing l a ngs het Sulke rpad een f ikse snoeibeurt . Achterstall i g onde rhoud maak te noodzakelij k dat deze
keer het mes wel e rg diep i n berk, els e n eik geze t moe st
worden . Onze eerste reak tie was dan ook: "Moet dat nou zo?"
Informatie bij onze ge meente maakte duidelijk, dat zo'n rigoreuze ingreep maar é é nmaal nodig is1
n b nde huisvuil en
andere rommel kon tege l ij k worden opg r u i md.
Laten we op onze houtwalle n zu inig zij n: ze zij n n iet bedoeld
om snel van tuinvuil af te kome n e n, gemeente , s noei zo nodig
vaker, maar wel wat ... . .• zuin i ge r.
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BRAM VAN BRABANT (6)
28 . Den Hertog werd van ' t rondgesjouw
Hartstikke moe - ' t was 'n heel gedoe
Hij sprak : "Ik weet 'n schoon landauw"
We gaan naar Ulvenhout toe
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
' t Is Brabant waar ik veel van hou
Daar doe 'k m'n ogen toe.
(Theo v.d. Ven, Oerle)
29. En hier in ' t schone Ulvenhout
In zo'n blij seizoen, in ' t bos en ' t groen
Kreeg Brabants Heem tot goed behoud
Haar eigen standaard toen
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Voor acht en twintig jaren
öns eigen fier blazoen
(Theo v.d . Ven, Oerle)
30. Van Weggewist trug gekomen
mè heel ons ziel - naar Anneville
Goei mensen en ook veel bomen
ons hart spontaan ontviel:
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Goei mensen en ook veel bomen
Wat ons weer goed beviel
(F . v.d.Wittenboer, Helmond)
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MOLENS (9)
door Jan van der Westerlaken
DE MOLENAAR, DIE GEEN RUST VOND
Volksverhalen behoren ook tot het gebied van de heemkunde
e n molenaars spelen soms een rol in zulke oude verhalen. Het
zijn vaak sinistere verha len. Verhalen over molenaars, die
met de duivel een verbond sloten om bijvoorbee ld ook zonde r
wind te kunnen malen.
Verhalen, die van de ene generatie op de andere overgelevecd
werden en in de loop van de tijd tot sagen werden.
Tante To vertelde, toen wij nog klein waren, graag verhalen
over vroeger, over de molen in Chaam, waar zij op het eind
van de vorige eeuw als klein meisje opgegroeid was.
Een van deze verhalen heeft een grote indruk op mij gemaakt.
Het is een v e rtelsel, waarin het minder gaat om de werkelijke feiten dan wel, zoals in de meeste sagen e n l e gendes,
om de overwinning van het recht op het onrecht, de triomf
van het goede over het kwade, van de machten van het licht
ove r die van de duisternis.

31. In Ulvenhout teruggekomen
zo goed't hier ist
Van Weggewist
Wa'n weerzien - ' t zijn net dromen
ons hart is vol van fist
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Wa'n weerzien - ' t zijn net dromen
Wà hebben we da gemist.
(F.v.d.Wittenboer, Helmond)

32. Toen Paulus aan kwam treden
Op 'n mooie dag - met heemkundevlag
Da cht hij aan het verleden
En er klonk een gulle lach
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Dacht hij aan het verleden
n "ve s tigde z ijn gezag.
(A.Klinkhamer-Boon, Waalre)

De grote, van groeve n e n sch rpe r ibben voorziene molenstenen,
waartussen het graan fij n g ma l e n wordt, moeten van tijd tot
tijd onderhanden wo rde n g e nome n. De fijne ribben v e rliezen
geleidelijk hun scherpe k ante n. De stenen moeten dan af en
toe "gebild" worden, zoal s da t in molenaarstermen h ee t.
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"Ons vader", zo v e rtelde miJn tante, "was op een avond nog
e rg laat aan het scherpen. Hij wilde_ de andere dag gaan malen en daarom bleef hij doorwerken. Het zal zo rond middernacht zijn geweest, toen .het was of hij een zuchtje wind in
z i jn nek voelde. Hij keek om of er soms een luik opengewaaid
was en toen bleef zijn mond van pure verbazing wagenwijd
openstaan .. •• .
Hij wist niet wat hij zag! Tegen de kant zat op een zak rogge
·een heel oud en heel mager mannetje doodstil naar hem te kijken. Hij vroeg zich af waar dat wezen vandaan gekomen was.
Een schooier was het zeker niet, want hij was keurig helemaal in het zwart gekleed . Hoe was dat kereltje zo stil naar
boven geslopen? En wat was hij van plan? Met zijn witte handen in elkaar gevouwen zat hij de mulder doodstil aan te
staren: hij bewoog niet eens en toen ineens we er een diepe
zucht . De rillingen trokken bij ons vader over Zl.Jn rug.
Hij hield niet van dit soort visites, die zo geheimzinnig
deden, niks zeiden en maar zuchtten ....
Als dat mannetje niet zo d i cht bij het trapgat had gezeten,
dan was ons vader beslist naar beneden gelope n. Maar hij
ging, om toch maar iets te doen, gewoon door met zijn werk.
áewoon is een beetj e sterk uitgedrukt, want dat baasje begon hem toch op zijn zenuwen t e werken .
Plots e ling schoot hem iets te binnen. Een verhaal d a t zij n
vade r vroeger, t oen hij nog klein was , tegen hem had ver te l d .
Dat kwam h i e rop neer.
J aren ge l eden had er op e en naburige molen e e n mulder ge zeten op wie nogal wat a an t e me rken was. Hij knoeide nogal
met de maat . Van ieder, die rogge, haver of boekweit lie t
malen, mocht hij, volgens oud gebruik, een schep meel neme n;
dat was zijn maalloon. Maar hij nam méér dan hem toe kwam.
Maar zoals dat wel meer voorkomt, op zijn sterfbed begon zijn
geweten aan hem te knagen en wilde hij boeten voor zijn zonde n . Uit pure angst bezwoer hij zijn vrouw en zijn volwassen

Dit verhaal schoot ons vader door Zl.Jn hoofd en nu zag hij
dat mannetje met eigen ogen zitten, nog geen twee meter van
hem vandaan. Het was of hij die brandende ogen in zijn rug
voelde.
Ineens kreeg hij een ingeving. "Luister eens maat", zei ons
vader, "wat mij betreft kun je wel weggaan. Je kunt me bij
het scherpen toch niet helpen. Maar ik zal mijn best doen,
dat die armen die dertig mud rogge nog krijgen. Beter laat
dan nooit en dan kun jij rustig gaan slapen".
Het magere, oude kereltje . stond meteen op en zei met een
heel zwak stemmetje: "Geef me de hand erop .... "
Ons vader was niet gauw bang, maar nu brak het angstzweet hem
uit. Hij had weleens gehoord, dat zoiets gevaarlijk kon wezen

k i nderen, dat ze moesten goedmaken, wat hij misdaan had.
Hij ' droeg hen op dertig mud rogge aan de armen in de buurt
t ge ven. Maar die nabestaanden trokken zich niets aan van
d be lofte, die ze hem gedaan hadden.
H t gevolg was, dat die mulder na zijn dood geen rust kon
v inden in zijn graf. Op gezette tijden liep hij in het holst
n d nacht in zijn zwarte trouwpak gekleed om een oude mon ~ dwalen en als de stenen gebild we rden, had men h em
n chts vaak gezien. Dan kwam hij daar bij kijken ..... .

Hij greep de houten meelschep, die op een zak lag en stak
hem die toe. Als een kat greep het mannetje het andere eind
vast.
"Ik houd mijn woord", zei ons vader en op hetzelfde ogenblik
was het mannetje verdwenen. Net of hij was opgelost in de
lucht, zoals een rookwolk je, dat je wegblaa.s t.
Ons vader was helemaal in de war. Had hij het allemaal gedroomd? Was hij in die donkere molen zo bang geweest, dat
hij spoken gezien had, dingen die niet bestonden?
Natuurlijk was het geen echte man geweest, maar zoiets als de
geest van die ronddolende mulder.
En toch, waar het kereltje de houten schep had vastgehouden,
stond duidelijk de afdruk van een kleine hand. Zo zwart of
die erin gebrand was ....
De volgende morgen vertelde ons vader tegen de boeren, die
op de molen kwamen wat hem bij het steenbillen was overkomen.
Ze lachten hem uit maar toen hij hun de houten meelschep liet
zien, verging hen het lachen snel. Ons vader zorgde, dat die
dertig mud rogge bij de armen terecht kwam. Na die tijd
heeft hij nog heel wat keren de stenen in de molen gebild,
ook in het holst van de nacht bij een walmend oliepitje,
maar dat oude mannetje he eft hij nooi t meer teruggezien. Anderen trouwens evenmin .
Ja die schep!
Die heeft nog jaren op de maalzolder g h a ngen, ma ar is, toen
de molen in oktober 1944 door de Duits rs is opge blazen, ook
mee de lucht in gegaan e n noo it m r t rug gevo nde n ... !"
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VELDNAMEN IN GINNEKEN EN BAVEL (4)
door Chr. Buiks
DE PLANTENGROEI EN DE DIERENWERELD IN ULVENHOUT,
GINNEKEN EN HEUSDENHOUT
Verschillende namen van akkers, weiden, bossen enz. hebben
hun ontstaan te danken aan de planten, die er aanwezig waren, of aan de dieren die er voorkwamen. Voor de plaatsen
Ulvenhout, Ginneken en Heusdenhout is nagegaan welke veldnamen er mogelijk in verband konden worden gebracht met de
planten- öf dierenwereld.
Bij de planten zij~ het v o oral de bomen, die hun naam op
een nabijgelegen stuk land of straat hebben overgedragen,
omdat deze uiteraard sterk opvallen.
Een van de meest voorkomende bomen was de Eik, een in prehistorische tijd (en ook nog wel later) aan de goden gewijde boom. Zijn hout is zeer duurzaam en de boom is zeer
goed aan de Nederlandse klimaatsomstandigheden aangepast.
Geen boom herbergt zoveel insekten als de eik, maar veel
schade ondervindt hij daar niet vari . In Ginneken treffen we
in 1768 aan: een perceeltje of hoekje erve ~enaemt den Eyk,
oost den steenweg, west de Mark (R 96, f 30 ). Ook heeft
daar een gebied gelegen met de naam ~e Zeven Eiken: een
buynder lants omtrent de plaetse gen de seven Eyken, 1580
(R 685, f 90v). Verder was er: de Kruiseik: aen den
Buystelberch tegens over den Cruyseyck, 1634 (p 118, f 73v).
Mis schien is dat dezelfde als de Preekeik, die in 1555 wordt
genoemd: de preeckeyck (R 681, f 179).
Bi j ae Buistelberg lag ook een boerderij van die naam: t
Huys inge, schuure, agterhuysken en erve, 250 roeden, gen
d n Pre eckeyck, 1714. (R 703, f 143v).
M t een Preekeik zal men bedoelen een boom, waarin een kruish e i l i genbeeld stond, en waar men met processies naar toe

ok .

t
n Ulv.e nhout kende men: een lopens üet l andt gen : den
in dacke r, 1634 (P 118, f 210). Met dacker bedoela kkerg e bied van Ulvenhout, waar de meeste boere n

één of meer stukken grond hadden liggen.
Berk, Linde of Es komen ook nogal eens in d e toponomy voor.
De laatste, evenals de Eik eens een heilige b oom, prefereert
vochtige en vruchtbare, zware gronden, terwijl de berk juis t
meer op de arme zand- en veengronden voorkomt, waarbij zowel
met een droog als een vochtig milieu genoegen wordt genome n.
De Linde kwam in prehistorische tijd wel als wilde boom voor,
maar later alleen nog maar gekweekt door de mens.
In Ulvenhout kende men: de Essendreef in het Ulvenhoutsche
Bosch, 1846 (NN 156, 536); ook te Overakker was e en Essendreef.
De Els kwam vanouds voor op moerassige plaatsÊn, maar werd
ook wel aangeplant: Vijf lopensaet weyden gen d e n Elsacker
in dacker bij Cleyn Wolfslaer, 1634 (P 118, f 167 ) . Bij
Groot Wolfslaar lag nog een weiland met de naam Elshage (1).
Een zeer oude naam is die van Ypelaa r; deze wordt reeds in
1280 opgetekend. In 1425 .is er sprak e van: die thiende van
Ypelaer (2). Hierin herkent men de b oomsoort Iep. Het tweede
element kan vele betekenissen hebbe n : In de Kempen betekent
laar vaak woeste onbebouwde gemeensc hapsgrond, ma ar het kan
b.v. ook een open plek in een bos z i jn, en dan in dit geval
omgeven met Iepen.
De Hazelaar, een van onze vroegst b l oeiende struiken, heeft
voorkeur voor vochtige, vruchtbare gronden .
In Heusdenhout vindt men in 1581: drie stucken erfs gent de
Hazeldonck, lant ende weyde (R 685, f 113v).
De Meidoorn werd veel gebruikt voor af scheidinge n in de tijd
voordat het prikkeldra~d bekend was (meer dan 50 j. geleden):
twee stuck in lants gen het quacke s teken en den Dorenacker
bij den Buystelberch, 1633 (R 692, f 69vl te Ginneken.
In Heusdenhout: een perceel saeylant gen het Doo rnheggesken,
1698 (R 700, f 10), waar rond omheen wel e e n me i - of sleedoorn heg gestaan zal hebben.
De Kardinaalsmut, een struik, die g eno e md i s n aa r de vorm e n
kleur van d e vruc hten h eeft z ij n n a a m geg e v e n aan een p erk
in het Mastbos : de Papenmu t s , 1863 (NN 170, 4 13 2 ) . Er besto nd
ook een Pape nmutsh e k, een v a n de h e kk n , waa rdoor me n in h e t
Mastbos kon kome n.
Het Mastbos is een v a n d
g roots t e c ultuu r bossen van Nederland. In
n m t d a n l e g ervan b e ginnen onder Hendrik v a n Nas
b nod igd z d n b e trok
men uit Duitsland. Mast is d e n m voor Grov Den , een s oort ,
die ook op de arme zandgrond n (v oo rmal i g e h e id v lden) no g
wel wil groeien.
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Het Fijnbosch in 1848 genoemd als onderde el van het Ulvenhoutse Bos, zal wel beplant zijn geweest met Fijnspar, onze
kerstboom. Naaldbomen waren in Nederland niet inheems, behalve Taxus en Jeneverbes : Wel zijn er in Veenlagen restanten aangetroffen van de Grove Den, en ook uit pollenanalyse
blijkt zijn prehistorische aanwezigheid.
Gekweekte bomen komen vrij weinig voor als bestanddeel van
veldnamen. Toch waren ze niet onbekend: In 1860 werd te
Kauwelaar een publieke verkoop van houtgewassen gehouden,
waarbij behalve eiken, essen, olmen, beuken en wilgen, ook
krieken (een klein soort kers), palmen (buxus), kornoelje,
mispel en mastebomen geveild werden (NN 168, 3277).
In Ginneken kende men ook: De Kastanje-akker nabij het
Ploegje op de Molengracht, 1857 (NN165, 2657).
De Frambozendreef in het Ulvenhoutse Bos, in 1836 vermeld,
zal zijn naam wel ontleend hebben aan de aldaar groeiende
wilde frambozen (NN 156, 536).
Toponiemen met het element bos erin zijn niet zeldzaam: Den
Boschacker in de Hoesenoutsche acker, 1551 (R 680, f 62~
en eveneens te Heu~denhout: de Heybos, 1716, een vrij groot
gebied (R 704, ff 37).
De naam Houw treedt behalve te Heusdenhout ook in het naburige Dorst op; heeft waarschijnlijk te maken met het rooien
van het bos. Drie buynder beemden gent de Groote Houw, zuid
de Molenvloet, 1634 (P 118, f 75 v).
In Ulvenhout: de groote en kleine Boschacker, 1848 (NN 158,
820l. · In het St. Annabos lag: "een gesepareert perceel heyde
gen het Buytenbosch of Inneem, 176B" (RG 96, f 96).
Sterrebos komt als toponym vaak voor in de direkte omgeving
van kastelen en buitenplaatsen. In het Ulvenhoutse Bos kende
men ook een Sterrebos, waarvan de dreven als een ster vanuit
één bepaald punt uitwaaierden naar alle kanten, 1848 (NN 157,
772) .
Name n van wilde p l a n ten z i jn in de toponymen vaak vertegenwoordi gt, dan die v a n bome n : de mee ste hebben betrekking op
namen van kul t u urgewa s sen. Vlas b v. werd vroeger alom verbouwd voor h e t b e nod i gde tlinn e n. Hieraan herinnert: ande rhalf lope n s aet 1 n ts g e n de Vlassaert, genoemd in 1634 te
Ginne k e n (P 118, f 106 ) . De verbouw van dit g e wa s is tegenwoordig bepe r k t
ot een zeer klein oppervlak in de Noordwesthoek v an Noo r d - ~r a ba nt op de kleigrond.
Behalve t e Ginne k e n k e nde men ook een Vlassaert te Notse l .
De namen van grane n bleven uiteraa r d niet onvermeld . Te
Heusdenhout zijn g e atte steerd: De Gerstdries, een weiland,
1768 (RG 96, f 227v); Den Haverhoff, een\ buynder aenden

Drayboom, 1634 (P 118, f 37v) en: het Tarwevelt, 1687 (R 698,
f 71 °).
Mogelijk bevat de Boonakker, in 1579 vermeld als : den Boonacker (R 685, f 20) de naam van het bekende vlinderbloemige
gewas, maar er zijn ook andere interpretaties mogelij k , o.a.
Familienaam of naam voor een afscheiding.
De Buntberg in het Ulvenhoutse Bos, genoemd in 1854 (NN 162,
1897) heet naar Bunt, een _foutieve volksnaam voor een gras,
dat officieel Pijpestrootje genoemd moet worden. De ech te
Bunt is een klein blauwgroen gras, dat zich meer thuis voelt
op droge zandgronden, terwijl Bunt in de zin van Pijpestrootje eerder in moerassige gebieden wordt aangetroff en.
In het Annabos lag een perk met de naam Koolhof, 1858 (NN 166 ,
3003); zouden we hier te doen hebben met een stuk verla ten
tuinbouwgrond?
De grondwaterstand was in vroeger eeuwen veel hoger dan tegenwoordig: zelfs 15 jaar geleden, stonden hele gebieden
's ·winters nog onder water, terwijl er nu zelfs in de natste
winters nog maar zelden water gezien wordt .
De toponymie draagt echter wel de sporen van die vroege re
water-rijkdom : Broek, goor, mortel, ven, enz.
In Heusdenhout: een buynder beemden off weyden gent.
v
t groot brouck ofte Hoelblock, 1634 (P 118, f 35 ) .
Te Ginneken: Aent Brouck oft gemeeQt, noort de vroente gen
Delbergen, 1617 (R 687, f 145).
Gemeente=gemeenschappelijk gebruikte grond, meest heide of
moeras, in bezit van de Heer. Vroente: duidt op de eigenaar
(vroon) ; later betekende het gewoon woeste gr~nd.
In Ulvenhout k e nde men: een perc. heyvelt gen het broeck,
1722 (R 86, f 81) e n uiteraard het Geersbroek.
Wildert is e v e n een s een aanduiding voor woe s t e grond, hetzij
hoog hetz ij l aag gel e g e n. Te Heus d e nhout: ee n percee l z oo
land, wijde al s bosch g e n t : he t Wi lde rk e , 2 b uynde r, s uyt
de Molenley, 17 68 (RG 96 , f 2 2 ).
t
Ook: Twee en een vie r e nd 1 b uy nd r we yde n g e n d e Groeswildert, zuytwae r t a e nd Mo l nv l o et , 15 5 1 (R 680, f 61°).
Groes=gras en ander pla n t nm t riaa l , de bovenste laag van
grazige percelen.
Een heide was meestal hoogge l e g n e n droog. De Baronie bestond vroeger voor een g root d ee l ui t heidevelden, vandaar
dat het Ëlement sterk verbre id i s i n de toponymie: Een stuck
lant gen theylaer aent cromveken , 1552 (R 680, f 15 9) . ~ok
bij Ulvenhout vond men zo'n heilaar : een stuck lants gen

200
theylaer, een veertelsaet (4 lopenzaad=~ bunder= 0,65 hektare)
tegens den nyeuwenhuys over. 155 1 (~ 680, f 83).
Laer betekent in de Kempen vaak: onbebouwde, woeste grond.
Dat stemt goed overeen met het eerste element hei.
Verder zijn er nog vele Hei-akkers, aangelegd op ontgonnen
heidevelden: Een perc. zaayland: den heyacker oft heyvelt,
500 roeden bij het Ulvenschotsch Bosch (het huidige Ulvenhoutse Bos), 1698 (R 700, f 21).
Slechte, onvruchtbare grond was er vroeger in overvloed, en
dit bracht men ook wel tot uitdrukking in de naamgeving:
Bijster komt nogal eens voor als veldnaam; de betekenis is
schrale I onvruchtbare grond. Beemden off weyden: -..q...-~~~~
den bijster
opt Hoocheyndt (te Heusdenhout), 1~27 (~ 691, 7.79 ) •
Te Ulvenhout: Vi jf lopensaet landts gen den Bi]ster over de
beecke, 1634 (P 118, f 155).
Weiland werd vroeger vanwege de moerassigheid en onvruchtbaarheid meestal maar één maal per jaar gehooid, in de maand
juli. De benaming voor deze, langs beken gelegen hooilanden
was: beemd.
t
Zo treffen we te Ulvenhout aan: een stuck beemden gen den
Echelbeemdt, ~ buynder, behorend bij de Hoeve van Grimhuysen,
1580 (R 685, f 81V).
Te Ginneken was ook een eggelbeemd bekend: Den eggelbeemdt,
1 buynder, opten Marckkant, 1627 (R 691, f 71°) . Een eggel
is een bloedzuiger . Deze kleine ringwormpjes kwamen voor in
stilstaande wateren, en dus ook wel in beemden, waarvan be paalde stukken nooit droog viele n.
Deze bloedzuigers werden ook wel gekweekt met het doel ze te
gebruiken bij aderlatingen, een nutteloze behandeling trouwens.
In veel beemden werd turf gestoken of geslagen (uit het water
omhoog gebaggerd) . Dit gebeurde ook wel i n heidestreken uit
v e nnen, zoals uit het Turven, gelegen in het Ulvenhoutse Bos,
1848 (NN 157 I 772).
We r d een stuk grasland na het hooien nog één of meer keren
b weid, dan sprak men van toemaat of tommerd (vergelijk: een
omme ~dkatje=een in de 2e helft van de zomer geboren poes,
ni t e rg levensvatbaar) .
t
n Ulv e nhout beston~ zo'n perce el.: weiland gen de toemaatbij de stede g e n de Pennendijk, 1843 (NN 155, 156). Ook
H usd e nhout was deze benaming niet ongebruikelijk: daar
t n mi n s te ook een tommerdwei.
v l plaatsen in de gemeente Ginneken en Bavel lagen Koen . di.t wa r e n meest a l percelen van minderwaardige kwalii , di ook we l e e n s gemeenschappelijk gebruikt werden.
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Misschien nog een overblijfsel uit d e tijd, d a t het vee
"hoorn bij -hoorn" geweid werd (dus soort bij soort).
Voorbeeld: Een perc. weyde in den Ypelaer gent de Koeweyde
420 roeden, oost de Esse of Jan Claesssedreef, 1768, RG 96.
f 268).
Dieren spelen ook een belangrijke rol in de top onymie. In
de vroege r gegeven benamingen schemert iets door van de verscheidenheid aan wilde di e ren, die toen ons land bevolkten.
Daaronder vallen verschillende soorten die nu uitgesto rven
zijn: beer, wolf, bever, enz.
In 1474 is er spraken van: de Hoeve ter Beversluys te Overakker. Misschien dat ook in 1474 de bevers er al lang verdwenen waren, maar ze zullen daar toch wel ooit aanwezig
z ijn geweest. De laatste Nederlandse bever werd i n 1825 te
Zalk geschoten.
In 1855 wordt het Kranelaar in het Ulvenhoutse bos vermeld
(NN 164, 2285): tegenwoordig worden Kraanvogels in de Baronie nog maar zelden gesignaleerd. De waarnemingen stammen
vooral uit de tijd van de herfsttrek, wanneer ze fourageren
op een gerooid aardappelveld, of andere plaatsen . Volge ns
Iven (3) was de trekroute vroeger meer westelijk dan thans,
nu ze vrijwel alleen nog maar in Oostelijk Noord-Brabant
regelmatig gesignaleerd worden. Vergelijk: het Kraanschot
in de Willemspolder bij Oosterhout.
Ieder dorp kende enkele eeuwen geleden meerdere ooievaarsnesten, hoewel er toen ook al grote fluktuatie s in de a antallen optraden.
" Omtre nt den dorpe bij den oyevarsne st" wordt in 1579 g es c h r e v e n. Ee n andere naam voor Ooievaa r was stork. Bij v
Se t r s v i nd t me n: Stoirk heyninge, 162 4 (P 12 5 9 , f 20 1 ) .
H z e n z j n l d u i z e nde n jaren inheems in Nederland: ze kom n v r ij w l in l le t e r r e intypen voor, in tege n s telling tot
kon ij n n, d i
mo
ss i g e g e bie d e n en uitgestrekte bosse n
mij d e n . D k o n i jn n zij n p as i n d e Middeleeuwen vanuit
zuid- Eur op n
n z g w sten g e k o me n; het eerst werden ze
waats c h ijnli j k bij k
l
i n w ra nd e s gehouden. In Ginneken vinde n we : i n d c k
r s e nde n Con ij nsberc h en
aenden a c kerwac h, 158 0
51
87 ). In h e t Mastbos was
een perk genaa md h et H
g r , 18 4
(NN 156 , 376 ) e n verder te Ulvenhout: l a ndt h t H
bro c k , 3/ 4 buynd e r , 1627
(R 691, f 96); in hetze l fd e d orp ook: D n gro oten Ha senbraecke, behoorend bij d e Ho e v
v n Putt n, 1 6~ 4 ( P 118,
f 210) . Haes kan echter ook nog w l
nde r e b teke nissen dan
het bekende dier hebben: sch erp ~ boc ht e n hoo g te .
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Vossen zijn eeuwenlang genadeloos vervolgd, in de waan dat
zij schadelijk zouden zijn. Het tege~deel blijkt waar te
zijn: het is een zeer nuttige knaagdierenverdelger. Zie hierover bv. Gert van Oort: qe Vos, uitgegeven in de serie:
Dieren Dichterbij.
In het Ulvenhoutse Bos kende men de Vossedreef, genoemd in
1857 (NN 165, 2883) en in het Mastbos: de heining of Vossenberg, 1845 (NN 156, 376).
Wolven waren zeer gevreesd : er werden nogal eens massale
klopjachten op gehouden. Als gevolg hiervan stierf het dier
uit in het begin van de 19e eeuw. Misschien herinnert aan
dit dier nog: den Wolffsbergh te Ulvenhout, vermeld in 1701
(R 700. f 189). Er zijn echter diverse andere interpretaties
van het element wolf mogelijk : draaikolk of persoonsnaam,
maar die lijken hi er toch minder waarschijnli jk.
Ganzen pleisterden 's winters vaak in de vochtige beemdengebieden. Bij Ginneken tussen het Mastbos en de Mark lag een
gebied de Ganzenweiden. Oorspronkelijk was dit een stuk gemeenschappelijk gebruikt hooiland, en werd het meestal in
één adem genoemd met ander e dergelijke gebieden: Wervenschot,
Camerschot, Coppersheyninge en Ganseweyde, 1626 (R 691, f33).
De eerste drie lagen bij Bavel.
Leeuwerikken vallen door hun spektakulai re zangvluchten natuur lijk erg op: in het Ulvenhoutse bos werd een perk ernaar
genoemd : he t Leeuwerkeperk, 1848 (NN 157, 772) en in 1857:
het Leeuwerikkenperk (NN 165, 2883).
Sommige kraaiachti gen trekken buiten het broedseizoen in
grote groepen naar hun gemeenschappelijke slaapplaatsen, die
vaak i n enkele hoge bomen liggen. Dit gedr ag kan men waarnemen bij: kraai, kauw en roek . In Ulvenhout zit het woord
kraai misschien in: de Creyenberch, 1552 (R 680, f 185), hoe wel voor de betekenisverklaring hier ook weer andere mogelijkheden be staan.
Voge l s we rde n vr oege r op gr ote schaal gevangen en voor de
kon s umpti~ verkocht . Aan dit va ngbedri jf herinnert: de kweeke r i j gen het Vi nke n s lag , 1846 , (NN 157, 772). Blijkbaar was
e r ook een p ercee l zaailand met de z e lfde naam : .. met een
staalkant ( = he g ) an he t z aai land g~nt. het Vinkenslag,
1846 (NN 156 , 376 ) .
Of in het wei l and : d paardewei te Ulvenhout het huisdier
optr eedt, i s niet h lemaa l zeker. Paar d kan ook duiden op
een grenspaal of g meenschappelijke grond. Bij het paardenkerkhof in het M s bo s zullen we l paarden begrave n zijn.
(NN 164 , 22 85), 1855 .

Te Heusdenhout: twee percelen weyden naast malkanderen gen
de paardebeyster, 1768 (RG 96, f 21v).
Dit bevat waarschijnlijk het element paert = part, aandeel,
schaar. De Paardebijster was eerst gemeenschappelijk eigendom geweest en vervolgens in parten opgedeeld, waarbij iedere gerechtigde één aandeel verwierf.
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Schepenregister, meestal van Ginneken.
p.
cijnsboek der Rentmeesters der Domeinen van Prins
Frederik, speciaal nr . 118, opgemaakt in 1634, betreffende Ginneken en Bavel.
folio
1 verso (keerzijde)
Nieuwe notarissen, geresideerd hebbend t e Ginneken
bv. NN 157 handelt ove r het jaar 1846. Ac hte r .deze
ve rme lding volgt ste e ds nog he t numme r van de akte.
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DERDE KLAS BEGRAVEN
door W. Colsen
Onlangs vond ik in een parochie-archief in ons bisdom Breda
een begrafenisrekening uit 1863.
De rekening zag er als volgt uit:
DERDE KLASSE
Koets met twee paarden bespannen
Mantels koetsier en 4 dragers à 65 cent per mantel
idem voor een lijkdienaar gebruikt driemaal
idem voor een rouwsluier
Kerkelijk recht gebruik 1 lijkdienaar
18 kaarsen op de barrie van 2,7 once ieder, zijnde
geelwas doende tesamen aan wigt 4 pond 5 once
8 dito op den autaer
2 pond
aan offerwas
1 pond
zarnen 7 pond 5 once van f 3,20 per pond is
verdiensten heeren geestelijken
verdiensten koster
verdiensten organist
verdiensten pedel
verdiensten orgeltrappen
Voor het luiden van 3 pozen waarvan de laatste
dubbel dus vier pozen geluid à f 1,50 per poos
Gebruik der rouwvanen
Gebruik barrie kleed met kerkelijk recht

f
f
f
f
f

26,00
3,25
1,95
0,65
1,00

•BRIEVEN VAN PAULUS"
i • het informatieblad voor de leden van de heemkundekring
•paulus van Daesdonck" te Nieuw-Ginneken .
Bat verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast vele informatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en
aaillante details uit de geschiedenis van de vroegere
Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en
Bavel en de Gemee nte Nieuw-Ginneken .
a.dalttie
C. J . M. Leijtèn, Craenlaer 18, Ulvenhout
I llustraties : L.F . Jetzes , J.A . M.Soeterboek en L. C.Nouwens
Techn. ver z. : J . A. M. Grauwmans
De heemkundekring "Paulus van Oaesdonck" werd opgericht

3 april 1975 en is gevestigd te Nieuw-Ginneken .
l ekretariaat
Vang 21 te Ulvenhout
lankrekening
52.18 . 33 . 639 t . n . v. Paulus van Daesdonck
Girorekening : 37 . 13.311
t.n . v . Paulus van Daesdonck
ICollektie

f
f
f
f
f
f

23,00
11,30
1,55
1,15
0,95
0,50

f
f
f

6,00
1,50
2,25

Totaal
Grafdelver

f
f

81,05
0,90

Ge neraal

f

81,95

De heemkundekring bouwt een eigen kollektie t . b.v. specifieke tentoonstellingen en om te komen tot het inrichten
van een eigen heemkundig museum.
lche nkingen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen:
A. Luijten, •t Hofflandt 36,Ulvenhout
A. Lodewijk, Vennekes 26,
Bavel
laatuur
:;:c:-v:-d. Westerlaken
C.J.M. Leijten
J .M.E . M. Jespers
A.P.J.M. Luijten
L.C. Nouwens
A.P.H. Lodewijk
J .A.M. Gra uwma ns
A.M.M. Verkooijen

voorzitter
vice-voorzitter
sekretaris
2e sekretaris
penningmeester
2e penningmee ster
t echnisch koördinator
medewerker Ga lder Strijbeek

nbo kJ
Kor nbl o m"

Ze ronden h et allemaal een b eetje af en een rekenfout van
f 1,bO zit er ook in .
Men rekende vroeger met medicinal e ponden . Zo'n pond weegt
375 gram n telt g n vijf ons , zoals het huidige pond, maar
12 one ' s .
Een one w
drachmen of 540 grein. In onze
spreektaal
heel klein beetje en dat was
het inderda
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LIDMAATSCHAP
Het verenigingsjaar van de heemkund krimi l oopt v n 1 • ptember tot 31 augustus.
Naast diverse heemaktiviteiten, lezing n, t• nt none t llinq n
en ekskursies geeft de kring het tijd sc hrift "Brl v• n van
Paulus" uit.
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het ge he l e ge zin
en bedraagt voor het verenigingsjaar 1980- 198 1 f 20 , - per jaar.
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