i \Jen \Jan ~aulu.s"

3

205

16lrttbtn ban l}aulus
Tweemàandelijks periodiek van de
heemkundekring "Paulus van Daesdonck"
6e jaargang, nr.~
ISSN-0166-0438

Redaktie: Craenlaer 18
4851 TK Ulvenhout

~

Nieuw-Ginneken, 15 hooimaand 198i

HET 350e LID
Voor de laatste keer verschijnen hierbij in dit verenigingsjaar de "Brieven van Paulus".
Drie en dertig keer al lerlei artikelen over ons Heem, verslagen over wat was e n b es chouwingen over wat komen gaat.
Vele medewerkers besteedden dit jaar hun tijd aan de Brieven .
Onze dank daarvoor. Het blad kreeg . er allure door.
Ook dank aan het einde van een verenigingsjaar aan vele medewerkers van onze kr i ng z oals W. Colsen (plakboek), W. Boelaars
(foto's en krantenarchief), redaktie Ons Blad en redaktie
Nieuw Geluid voor hun publikaties.
Dit nummer verschijnt in de vakantietijd. Het einde van ee n
jaar hard werken en h e t begin van een nieuw jaar, het zevende verenigingsjaar.
Op de omslag vond u e n s tortings/akseptgirokaart, maak er gebruik van en betaal nu reeds uw kontributie. Het schee lt uw
penningmees t er veel w rk .
De agenda voor het kom nde jaar is weer rijk gevuld .
Noteer nu r eeds de data , want u ontvangt geen konvokaties mee r.
Op de jaarvergadering v e rte lt de veldpolitie uit Zundert u
alles over stropen e n laat u ook van alles zien over dat a loude ambacht.
Maar eerst huldigen wij dan , u gelooft het nooit,
HET 350 e LID

!
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK
N~w-Ginneken
eearet.ariut. 1 Vanq: 21 Ulv .
t.lefoon
1 076-65)894
buknk..nr. 1 A.a . N.SZ . 18.ll . 619

Nieuw-Ginneken, 15 Hooimaand 1981
Aan de leden van de Heemkundekring
Paulus van Daesdonck,
Geachte Heemvrienden,

poe&winmr . : 17.13 , Jll .

6e JAARVERGADERING
Op 12 oktober houdt onze h eemk un d e k ring
·
· · zesde algemene
zi]n
ledenvergadering.
De agenda is als volgt:
AGENDA
1. Welkomstwoord door de voor zitter.
2 . Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 27 oktober 1980.
3 . Terugblik door de sekretar is over de aktiviteiten van het
afgelopen jaar.
4. ~erantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen
in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester.
5. Vaststelling van de door de penningmeester opgestelde
begroting voor het jaar 1981-1982.
6. Benoeming van de leden van de kaskommissie voor het verenigingsjaar 1981-1982. De heer J. Hame l tl'.'eedt af.
7. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Regelement treden
de heer J . C. van der Westerlaken en de heer A.P.J . M.Luijten
volgens rooster af als bestuurslid.
Zij stellen zich herkiesbaar.
I~gevolge artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement
dienen de namen van andere kandidaten minstens 5 dage n
v66r de vergadering aan het sekretari a at beke nd te worden
gemaakt onder overlegg i ng va n een voordracht m t 10 handtekeningen en e e n bereidverklaring van d kandida t , dat
deze een e ve nt uele beno ming zal
nv
n.
8. Bespreking van het progr mm voo h
• • v r niging s j aar .
9. Huldiging van het 350
d.
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de jaarv
in9 omstreek s 21.00 uur.
Pau z e (.:!:_ 21.00 uur - 21. 0
Na de pauze zul len
d hand van een k l

uur )

n de veldpolitie uit Zundert u aan
ntoonstelling vertellen over hun werk.

Het zevende verenigingsjaar vangen we aan met een lezing, die
verlucht zal worden door een dia-serie, over de Brabantse
boerderijen.
De verschillende typen zullen aan de orde komen en hoe men
vele van deze boerderijen heeft gerestaureerd zal niet zonder kritiek onder onze aandacht worden gebracht.
Deze avond wordt verzorgd door de heer Drijvers, die in zijn
dagelijks leven architekt is en een van de deelnemers aan
ons Heemkamp op Anneville was.
Dit alles zal plaatsvinden op maandag 14 september.
Aanvang 20.15 uur in de Fazanterie.
Op 26 en 27 september jubileert de Imkersvereniging St. Ambrosius afd. Ulvenhout/Galder. Zij bestaan dit. jaar zestig jaar.
Wij zullen tijdens dit feest acte de presence geven met een
tentoonstelling van klein boerengereedschap en foto's van het
boerenbedrijf zoals het vroeger reilde en zeilde.
In deze aflevering van Brieven van Paulus leest u nog meer
over dit evenement.
De jaarvergadering zal door deze aktiviteiten dit jaar plaats
vinden op maandag 12 oktober in de Fazanterie. Aanvang 20.15 u.
Na de pauze zal de ve ldpolitie uit Zundert ons wat laten zien
en horen over hun we rk wat o.a. te maken heeft met het aloude
ambacht: stropen!
Noteert u alvast deze dat a in uw agenda?
Er komt nl. voor deze aktiviteiten geen aparte konvokatie meer.
Met vriendelijke groeten
namens het Bestuur van de
Heemkundekring
Paulus van Dá'esdonck

~~
J.C. van der Westerlaken
voorzitter
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AGENDA 1981-1982

jan.

juni 28

febr.15

-Brieven van Paulus 36

mrt.

Lezing

Tentoonstelling "Uit het Rijke Roomse Leven"
in de Jan Boomaarshallen in Bavel

- --------------------------------------~--------------------

juli 15

Brieven van Paulus 33

aug . 13-16

33e Heemkamp in Zeeland/NB
Paulus van Daesdonck draagt de standaard over

apr.

31
sept. 1

12

't Muziek (uit Bergeyk)

3
15

Paulus van Daesdonck bestaat 7 jaar
Brieven van ?aulus 37

Einde van het 6e verenigingsjaar

mei

Ekskursie naar het Heemerf in Goirle

Begin van het 7e verenigingsjaar.
De leden worden verzocht hun kontributie te
betalen.

juni 27 (?)

Tentoonstelling t.g.v. Bavel Anno 1920
met als onderwerp "Van Radiospoel tot T . V.sateliet".

Harmonie Co~stantia uit Ulvenhout bestaat 75
jaar en recepieert in zaal "De Harmonie".
Paulus van Daesdonck heeft een boekje samengesteld over het wel en wee van deze vereniging.

juli 15

Brieven van Paulus 38

aug. 31

Einde van het 7e verenigingsjaar

++++++++
. 14

26-27

okt. 12

15

Lezing "De Brabantse Boerderij"
doór Piet Drijvers
Fazanterie 20.15 uur

Noteer de bekende data reeds nu in uw agenda!
In Brieven 34 hopen we alle data definitief bekend te maken.

Tentoonstelling in zaal "De Harmonie" ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de imkersvereniging St. Ambrosius.
Paulus van Daesdonck exposeert mee.
6e jaarvergadering in de Fazanterie, 20.15 uur.
Na de pauze een lezing over smokkelen aan de hand
van een kleine tentoonstelling door de veldpoliti e
uit Zunder t .
Brieve n va n Paulus 34

nov. 9

Lezing ove r Devotionalia door Drs . W.Knippenberg

dec. 15

Brieven van Paulus 35
Praten met ouwetjes in Bavel

60 JAAR BIJEN HOUDEN IN EEN NATUUR-HISTORISCH
NIEUW-GINNEKEN
Een tentoonstelling ge or g aniseerd in het kader van het 60-jarig jubileum van de Imkersvereniging St. Ambrosius afd. Ulvenhout/Galder in samenwerk i ng met Heemkundekring Paulus van
Daesdonck, Vogelverenig i ng Nieuw-Ginneken en het Instituut
voor Natuurbeschermings edukatie afd. Ulvenhout.
De imkers van St. Ambros i us, afd. Ulvenhout-Galder, priJzen
zich gelukkig dat zij andere plaatselijke vereni;gingen bereid hebben gevonden mee te werken aan een grootse tentoonstelling waarbij die verenigingen het thema 60 jaar hebben
aangegrepen om iets van hun werk te laten zien:
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~tuut

voor Natuurbeschermingsedukatie:
n natuurgetrouwe rekonstruktie op schaal van de Bavelse
h id anno 1920
• voorlichting over de problematiek omtrent de aanleg van RW
n ov r vogelbescherming
n ~o ken- en lektuurkraam.

•

mkundekring Paulus van Daesdonck:
n expositie van klein boerengereedschap uit de twintiger
n e.v .
boek n- en lektuurkraam.

STRAATNAMEN

( 18)

door Jac. Jespers
Nieuw-Ginneken:
met een keur aan vogels
lektuur en voorlichting
afd. Ulvenhout-Galder:
van bijen en het winnen van

•

s korfvlechten, honing slingeren, observatieprodukten der bijen: honing, was, mede en koek.
v zicht. van· ing ezond en werk van Ul ve nh outse Lagere Scho9 maakt naar aanleiding van het jubileum der imkersver-

n;.

heel zal worden opgefleurd met bloemstukjes welke zijn
)(

door leden van de Bloemenvereniging U.T.E.L.O.

all••

zal plaats vinden op:
26 september a.s. van 15.00-22.00 Uur en
27 september a.s. van 11.00-17.00 uur
van Café-Rest. De Harmonie te Ulvenhout in de

at tege nover de kerk.
opening zal plaatsvinden op zaterdag 26 septemburgemeester van de gemeente Nieuw-Ginneken.

b draagt f
n d t u d z

l,~-

.per persoon boven de twaalf jaar.

interessante tentoonstelling zult be-

Lijndonkseweg
Het gehucht "Lijndonk" wordt reeds in 1299 genoemd in een
akkoord tussen de abdis van Thorn en de pastoor van Gilze
over de verdeling van tienden.
In 1845 stonden er reeds 12 huizen met 100 bewoners.
Tervoortseweg
In het bovengenoemde akkoord komt waarschijnlijk ook het gehucht Tervoort voor onder de naam "de Voort".
Een "voort" is een doorwaadbare plaats als een overgang in
de Ypelaarse Mole nlei.
Het gehucht telde in 184 5 een 16-tal huizen en 120 bewoners.
Bolbergseweg en Eikbe rgseweg
De gehuchten Bolberg e n Eikberg zijn hoger gelegen plaatsen,
waarvan de laatste b e groe id was me t e ik en .
In 1845 trof A. van der Aa er twee brouwerijen aan met 33
huizen en ruim 160 inwoners .
Julianalaan en Wilhelminaplein
In een van d e eerst uitbreidingsplannen te Ulvenhout na
W.O. II werd in de vijftige r jaren het Wilhelminaplein aangelegd en bijna daaraan grenzend de Julianalaan.
Hoewel ook Nede rl ands Ge meenten d eze straatnamen kennen,
bestaat hiervoor in o n ze Ge meente een bijzondere reden.
Bijna onmiddelli jk nadat onze Gemeente op 28 oktober 1944 was
bevrijd, vestigde Pr i n s Bernhard zijn hoofdkwartier op het
landgoed Annevill e .
Op 23 maart 1945 we rd de stad Breda door Koningin Wilhelmina
bezocht. Daar zij planne n had zich op korte termijn weer blijvend in (het toen nog g e deel telijk bevrijd) Ne derland te ves tigen, werd zij door haar schoonzoon Pri ns Bernhard gewezen
op de mogelijkheden, die het landgoed Anneville hiertoe bood.
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Op 3 mei 1945 werd Annevi lle de Koninklijke Residentie en
hier vernam Koningin Wilhelmina de volgende dag het nieuws
van de kapitulatie van Duitsland (1).
Prinses Juliana, die zich .inmiddels met haar dochtertjes ook
op Anneville had gevestigd, kon nog net op diezelfde avond
getuige zijn van een spontaan defilé dat door de inwoners
van de omliggende plaatsen op Anneville werd gehouden.
Aangezien het vlak na de bevrijding nog niet geheel beslist
was in Den Haag, bleef de Koninklijke Familie op Anneville
tot eind juni 1945.
Op 5 mei 1948 werd door burgemeester Rouppe van der Voort
op Anneville een plaat onthuld, die de gedachten is aan deze
voor Nieuw-Ginneken bijzondere e pi s ode leve ndig houdt.
(1) Brieven van Paulus 28, p. 236.

In dezen Huize waar de Koninklijke familie
van November 1944 tot juni 1945
verblijf hield bereikte
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina
op 4 mei 1945
de heugelijke tijding der onvoorwaardelijke
overgave van de Vijand
Ter herinnering hieraan werd op 5 mei 1948
in het vijftigste jaar der regering van
Hare Majesteit deze gedenkplaat onthuld.

KOM KWIJTBUURTEN IN ZEELAND
n d onde rdag 13 tot en me t zondag 16 augus tus organiseert d e
mk u nde kring Zeeland h e t 33e heemkundig werkkamp van Brab an t s
m o nder de titel "Kom Kwijtbuurten in Zeeland".
n i nteres sant programma met veel fi e t s tochte n o.a. naar Zee • n , Mil l, Grave en Velp.

1

o n d r dag 13 augustus zal onze Kring om 20 .0 0 uur d e
rd v a n Brabants Heem ove rdragen.
bedraagt f 125 ,-- per persoon en u kunt d ee lne men
drag t e .storten op bankrekening nr . 15. 95 .1 9 .1 9 5
mkunde k ri ng Zee lan d in Zee land .
ond n tie-adr es voor nade re informati e i s:
k
• 82 , 5411 BC Ze eland/NB.

~~

HET CATHARIENSWIEL EN KEE VAN MOETJE PIETE
door C. Hoeckx

Een catharienswiel is een soort dauwworm of exceem dat vaak
op de pols voorkomt. Het begint met een pukkeltje, breidt
zich in cirkelvorm uit en -het geeft een branderig en j e ukend
gevoel. .. • .•
Kee van moetje Piete.
Kee heette Cornelia Paeschen en was de doc hter van Marijn
Paeschen en Petronella van Loon .
Petronella werd door iedereen die haar kende, moetje (ta nte)
Piet genoemd en haar dochter Kee, was dus Kee van Moe tje
Piete.
Kee werd geboren op 18 juni 1885 in Wouw en woonde haar hele
leven (zij was ongehuwd) in Wouw, Bergsebaan 73.
In oktober 1957 verhuisde ze naar het Elisabethsbejaardenhuis in Halsteren e n daar overle ed zij op 2 april 1961.
Moeder en dochter konden verschillende zie kten g e n e z e n z oals :
rugklachten, tand pijn, e x ceem en catharienswiel. Na de dood
van moetje Piete, nam Kee van moetje Piete het g e beds g e n e zen
van haar moeder over en ze deed dit tot op hoge ouderd om.
Om van een catharie nswiel te g e n ezen mo est men een n o ve e n
houden t e r ere van de H. Catharina en het catharienswie l
twee keer per dag met goei botter (= roombote r) dun in s meren en de eerste dag negen onze vaders e n negen weesg e groe t e n
bidden ter ere van de H. Catharina. De v o lge nde d a g weer twe e
keer dun beboteren e n acht onze v a ders e n a c ht weesge groe t e n
bidden. De volgende dag zeven onze vaders en ze v e n wee sgegroet en, totdat op de negende dag h e t c athari e nswi e l v erdwe n e n e n
de patiënt genezen was.
Te g e n een kleine geldelijke vergoeding b a d Ke e d e n o v een o ok
mee en dan was sukses v e rzekerd .

Kee v a n moe tje Piete adviseerde altijd o m h et v oorne me n t e
ma ken om d e H. Catharina te gaan vereren o f om t e gaan b e d e v a arten n aar Stabro e k, waar de H. Catharina v eree rd we r d.
Volgens oude zegs li e d e n h e bben moetje Pie t e n Kee v a n moe tje
P i ete honde rden me n sen gen e zen door hun n o v e n e n e n gebed e n .
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N DI ALEKT
door Ja n van der Westerlaken
r dat we hier ook aandacht aan willen besteden. Het is
hoogste tijd dat zoveel mogelijk wordt vastgelegd, want
dia l ekt is aan het verdwijnen.
k is het dialekt rijker aan woorden en klanken dan het alm e n gebruike lijke nederlands. De uitdrukkingsmogelijkheden
zij n voor de meeste nederlanders in hun eigen dialekt groter.
I n hun eigen taal voelen zij zich meestal beter thuis.
Daarom is het erg waardevol, dat zoveel mogelijk woorden en
uitdrukkingen van het Bavels, Ulvenhouts, Strijbeeks en Galde r s dialekt genoteerd gaan worden.
Als eerste bijdrage hieraan "Un Ulvenhouts liedje" dat ik
via mevrouw v. Hooydonk-v.d. Hoven in handen kreeg.
Wij verzamelen niet alleen liedjes en teksten, ook losse woorde n en uitdrukkingen (met de betekenis!) zijn van harte welkom.
Vanzelfsprekend sluiten we het Ginnekens en Bredaas dialekt
nie t uit!
Hie r dan "un Ulvenhouts liedje" dat vaak op bruiloften en
par tijen ten gehore werd gebracht.

1.
Kende ne kloek mee pielekes, kiepe jonge krielekes
Perrewepse - papegaoen, rooje beesies - klokkebaaie
Witte gij wa butse ziJn, en wa boeremutse zijn
Verbergske speulen - poetje takken, ja da deeje we as
brakken
Ken dun lange onderbroek, en mee waoter kletse
Ok da lefke en dun wasdoek, ree de gère schetsen

Refrein:
2. Pratte van un kommeke, en da mooie blommeke
Van dun dieje en van zukke, zitte wel eens op oew ukke
Kende gij nun meulenér, en nun ouwe zeeverér
't Ga:broek - raokus en de griebus, en de stéstraat nogal
wiebus
Kende ok un gummeke, de kettebak mee kette
en un tum-tummeke, de pot bij de bedstee zette
Refrein:
3 . Kende gij katrollekes, knollekes en bollekes
Juine - èrpels - sperziebedde, zulle w'eens un potje wedde
Witte van de platte buis, Ja die stond er toen in huis
Kende nog de houtekooi, en die ouwe kiepekooi
Nun mérrel - piesbak - en dun beerput, en ut vermierloosmasje
Kruinagels en ok de miesput, · en ut schoenekastje
Refrein:

OUDE VERSJES EN LIEDJES (15)
opgetekend door mevr. v. Hooydonk-v.d. Hoven
UN ULVENHOUTS LIEDJE

R f r e in:
Uite gij van da zoethou t - en echte boeremikke
n kom de gij uit Ulve nhout - Ja da dis net as ikke

4. Plek zat méns was da nou wir, nun futblaos kaojkus en
veul meer
En dun omwas op de rébank, messe wette op de wetplaank
Knippe mee un schér da gaot, we zeeje ok das nun tomaot
Mulders schudden deeje we gére, errebeesies volle kerre
Slao die groeit ur op ut laand, Kunde ijzere balle
Nieuws da leesde in de kraant, mee slibbere kunde valle
Refrein:
Luste gij van da zoethout - en echte boeremikke
Dan kom de gij uit Ulvenhout - ja da dis net as ikke
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--DE VOORNAAMSTE BESTANDDELEN VAN DE VELDNAMEN IN
GINNEKEN EN BAVEL (1)
door Chr. Buiks
Wat betreft het verzame len van veldname n h e eft d e Baronie een
grote achterstand op het aansluitend Belgisc h g e bied. In
Noord-Brabant verscheen tot nu toe een monogra fi e over de
Roosendaalse toponieme n en r e cent nog een over Valkenswaard.
De Bont heeft een onderzoek verricht naar de v e ldnamen in Kempenland, waarbij vooral g e let we rd op nog "le v e nde" toponiemen.
In Oostelijk Noord-Brabant zijn verder nog e nkel e heemkundige
kringe n aktief op dit terre in, terwijl voor de Ba ronie nog genoemd moe t worden de omvangrijke verzame ling n a me n, die d e
werkgroep Haagse Beemden heeft opgebouwd.
Ondergetekende heeft zich de afgelopen jare n bez ig gehouden
met een inventarisatie van het Teteringse name nbe s tand, zowel
wat betreft archiefmate riaal, als wat betre ft d e nog bestaande toponiemen. Oosterhout en Ginneken zijn ondertussen in bewerking, waarbij vooral Ginneken een grote ri j kdom aan veldnamen op blijkt te leveren: tot heden toe naar s c hatting tus sen de 4 à 5.000.
.
Vanwege de beperkte ruimte en tijd zal het onde r s taande
slechts handelen over twee nederzettinge n uit h et g e bi e d van
de voormalige gemeente Ginneken en Bavel nl. Gal de r e n Bave l.
AANSTEDE: Bouwland genaamd de Aanstede, in 1863 v e rmeld te
Galder, NN 170, nr. 41 63 . Een perc. saayla nd g e l egen in de
voornoemde aansteede genaamd de oude aanste d e t e Bavel in
1761, R 95, f 133v.
Vaak komt aanstede voor in een bepaalde formul e , di e een boerderij met de daartoe behorende grond aanduidt : Ee ne stede, bestaende in huysinge, s c huere, stallinge, k o o ye e nde erffenisse
roette aanstede, houdende omtrent •• buynder . Ee n equivalent
ervan i.s huisakker, <i.lho~wel aanstcde ni et al t ij d een akker
hoeft te zijn.

AKKER: 1463: Achtien lopensaet lants, gelijc als die gelegen
zijn in die Acker te Bavel, Catharinadal, nr. 432. "In de
Galdersche Acker wordt vermeldt in 1606, R 687, f 44v.
Verder te Keessel: In de gemeynte aldaer genaemt de Keesselacker, 1558, R 682, f 2.
Ieder dorp in de Baronie, en zelfs ieder gehucht kende zijn
dorps-resp. gehuchtsakker. Dit was het oudste kultuurland.
De oudste vermelding van het woord dateert uit de Be eeuw.
De frekwentie van deze do~psakkers zou volgens Lindemans een
maat zijn voor de bevolkingsdichtheid in het oude Toxandriê.
Ze komen vooral voor in het noord-westen van de prov. Antwerpen en in het aansluitend gebied van de Baronie. De dorpsakker was van de omgeving afgeschermd door een heg, al of niet
op een wal.
In later tijd werden individuele ontginningen uit de woeste
grond, ook wel aangeduid als ••• akker, en ook delen van de
dorpsakker werden zo genoemd. In Galder kende men b.v. nog:
de Brede, Grote, Hoge, Kleine, Lange, Nieuwe en Lage Akker,
terwijl ook in Bavel tientallen akkernamen te vinden zijn.
Een oude vermelding uit het Leenregister van Ypelaer uit
1389: Jan Broek (houdt te leend) 2 lopensaet geheytèn den
Breemtacker.
BAAN: Banen waren wegen, die het ene dorp met het andere verbonden: Een parceel inneem omtrent . de scheydinge van Gilse,
suyt de Baan naar Alphen, 1738, R 90, f 115. In 1828 vindt
men op de Eikberg: west de Baan op Chaam, N 4869, nr. 4.
Ook was er in de volksmond nog sprake van de Maastrichtse
Baan, gelegen nabij de Woestenbergse Hoef. Te Galder kende
men o.a. de Nieuwe Baan, 1803, R 102, f 115.
BALLEMAN: Tegenwoordig een streek- en wegnaam te Galder.
Vroeger was ' t een wildernis, die in gemeenschappelijk bezit
van een aantal boe r e n was.
In 1634 waren er 5 g erechtigden in "een stuck erffs genaemt
den Baeleman, houdende 12 buynderen. Verder kende me n e r:
de Gemenen Balleman (zelfde als hiervoor), de Grote e n
Kleine Balleman, d e Voorste Balleman, de Ballemanse Gracht,
Ballemanse Heining, Ballemans Land, Weike Straat e n n og de
Paertsballeman. In 1614 blijkt een boerderij ook d eze naam
te dragen: Een stede, huysinge, schuere , stallinge e n z . genaemt den Baelman, onder landt, heyde houdende 5 b uynde r e n,
met trecht van 2 peerde n te mogen weyden en de s c h i t ten te
mogen raepen in den groeten Baelmau,R 688, f 154v .
Lindemans houdt Ballemans voor een af leiding op mans van een

219

218
r • na am Baldwin, maar houdt ook rekening met een afleiding uit een plaatsnaam bv. B~len. In ons geval zou dit bv.
arle kunnen zijn. Als de fam. naam niet primair is zou men
kunn n denken aan balie (= hek) + man.

BEDDEN: 1605: Vier lopensaet lants tot Bavel in d'acker gena mt de corte en lange Bedden, R. 687, f 8v .

V rder: de Vier, de Zeven en de Tien bedden.
0

n oude vermelding komt weer uit een Leenregister van Ype1aer: •.• Item daer bij een stuck heyt de negen bedden, 1389.
T Galder kwam de naam ook tamelijk veel voor, o.a. 1730:
E n pe rc. lant genaamt de Corte Bedden, RG 89, f 49. Uiterard l agen er ook de Lange Bedden.
V le akkers werden tot in de 30-er jaren van deze eeuw in
b dden gelegd van 1,5 à 2 meter breed. Aan weerskanten van
zo 'n be d-ook saalde genaamd- was een voor, die voor de ontwat ring diende. Zo'n bed kon bij de oogst met de zicht in
n gang meegenomen worden. Dit systeem was vooral van nut
i n vochtige streken.

dit werd dan tegen cijns uitgegeven aan de bevolking.
smulders houdt het op een andere verklaring: bi-hemede, dat
is een afgesloten perceel, in persoonlijk eigende~~ . .
.
De beemden in grote beemdengebieden waren waarschiJnliJk niet
door wallen of heggen afgesloten; elders vaak wel. ~~el.van
die lage drassige gebieden zijn lang gemeenschappe~i~k in gebruik gebleven: wervenschot, Kamerschot, Koppersheining en
Ganzenweide, de Balleman, het Geersbroekse Broek enz.
!ERG: 1793: Een perc. weyàe genaamd den Berg, behorend bij de
woestenberg, RG 230. Verder Bolberg, Eikberg, enz.
De Nederlandse Bergen zijn vaak maar iets hoger dan de omgeving.

~e

ll:K: 155 7 : Een stuck lants in dacker genaemt de Beeckacker,

BIES: 1802: Een perc. saay land genaamd de Korte Bedden, van
ouds genaamd den Biesacker en het Kinderstuck, RG 102 , f 86.
In 1530 vonden we eveneens te Galder op Keessel: twee lopensaet weyden genaemt de byesheyninge, R 676, f 175.
In 1852 op Daasdonk: de Haver- en Biesweide, m:' 161, . nr.1454.
Het woord bies kan ve rschillende planten aanduiden ui~ de geslachten scirpus en Juncus, bv. de Mattenbies of de Pitrus .

d b ke , R 681, f 210. Een pare. erven genaemt de
c kwyd , onder heyde ende weyde houdende 1 br. 1654, R 695,
13 .
s t ukke n . land te Galder danken hun naam uiteraard aan de
9ging tegen een beek. Er is in Strijbeek ook wel eens
k va n beekweide als soortnaam, een equi valent van beemd .

BLIK: 1843: Een perc. weidengrond de Bliek, NN 155, nr . 95.
Een blik of bliek is een ven in de heide; komt ook wel als
soortnaam voor. Na betere afwatering kwamen ze vaak droog
te liggen en werden in kultuur gebracht.
vergelijk de oude topogr a fi sch e kaart met de huidige .

noor

1699: Een partije erven genaemt de beempdekens, onder
, bossche ende heyde houdende 1~ br. int Broek, R 700,
men nog: de Beemtstrijpe en den Beemtacker,
jl Galder levert : de Grote, Middelste, Lange, Lage
n: een perc. land genaamd den beemd, 3 gemeten,
v
, R 101, f 141 .
RRRm~an waren oors pronke lijk de vochtige t ot drassige hooiop de oevers van de beken en rivieren. •s Winters
ger e geld onder water, waardoor er een dun laagje
~ge z e t, hetgeen de vruchtbaarheid enigszins op
d . He t grasbestand was vanuit landbouwkundig standzeer armetierig, maar vanuit b i ologisch s tandr rij k (blauw grasland). Het woord beemd i s
prov. Antwerpen, Vlaams -Brabant , Noor d-Bra ba nt,
N d rlandc Limbur g. Gysseling geeft als a fl e iding
m h , dat is banmade = 's heren hooiland;

BLOK-BLOOK-BULK, enz.: Te Galder: 16 34: Een veertelsae t lants
met een voeder hooymade n genaemt dblock, west de beke, P 118,
f 79v In 1681: Twee per c . weylants genaemt de blocxkens ,
omtre~t Daesdoncq, 4 gemet , R 697, f 188.
In 1580: een stuck weyden genaemt den bolck, omtrent de
capelle, R 685, f 7 3 .
In 1557 treffen we aan: een stuc k lants genaemt de n bo l cka cker,
2 lope nsae t (R 68 1 , f 210), t e rwij l i n 1660 ve rmeld wordi : een
stuck lants genaemt de n beulckacker, 2 lop. R 695, f 11 2 ·
Ook te Galder: het Blokske en de Blokweide.
In Bavel: 14 10 : Eene weide geheyten 't bloc neven Peter Goesen
e rve gheleghen op deen side ende Jan Lemmens op dander s ide ,
Catharinada l, nr. 206 .
1634: Ee n buynde r beemde n i n de Bleken , P118, f 89 .
Verde r: de Blookdreef .
Het woord komt in vele vormen voor: blok, blook, bul k, bi luik,
bolk enz. en wordt in ve rband gebracht met bi-luken, dat is
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omsluiten. Er worden dus door heggen of wallen omsloten percelen mee bedoeld, meestal grasland. De huidige betekenis van
blok is een stuk land, min of meer rechthoekig.

DE HEILIGEN VAN NIEUW-GINNEKEN (7)
door A. van Dort-van Deursen

(,Vore/ 1.- ..-~ r Y" /!) d}
AFKORTINGEN:
Schepenregister van Breda
R
Schepenregister van Ginneken
RG
N
Notariële akte
Nieuwe Notarissen
NN
f
Folio
v
Verso
p 118
Cijnsboek der Rentmeesters van Prins Frederik,
aangelegd in 1634.

Naar aanleiding van het artikel over Sint Jacob van Compostella (1) door Pater Dagobert Gooren, wil ik hier graag iets
aan toevoegen.

PRAATJE BIJ EEN PLAATJE
Op zondag 28 juni exposeerde Paulus weer in Ba vel tijdens de
feesten Bavel Anno 19 20 onder de tite l "Uit h e t Rijke Roomse
Leven". Het was zoals elk jaar een groot sukses.
Jan Soeterboek keek vanaf de Bavelse t or e n me e naar het
f eest en maakte daarbij de impressie, die nu de omslag van
dit nummer siert.
Op de achtergrond de Molen en Kerk van Ulvenhout.

GANZENBORD
Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van Het Bavelse
Weekblad "Ons Blad" verscheen voor de Bavelse bevolking een
"Bavels Ganzenbord" kompleet met "Bult", en alle andere
b i jzonderheden van Bavel.
Tevens verscheen een plattegrond van Bavel en een prent
van J. v. As se ldonk Anno , 1 910 .
Ook het archief van Paulus werd bedacht.

BRABANTS BONT (3)
Gezegden en spreekwoorden opgetekend door
Annie van Dort.
5. Ge mot alles vi e ren
Zelfs de verjaardag van unne geit (Oos t e rhout)
6. Adde nie schiet
Kunde nie misse (Bre da)

Van 1400-1500 en ook later werden door de rechtbank vele
straffen uitgesproken, die bestonden uit boetetochten naar
genade-oorden in het buitenland. De meest beroemde was wel
die van St. Jacob van Compostella.
De misdadigers welke deze "zoen-bedevaart" van hogerhand
kregen opgelegd moesten, wanneer zij deze tocht hadden volbracht, aan schout, schepenen of burgemeester een bewijs
tonen van deze pelgrimmage.
Dit bewijs was echter geen schelp, welke de gewone pelgrim
wel meenam uit dit genade-oord. De veroordeelde misdadiger
moest een z.g. "pelgrimsplaatje" aan de autoriteiten tonen
hetwelk direkt vernietigd werd. Meestal werden deze tinnen
plaatjes in het water gegooid. Hiermee was het dus uitgesloten dat de "boete-pelgrim" dit plaatje aan een andere misdadiger zou kunnen overdragen of verhandelen.
De tinnen plaatjes, welke alle een andere voorstelling hadden,
dit ook weer om fraude te voorkomen, kreeg de boete-pelgrim
bij aankomst in het genade-oord van de kerkelijke gezagdragers aldaar.
Deze tinnen pelgrimsplaatjes zijn .:!:. 3 bij 2 cm. groot en
zoals gezegd in velerlei voorstellingen, doch wel betrekking
hebbend op het leven van de heilige, de stad waar men naar
toe moest of de kerk waar de heilige vereerd werd b.v. een
tinnen schelp, St. Jacob, een madonna, zegel van de s tad enz.
Vele van deze pelgrims plaat j e s z i jn, zij het soms ze e r beschadigd, bij baggerwerk e n i n de Schelde, Seine en Sambre
teruggevonden.
Het "Musée Cluny" t e Pari j s bewaart een grote verzameling van
dergelijke tinnen plaatjes . Ook het Heemkundig Muse um van
Kontich, België (geope nd i edere tweede Zondag van de maand)
bezit er een aantal, die gevonden werden in de Schelde te
Antwerpen en verzameld door de heren Frans en Vincent Claes
die zij bij het aanlegge n van kaaien te Antwerpen hebbe n op~
gedolven.
Vele bedevaarders vestigde n zich langs de route waar langs zij
gegaan waren, terwijl ande ren zich in vele s ted e n ve ren i gden
tot b. v • de Sint Jacobsbroeders.
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De Gast- of Refugé-huizen (3) warèn meestal buiten de poorten van een stad gelegen, daar de stadspoorten op een bepaald uur gesloten werden. Zo konden pelgrims ook 's avonds
of in de nacht voor onderdak terecht. Iedere pelgrim mocht
drie dagen en nachten gebruik maken van deze gastvrijheid.
Ook Antwerpen bezat twee van deze logementen.
Het eerste, nu verdwenen, bij de St. Jacobskerk.
Voornoemde kerk stond destijds buiten de wallen van de stad
evenals het nu nog bestaande huis van P.P. Rubens. Dit huis
ligt op gelijke lijn met de St. Jacobskerk en in deze kerk
is Peter Paul Rubens ook begraven.
Antwerpen bezit echter nog wel het tweede refugé-huis, dat
gelegen is in de Hoogstraat, heel typisch midden in de stad.
Het is het St. Julianusgasthuis met de prachtige St. Jacobs
kapel. In deze kapel wordt ieder jaar op Witte Donderdag
nog een pelgrimsmaaltijd gegeven voor 12 armlastigen van de
stad Antwerpen. Dit gebruik dateert van rond 1600.
De tafel, die prachtig versierd is en waarop de meest uitgelezen gerechten staan van zuivel, vruchten en gebak, is dan
voor iedereen te bezichtigen en wel van 's morgens 10 tot 6
uur in de namiddag. Op het altaar met aan zijn voet een oude
offerblok, staat St. Jacob met schelp en bedelstaf.
In een oud gedicht welke op de offerblok is aangebracht vraagt
hij om de pelgrims te ondersteunen. Het geld, wat men op deze
dag heel gul geeft, wordt geheel besteed aan arme dakloze
vrouwen, die hier in dit gasthuis een tijdelijk onderdak vinden.
NABESCHOUWING
Pater Dagobert kon van bijgaand verhaal niets weten. Hoewel
ik het al jaren wist (4) - bij mijn lezing over "Paas folkl ore "
vertel ik hierove r meer - kwam het er nooit van dit aan de
heer Drs. W. Knippenberg te vertellen. Enkele maanden geleden
heb ik dit e c hter we l g edaan. Dit verhaal interesseerde hem
erg. In het boek "Oude Pe lgrimages vanuit Noord-Brabant" uitgege~en in 1968, staat hier dus niets van in. Ik vond een en
ander echter te b e l angrijk om dit onvermeld te laten, vandaar
dat ik in mijn p e n klom!
1.
2.
3.
4.

Brieven van Paulus 32 , p. 184-186
Veiling Fr. Claes 1933 , nr. 1100
Refugier betekent toe vlucht zoeken
o.a. mededelinge n van Dr. Jozef van Herck, deken te
Kontich.
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VUURSTEENVONDSTEN UIT DE OMGEVING VAN BAVEL,
GEM. NIEUW GINNEKEN
door Ton ReiJers.
Tekeningen: Hans Peeters.
In het najaar van 1975 vond ik ten oosten van Bavel enkele
bewerkte stukken vuursteen. Dit was de aanleiding om deze
plaats in de daarop volgende jaren nader te onderzoeken.
Door bebouwing is deze vindplaats zo goed als verloren en het
is daarom zinvol de vondsten nader te beschrijven!
LIGGING VAN DE VINDPLAATS
De jagers/voedselverzamelaars uit de midden steentijd (mesolithicum} zochten voor hun kampement meestal plaatsen uit
die werden begrensd door waterlopen en vennen. Tegenwoordig
zijn veel van deze landschapselementen door wegenaanle g e.d.
sterk aangetast.
Het vondstkompleks van Bavel werd in het zuidwesten begrensd
door het beekje "de Rimpelaar". Hoewel dit beekje nu rechtgetrokken is, moet het vroeger veel grilliger door het landschap gestroomd hebben. Hoe zo'n waterloop er uit gezien moet
hebben, kan men nu nog het beste gaan bekijken ten oosten van
Strijbeek.
Hier ru:roomt de "Oude Loop" nog in zijn oorspronkelijke toestand.
De plaats langs de Rirnpelaar was door de steentijdjagers goed
uitgekozen. Zij hadde n hun kamp opgeslagen op een noord/oost
- zuid/west verlopende hoge stuifzandrug. Vanuit dit punt
konden zij hun omgevi ng goed in de gaten houden op het voorkomen van wild. Van d eze zandrug, die nu praktisch geheel is
afgegraven, is alleen het achterste gedeelten in het terrein
herkenbaar. In dit overgebleven gedeelte komen echter géén
vondsten meer voor, daar dit té ver van het water gelegen was.
De grootste konsentratie vondsten werd dan ook aangetroffen
in een lijn, waar eens deze zandrug gelopen moet hebben. In
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de omgeving van deze lijn werden ook nog vondsten aangetroffen
die door ploegwerkzaamheden verplaatst moeten zijn.
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DATERING VAN DE VONDSTEN

Vondsten uit jong paleolithische en mesolithische kompleksen
zijn goed herkenbaar aan het voorkomen van bepaalde gidsartefacten. Dit zijn voornamelijk bepaalde typen pijlpunten, die
steeds weer in genoemde kultuurtradities terugkeren. Aan de
hand van publikaties over opgravingen binnen en buiten NBrabant, kunnen we onze vondsten goed dateren. Wèl moeten we
ons realiseren dat eigenlïjk een klein gedeelte van het totale vondstenbestand geschikt is, om op typologische gronden
dateringen te doen •
.,._ Bovenste rij v.l.n.r.:
1. Kremser spits, jong paleolitisch. Genoemd naar de Oostenrijkse vindplaats Krems.
2. Driehoek. Neolithische spits.
3. A - spits. Mesolithisch.
2e ri,j v.l.n.r.:
4. Bladspits, neolithisch. Evenals nr. 2 prachtig bewerkt.
5. Bladspits, neolithisch. In tegens telling tot de v orige
bladspits is deze vrij e e nvoudig bewerkt, maar toch goe d
voor gebruik.
6. C - spits- mesolithi sch. Zowel ' de r echt erzijde als de
basis zijn geret oucheerd.
7. Zgn. trapezium, mes olithisch.
3e rij v.l.nr.:
8. Bladspits, neolithisch. Gebroken exemplaar.
9. B - spit s , me s ol ithisch .
10 . B - spits, mesolithisch .
4e rij v.l.n.r.:
11
• B - spitse n, mesolithi sch
12 .
13. Gebroken C - s pi ts , mes olithisch.
14. Steil geretoucheerd klingetje. Mogelijk ook als spits
gebruikt.

-~...

De .indeling A - B - C spi tsen is gebas eerd op de wi jze van
ret oucheren.
15. Dubbel schrabber. Al l e twee de kanten zijn ger etou cheer d.
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Het gaat hier om de echte werktuigen. Ongeveer 80% wordt gevormd door afslagmateriaal, ontstaan bij de vervaardiging van
werktuigen.
Afgaande op de gevonden pijlpunten kunnen we zeggen dat er
minstens twee, maar mogelijk ook drie verschillende kultuurtradities in het kompleks vertegen~oordigd zijn. Kenmerkend
voor het neolithicum zijn een drietal bladspitsen, waarvan
één gebroken, en een zgn. driehoek. Daarnaast zijn er ook
typische mesolithische sp~tsen gevonden, terwijl één spits
mogelijk jong paleolithisch is. (zie tekeningen).
Ook het voorkomen van zgn. stekers wijst op jong paleolithicum of oud mesolithicum. Onbekend is dit verschijnsel niet.
Van andere Brabantse vindplaatsen is ook bekend dat er artefacten van meerdere perioden met elkaar vermengd zijn geraakt.
Tussen de vondsten komen ook enkele verbrande stukjes vuursteen voor, die aantonen dat er ook haardjes aangelegd zijn.

.
.
~

·-~
- . ~=
.

.

BESCHRIJVING VAN DE VONDSTEN
Zoals al opgemerkt komen in deze kultuurtradities steeds weer
dezelfde standaardwerktuigen terug. Uiteenlopend zijn echter
de meningen waarv66r deze werKtuigen gebruikt zijn.
Van pijlpunten is het duidelijk waarvoor ze werden gebruikt.
De schrabbers werden gebruikt bij de bewerking (het prepareren)
~Bovenste

rij v.l.n.r.:
16. Schrabber. Een lange zijde + de kop is geretoucheerd.
17. Schrabber.
·
18. Steker. De pijltjes geven de plaats aan waar de klap is
gevallen om een goede werkhoek te krijgen.
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2e rij v.l.n.r.: .
18, 19 en 20. Steker s .
3e rij v.l.n.r.:
21. Kling met gebruikssporen.
22 en 23. Afslagen met gebruikssporen. Ontstaan bij het
snijden. Nr. 23 is op de kop een beetje bijgeretoucheerd.
24. Kling met een "encoche". D.m.v. enkele tikjes werd er een
hoek uitgeretoucheerd.
4e .rij v.l.n.r.:
25, 26, 27, 28 en 29 . Afslagstuk met geretouche er de kanten .
Al deze stukken zijn hoogstwaarschijnlijk gebruikt bi j
het snijden.

van huiden. Stekers hebben een funktie gehad bij het bewerken
van been, hout of hoorn. Helaas zijn de produkten hiervan
niet meer terug te vinden in onze zandgronden.
Van andere stukken, waarvan de meeste een gebruiksretouche
hebben, kunnen we alleen maar zeggen dat ze bij het snijden
(mesjes) een funktie hebben gehad!
VERKLARENDE WOORDENLIJST
Retoucheren is het bewerken van steen d.m.v. afslaan of afdr~k~n-(resp. harde en zachte percussie) van kleine splintertjes. Een stuk kan zo de gewenste vorm krijgen. Van de
scherpte gaat iets verloren, maar aan stevigheid of het beter
hanteerbaar maken, wordt veel gewonnen.
Onderverdeling steentijd:
Paleolithicum: Deze langste periode begint met het verschijnen-vän-de-eerste werktuigvervaardigende hominiden. Over het
tijdstop wanneer dit gebeurde is niets met zekerheid bekend.
De oudste werktuigen zijn enkele jaren geleden in Griekenland
aangetroffen en zijn ong. 3 milj. jaar oud. Ook in Nederland
worden de laatste jaren steeds meer oudere artefacten gevonden. Jammer bij deze vondsten is dat de vakarcheologen volstrekt ondeskundig zijn op dit gebied en daarom deze uitermate belangrijke vondsten naast zich neer leggen. Hierdoor
zijn belangrijke vindplaatsen verloren gegaan.
Het paleolithicum duurde tot ong. 10.000 jaar geleden.
Mesolithicum: + 8.000 v. Chr. - 4.400 v. Chr.
NeÖiithiëüm.7- - 4.400 v. chr. - 1.700 v. Chr.
Ïn-het-NeÖlÏthicum kwamen de eerste landbouwers en pottenbakkers in ons land. Ook de vuursteenmijnen uit Zuid-Limburg
en Belgisch Limburg stammen uit deze periode.
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VOLKSKUNDENOTITIES (15)
door A. van Dort- van Deursen
UITHANGBORDEN (3)
Komt en heb geen schrik
En drink naar Uw begeeren
Al is Uw beurs niet dik
Ge kunt er hier naar teeren

EEN DUITSE KAART VAN DE VESTING BREDA
door Drs. H.J.M. Thiadens
Enige jaren geleden bracht mijn broer, die op vakantie in
Duitsland was geweest wat oude kaarten voor mij mee, waaronder enige plattegronden. Tussen dit geheel vond ik laatst
een kaart voorstellende de vesting Breda.
T.E. van Goor's kaart: "Breda door Prins Maurits met nieuwe
Vestingwerken gesterkt i~ het Jaar 1622 (1) is gemaakt blijkens het onderschrift B FI fec. 1743 aan de hand van een
soulp. Van B.F. Imminck zoals ook de Grondt Tekening der
Stadt Breda in T.E·. v. Goor's Beschryving der Stadt en Lande
van Breda (2). De kaart van T.E. van Goor voorstellQ11de de
situatie in 1622 lijkt grotendeels op de Duitse kaart. Er
zijn echter verschillen.
Op de Duitse kaart is de Aa Flu kaarsrecht. Een dergelijke
kaarsrechte Aa zien we ook op de plattegrond van Breda· voorkomende in: Ioan Blaeu, Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden uit 1649 (3).
Aan de Aa Flu. vinden we op de Duitse kaart een sterkte getekend. Deze ontbreekt op de kaart van Ioan Blaeu (1649).
Gaat men op de kaart van Van Goor voorstellende de situatie
in 1622 over de Tolbrug richting Haegdijkse Poórt dan bevindt men zich op een eiland. Door een zestal bruggen kan
men dit eiland verlaten. Op de Duitse kaart kan men hetzelfde eiland ook door 6 bruggen verlaten, maar de brug bij Markendael, waarna men langs de Mark loopt ontbreekt op de
Duitse kaart, maar er is wel een andere brug getekend. Op de
Duitse kaart gaat er ook een watertje in de richting van de
Ginnekense Poort. Deze ontbreekt op de kaart van Van Goor.
Bij Van Goor staat de gracht rond het kasteelkompleks droog
en op de Duitse kaart ziet men water. Zo zijn er nog wel
meer verschillen te vinden. Men vergelijke zelf het een en
ander. De Duitse kaart is in ieder geval een voorstelling
van de situatie na 1649. De bedoeling was blijkbaar een overzicht te geven van de vestingwerken. De kerken in de stad
staan op de Duitse kaart in plattegrond weergegeven, waarbij het kruisje (x) blijkbaar de torens aangeeft. Men moet
· ook een Nederlands voorbeeld gehad hebben, waarbij men de
nàmen soms verduitst heeft. Men schrijft: Beeckaff i.p.v.
Beckaf; Duyuenhauss i.p.v. Duyfhuys; Spijt Mansfeld i.p.v.
Mansvelt; Boos Port i.p.v. Bospoorts Bolwerk; Orange i.p.v.
Prins Maurits; Martin i.p.v. Martini;Nassauw i.p.v. Nassau;
Genneckens Port i.p.v. GinnekensePoort; Mootz i.p.v.? etc.
en i.p.v. Watermolens vinden we 2 Wasser mühln.
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Zeer duidelijk zijn op de Duitse kaart de moerassen tussen
Mark en Aa, tussen Aa en de Moer Schantz en buiten de vestinggordel tussen Beeckhaff (Beckaf) en Lamberts. De waterloopjes
binnen de vesting lijken wat nauwkeuriger te zijn dan op de
kaart van Van Goor voorstellende de situatie in 1622. Het
moeras tussen Mark en Aa en Gen in Genneckens of Gin in Ginnekens duiden mijns inziens op de monding de samenvloeiing
van Mark en Aa.
1. T.E. van Goor: Beschryving der Stadt en Lande van Breda,
DenHaag, 1743, p.50.
2. idem, p. 52.
3. Mr. F. Cerutti: Geschiedenis van Breda, Schiedam, 1976,
p. XII.

EEN DUITSE KAART VAN DE VESTING BREDA (2)

door Dr. F.A. Brekelrnans
Het Duitse kaartje, dat Drs. Thiadens hierbij publiceert be- .·
vindt zich ook te Breda en wel in de kollektie van het Stedelijk Museum. Ook op dat exemplaar komt geen aanduiding over
jaar van ontstaan of maker voor. Mogelijk behoort het tot
een atlas van vestingwerken in of nabij de Republiek.
Het moet dateren van v66r 1682, toen de vestingwerken werden
uitgebreid met kroonwerken voor de drie stadspoorten. Deze
kroonwerken komen op het Thiadens-kaartje niet voor.
In het kommentaar van de heer Thiadens wordt gesproken van
een "eiland" rond de huidige Haagdijk. Maar van een echt eiland was vroeger geen sp~ake. De Aa . of Weerijs viel vóór 1682
met twee armen ter 'hoogte van de latere kathedraal in de Mark;
die armen waren de Gampel ten zuidoosten van de Haagdijk en de
Donk ten noordwesten van die straat. Hier en daar lagen bruggetjes over die twee riviertjes, zoals in de Gampelstraat en de
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Dieststraat. Het getal van zes bruggen komt miJ nogal hoog
voor. Gampel en Donk werden in 1895 gerioleerd.
Het watertje, dat in de richting van de Ginnekenpoort loopt,
lijkt me op fantasie berusten. Wel liep er ter hoogte van de
Doelsteeg, die nog altijd bestaat, een waterloopje onder de
Ginnekenstraat door. Dit werd het Rul genoemd.
De legenda links bovenaan kan ik nog ietwat aanvullen. Met
I-Moots moet het Noord-bolwerk bedoeld zijn. o.-Blanckenberg
is hetzelfde als het latere bastion Leugenaar, waarnaar de
Leuvenaarstraat is genoemd.
R. wijst inderdaad de plaats van de grote watermolen aan op
het punt waar thans de Fellenoordstraat overgaat in het Van
Coothplein. Met de bouw van die molen "wiens gelijc in de
Nederlanden niet wordt gevonden" (Van Goor) werd ond_e r i:lené
van Chalon in 1543 begonnen. Hij bestond uit vier molenstenen
en had een omtrek van 110 x 40 voet. Boven de molenstenen bevonden zich nog vier verdiepingen. Het onderste gedeelte was
gebouwd van witte arduinsteen. De molen maalde de eerste 140
jaar alleen op het water van de Aa of Weerijs, later ook op
het water van de Mark.
Hij werd in 1817 gesloopt. Van dit prachtige bouwwerk rest
ons helaas geen enkele afbeelding.

VAN RADIOSPOEL TOT TV-SATELIET (3)
De tentoonstelling "Uit het Rijke Roomse Leven" zit er op.
't Werd een echt sukses.
Volgend jaar willen we 'n aantal oude radiotoestellen, luidsprekers en TV-toestellen exposeren.
't Hoeft helemaal niet te werken.
Hebt u nog zo'n radio van vóór 1950 of TV van vóór 1960?
We houden ons aanbevolen!
Bouw mee aan onze kollektie!

EXPOSEREN MET AMBROSIUS
Elders in dit blad leest u hoe Paulus eind september klein
landbouwgereedschap exposeert in Zaal van Etten t.g.v. het
60-jarig bestaan van de Imkersvereniging Sint Ambrosius.
Hebt u ook nog iets voor die tentoonstelling?
Denk aan Paulus!
We bouwen aan een kollektie .

2;4
VAN"'T LESTOGENBLIK" NAAR DE EERSTE OGENBLIKKEN
VAN HET BELEG VAN BREDA
door Jan van der Westerlaken
Onder dit motto van de heer Laarakker gingen ongeveer dertig
leden van Paulus van Daesdonck op de gure zondagmorgen van de
derde mei op zoek naar sporen van de kampementen van Spinola
uit de jaren 1624-1625.
Het vertrek was bij het monument van "'t Lestogenbli k" op de
plaats waar vroeger de Molenlei stroomde, de oude grens tussen Breda en Ginneken, waar de eerste schermutselingen tussen
belegerden en belegeraars plaats vonden.
In de buurt van Bouvigne werd, aan . de rand van het Mastbos,
een houtwal opgemerkt, die zich van een "gewone" houtwal onderscheidde door zijn meer dan normale hoogte en op de flanken
aan weerszijden plateaus.
Na bestudering van de kaart van Callot ontdekten we dat op
deze kaart inderdaad op deze plaats een verdedigingswal aangegeven was.
De tocht ging verder langs "de Zeven Heuveltjes" om bij "de
Kogelvanger" even onderbroken te worden voor koffie en om wat
loden kogels wat nader te bekijken.
•
Deze werden door Mark de Werd aan de Mark gevonden en zijn
waarschijnlijk ook door de Spanjaarden van Spinola hier achtergelaten.
Ton Reyers voerde o~s daarna langs enkele opmerkelijke archeologische vindplaatsen langs de Mark.
Hier zijn artefacten gevonden uit de Römeinse en Merovingische
periode en waarschijnlijk is er in h~t Markdal zelfs sprake
geweest van een Karolingische nederzetting.
Het is erg aannemelijk dat er in het Markdal een kontinu bewoning is geweest vanaf het begin van onze jaartelling tot +
1200 toe. De vondsten van de laatste jaren wijzen .sterk in
die richting .
Al wandelend gingen we langs de Mark terug in de richting van
0
't Ginneken" •
In onze verbeelding waanden we ons temidden van de Spaanse
Cavalerie, die zich in de buurt van Ulvenhout tussen de
Chaamse Beek en de Bavelse Broekloop genesteld had, en waarvan de kommandant zijn hoofdkwartier gevestigd had in het slot
Grimhuysen.
Tussen de Bavelse Broekloop en de Molenlei lag de Spaanse infanterie waarover Spinola zelf het kommando voerde en zijn
logement op Wolfslaar gekozen had.
Het was een erg interessante wandeling waar het landschap
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langs de Mark nu eens bekeken werd in het licht van de historie en spec_iaal dan werd gezocht naar sporen uit de Tachtigjarige Oorlog.
Bodem, bewoning en bedrijvigheden uit die tijd zijn in ons
"eigen" heem nog weinig bestudeerd.
Ook hier ligt een taak voor heemkundigen.
Vandaar •••••

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (31)
Steeds staan we er weer van t e kijken wat e r binnenkomt voo r
ons toe komstig muse um . De verzameling groeit geweldig. Tot 1
juni kregen we o.a .
UIT HET RIJKE ROOMSE LEVEN
2 series "Verklaring der Kate chismus" (dee l 1- 7 ), roman "De
grote Bisschop", honde r den bi dprentj e s, boekj e H. Misoff e r,
25 jaar Missie Samba s, s ch i lde r i j Lieve Vrouw.
(Pater Wilfried Mert ens , C. de n Brok, W. Boelaars, H. Ve rhoeven, Mw. v. Schende l)
ARCHIEF
10-tal tonee lboek jes , carnavalsblad Mae rkratten, jubileumblad
"Ons Blad", Bave ls ganze nbord, gravure Bavel, oude pren tbri e fkaarten.
(Pater Wilfried Me rtens , Mw. Broeders-Voeten, redakti e Ons
Blad, Mw. v. Sche nde l)
CURIOSA
18e eeuws slot, krultang me t komfoor, emaille emmer , gravure
"D'n Dré", jacque t met hoge hoed .
(Pater Wilfried Me rte ns , Mw. Plantinga, J. Ve r schure n ,
W. Boelaars)
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SCHOOL
Oude schoolbank, duitse grannnatica, meerdere leesboekjes,
schoolboeken, schoolarchief.
(W. Boelaars, H. Verhoeven, A. Beuger, F. Verhoeven)

UIT DE HISTORIE VAN HET VERENIGINGSLEVEN (5)

WINKEL VAN SINKEL
Cacaoblik, winkelweegschaal, 30-tal oude reklameplaten, oude
winkelblikken, keulse potten
(W. Colsen, F. van Aart, L. de Vries, W. Boelaars, Mw. v.
Schendel)

DE ZWARTJES
Wanneer E.M.M. precies opgehouden is te bestaan of overgegaan
is in de legendarische "De Zwartjes" is niet bekend . In ieder
geval niet in 1930 zoals _vermeld wordt in "Nieuw-Ginneken in
oude ansichten" door Jac. Jespers.
Reeds in het seizoen 1924-1925 werden "De Zwartjes" kampioen.
Ze voetbalden op een terrein dat lag waar nu het gemeentehuis
staat.
De parochieherders waren indertijd vurige supporters van de
Zwartjes. Pastoor Vermunt behoedde "De Zwartjes" eens voor
een dreigend uiteenvallen door financieel bij te springen
toen er een schuld was. De spelers moesten toen wel beloven
dat ze dan niet meer zouden vloeken. In plaats van een vloek
kon men volgens kapelaan Andriessen net zo goed "Peperkoek,
peperkoek" zeggen.

LANDBOUW EN VEETEELT
Kippenbrilletje (C. Hoeckx)
OUDHEIDKAMER
Oud servies, bestek, gebakschep, bakvormen.
(Mw. v. Schendel, W. Boelaars)
IIe WERELDOORLOG
Bonkaarten, stamkaarten, persoonsbewijs.
(Mw. v. Schendel)

LIED OP PAULUS VAN DAESDONK
door Annie van Dort
"Wij snuffelen en snorren ••••••• "
Wij snuffelen en snorren naar oude horren,
naar koperen ketels, kandelaars, kan~en,
korfjes, kommen, kinderstoelen en pannen,
naar peperbussen, planken, plattebuizen •••• en platen,
tinnen borden, al of niet met gaten,
naar stoven, snotneuzen, snuifdozen en een oude moor,
thee- en koffiepotten, liefst met teut en oor,
naar verfrommelde, verkreukelde lepels en vorketten,
naar z.g. moelbrekers of halfvergane kabinetten,
nàar tondeldozen en oude pullen,
in 't kort gezegd, naar alle oude VERGETEN spullen
als u dus met bovengenoemde voorwerpen NIETS meer doet!
Breng het dan nàar de Hee~undige Kri~g in Nieuw Ginneken
daar verzorgd men alles bijzonder goed!!!!
"Paulus-van Daesdonck" is de naam
Van de kring, die we steunen tesaam.

VOETBALLEN IN ULVENHOUT ( 2)
door Frans Oomen

De spelers waren dankbaar voor de steun van de pastoor.
Toen men in Gilze bij serie-wedstrijden (nu een toernooi genoemd) van 4 x 1 uur de beker had gewonnen, wilde men die vol
trots aan de pastoor laten zien. ~elaas viel de beker (doordat men de overwinning - ook toen al - wat àl te vochtig had
gevierd) voor de deur van de pastorie kapot.
In het topjaar van de Zwartj es had men 80 leden. Er waren
evenwel hoogstens 3 e lftallen. Overigens was het moeilijk om
de zaak kompleet t e houden. Als de resultaten minder werden,
hadden al gauw ve r schille nde spe l e rs geen zin meer.
De naam "De Zwartj es" werd waarschijnlijk gegeven omdat men
helemaal in het zwart s peelde. (Toon de Jong had voor de
shirtjes gezorgd). Ook zou de naam ontstaan kunnen zijn omdat de opbrengst van een wedstrijd soms bestemd was voor de
zwartjes (in de missi e !)
Het "veld" (eigendom va n Christ Martens) van de Zwartjes lag
op "d'n Akker" (waar nu 't Gemeentehuis staat, 't einde van
de huidige Akkerstraat).
- Er waren geen doelnetten.
- De lijnen werden gezet door enkele spelers en vurige supporters. Er werd dan eerst "rooie grond" gestoken en daar-
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mee werd dan het veld uitgezet. Als er te veel regen gevallen was, werden er geultjes gegraven.
Er was weinig of geen gras, het veld was bestrooid met
kolengruis.
- Als de bal (met veter) kapot was, werd hij gelapt door Jan
Govers (de schoenmaker) • De bal werd opgepompt met een
fietspomp (eerst de teut eruit).
- Men verkleedde zich achter het café van Toon de Jong.
In de rust dronk men geen thee , maar pils ('t winkeltje
van ex-wethouder Jaan Struis in de Akkerstraat was immers
vlakbij) en men rookte een sigaret (Chief Whiep of Piraten).
- Voor het vervoer werd soms zorg gedragen door de huisknecht van generaal Fabius, Gidis Moerkens of men nam de
stoomtram (b.v. van Breda naar Geertruidenberg om tegen
Good Luck te voetballen) •
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OP EN ROND DE GRENS (4)
door Ad Verkooijen
ONGEVAL TE MEERLE
Dinsdag kwam er een goederentram over de baan gebold toen
uit ene. aan den weg grenzende weide een koei losbrak e n
juist voor het aanstoomende machien op de riggels liep.
Een geweldige bots volgde waardoor de machien uit de riggels
sprong en in de sloot bolde, eveneens twee wagons de een geladen met hout, de andere met kalk, sloegen om en kantelden
in de sloot. Dit ongeval verwekte heel wat herrie en belemmering maar liep zonder menschenongevallen af.
Uit: De Gazet van Hoogstraten
11.10.1924
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VERKIEZINGEN IN HET 40-JARIGE NIEUW-GINNEKEN
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Op 1 januari 1982 bestaat onze gemeente Nieuw-Ginneken
veertig jaar.
Ondanks veel tegenstand van de bevolking van de oude gemeente .Ginneken en Bavel besloot de bezetter toch, op aandringen
van de gemeente Breda, het dorp Ginneken b i j Breda te voegen
en van de rest de nieuwe gemeente "Nieuw-Ginneken" te vormen
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Op 26 mei jl. werd in onze bijna veertig-jarige gemeente voor
de elfde maal gestemd voor leden van de Tweede Kamer van de
Staten Generaal.
In 1946 voor de eerste maal, daarna met een frekwentie van
meestal vier jaar, uitzonderingen daargelaten.
In nevenstaand schema heb ik deze elf verkiezi ngen bij elkaar
gebracht (2). Het zou werkelijk de studie van een socioloog
waard zijn deze gegevens eens werkelijk uit t e diepen (3).
Als niet-socioloog wil ik toch gaarne met u het schema doorlopen.
Het aantal kiezers nam toe met 164 %. De opkomst was s t eed s
erg groot met een r e latief dieptepunt in 1971. Tot 1967 ze lf s
elke meer dan 95 %. Het aantal ni e t-geldige stemmen ligt gemidde ld beneden 60.
Om het vergelijken van d e op de verschillende partij e n ( 5 )
uitgebracht stemmen te vergemakkelijke n z ijn d e stemme n omgez e t in percenten (4).
Enkele feiten:
De P.v.d.A. loopt vanaf 1946 langz a am op tot 195 9, om daarna
plotseling t e rug t e val l en e n a a n een ni e uwe klim t e b e ginnen.
Speelt hier de anne xatie va n Heusdenhout door Breda tusse n
1959 en 196 3 een r ol?
De deco n fessiona l i s e ri ng kom t vooral na 1963 op gang en zet i n
1972 verste rk t door . Hi e rin s p e l e n waarschijnlijk twee oorz aken een r o l . De vestigi ng n a 1960 van vele vreemdelinge n
in de nieuwe wijken, di e de v e rhouding van autochtonen e n
alochtonen v e r s toorde n e n daardoor ook het heersende s t emgedrag, alsmede het alge me ne i n heel Brabant optredende b ee ld
van deconfessionalis e ring (6) •
Dit vestigingsbeeld is waarschijnlijk ook oorzaak van de s terke
groei van de V. V.D., e n i n mindere mate van de P.v.d.A.
De kleine ~art i jen (7) zijn ook in onze ge mee nte stee d s e r g
klein geweest, behalve de Boerenpartij in 1967.
Een interessant beeld, dat overigens weinig toe lichting behoeft. Iedere lezer l e ze er het zijne in.

24~

242

AANTEKENINGEN

DE ANNEXATIE VAN 1942 (9)
door Walther Koek

1. Zie "Annexatie van 1942" door Walther Koek in de Brieven
van Paulus (24-33)

DE SEKRETARIS-GENERAAL

2 . Gegevens - gemeente-archief Nieuw-Ginneken
- publikaties CBS
Met dank voor de welwillende medewerking aan de heren
Pellis en Luyckx (gemeentehuis Nieuw-Ginneken) en de
heren Tas en van Dipten (CBS afd. bevolkingsstatistieken)
Bij de uitslag van 1981 zijn behalve de percenten ook het
absolute aantal stemmen gegeven.
3. "Brieven van Paulus" zal de studie gaarne publiceren.
4. De percentages zijn normaal afgerond (1946-1977 op 1 decimaal en in 1981 op 2 decimalen).
O,O betekent wel stemmen, maar minder dan 0,05%
betekent geen stemmen of niet aan verkiezingen deelgenomen.
5. De partijen zijn genwmnerd zoals in 1981.
De nummers 13, 14, 17 en 23 namen niet deel aan de verkiezingen in de ·Kieskring Tilburg.
De nummers 16 (SP) en 22 (CP) behaalden in de gemeente
Nieuw-Ginneken geen stemmen .
6. De van 1946-1972 optredende KVP-ARP en CHU zijn voor het
gemak samen.g evat onder het huidige CDA.
1959-1977 Boerenpartij; 1981 R.V.P.
1048 lijst Welter:, 1952 KNP, 1972-1981 RKPN

7. Lijst 10
12

8. Diversen zi]n allerlei sinds 1946 optredende kleinere
partijen, die in 1981 niet aan de verkiezingen deelname n.
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BIJGELOOF (21)
A' d' over d'n duvel prodt
Trapt'm op z'nne stert

""

/

;;

In een van de vorige afleveringen zagen we, dat de Ge meenteraad van Ginneken en Bavel en de zgn. Dubbele Raad, zich unaniem tegen het voorstel van G.S. hadden uitgesproken.
Intussen was Nederland betrokken bij de 2e Wereldoorlog en
bezet door de Duitsers. De ministers waren ondertussen opge volgd door de sekretarissen-generaal. Voor binnenlandse zaken
was dat de heer Frederiks. Men zou verwachten dat de Sekretaris-Generaal een z o belangrijke besliss i ng als grenswijziging, met zoveel tegenstand en tijdens een oorlog, niet zou
willen nemen. Maar zoals uit het verdere verloop zal bli jken
doet hij het tegenovergestelde .
HOE WERKEN DE SEKRETARISSEN-GENERAAL?
Volgens de "Aanwijzingen" van mei 1937, goedgekeurd door de
ministerraad, moeten alle bestuursorganen en personelen op
hun post blijven b i j een eventuele vijandelijke inval. Dit in
het belang der bevolking. Eiste de bezetter persoonlijke
diensten van de bevolking, ter voor ziening in de behoefte van
het bezettingsleger, dan moest deze e i s ingewilligd worden.
"Andere werkzaamheden te zijnen behoeven zouden daare nte gen
ongeoorloofd zijn, ja een een daad van verraad jegens het
eigen land, dus more e l verwerpelijk en bovendien strafbaar".
Met betrekking tot de ambtenare n: "Indien echte r de ambte naar
door in funktie te blijven, zoda nige dienste n aan d e vijand
zou bewijzen dat de ze grote r kunne n wo rde n geacht dan het nut
dat voor de bevolking aan z i j n aanblij v e n is v e rbonden, dan
zal hij zijn post moeten verlaten ".
Dit was een moei l ijke proble matiek, e r wa s van systematische
voorlichting geen sprak e , zeke r n i e t aan de 1054 geme enten.
Wel waren z e in de beginfase b e kend aan diegenen, die de ministers als hoofden v an de departeme nten waren opgevolgd: de
sekretarissen-generaal .
Dit kollege was in 190 2 door de ministerraad ingesteld en ze
hadden zich nadien met minder belangrijke zaken b e zig gehouden. (Het wasvrouwe nkoll ge ). Op 13 mei 1940 was de be t e keni s
van het kollege radikaal veranderd. Zij waren h e t hoog s te bestuursorgaan geworde n.
Juridisch hadden zij gee n kollektieve verantwoorde lijkheid,
er werd ook nooit i n het ko llege gestemd.
Ringeling (defensi e ) kreeg na een konflikt met Seyss-Inquart
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in juni ontslag en Scholtens (sociale zaken) nam in augustus
ontslag.
De overigen waren het er min of meer over eens dat men in de
noodsituatie waarin het land zich bevond, in verregaande mate
met de Duitsers diende samen te werken. (anders misschien
N.S.B.-ers aan de top?) Zij meenden dat het op hun weg lag om
verzet tegen te gaan.
De Kamers waren op sterk water gezet.
De Raad van State gereduceerd tot een administratief rechtelijk kollege.
De politieke situatie van de sekre,t arissen was dus niet zo
zwak en ook Seyss Inquart had hen hard nodig. Toch waren zij
erg voorzichtig met de vijand en gaven ze in alles toe, mede
doordat zij naarmate de oorlog vorderde, steeds meer met
handen en voeten aan de Duitsers gebonden werden. Verscherpte
kontrole, en na 1 jaar ging de leiding van 5 departementen
over naar N.S.B.-ers.
Van elk departement zou men een aparte bezettingsgeschiedenis
kunnen schrijven, van elk besluit zou men kunnen nagaan, hoe
het, vaak als resultante van tegengestelde, althans onderling
afwijkende krachten tot stand kwam. De sekretarissen hadden
ook buiten d~ ambtelijke samenleving talloze zakelijke en menselijke kontakten. Die kontakten hebben veelal geen enkel
spoor in het bronnenmateriaal nagelaten, maar wij zien ze niettemin als een integraal deel van de historische werkelijkheid.
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HEEMKUNDIGE WEERBERICHTEN (25)
Zomermaand

- Valt er op Metardus regen (8 juni)
Ge houdt hem in geen zes weken tegen

Hooimaand

- Is Sint Jacob helder en warm (2 5 juli)
met Kerstmis berust rijk en arm

Oogstmaand

- Op Sint Laurentius schoon (10 aug.)
De herfst krijgt een gouden kroon

Herfstmaand

Sint Egidius heet (1 septe mber)
Geeft 'n mooie herfst met zweet

MOLENS HEBBEN RECHT OP WIND
Het recht van de wind of het maalrecht, d.w.z. het recht om
van de wind gebruik te maken, was een privile ge van de f e odale machthebber. Hij alleen kon iemand het recht g e v e n,
tegen betaling, om te malen. De molenaar echte r moe s t ervoor
zorgen dat zijn molen kon draaien. Daarom mocht zijn wi ndva ng
niet worden bele mmerd. De bescherming van deze windvang i s de
basis van het windrecht.
Een windmolen kan slechts behoorlijk male n als hij op ee n b e hoorlijke wiJze ove r zi]n drijfkracht kan b e s c hikk en. Hoe
vrijer en hoe gelijkmatige r d e wind in d e z e ile n blaas t, hoe
beter het maalprodukt z al zijn. De winds troom die op z ijn
weg hindernissen o ntmoet, gaat i mme r s werv e l e n.
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MOLENS (10)
door Jan van der Westerlaken

Windmolens werde n daarom v a ak buite n d e b e huiz i ng van de
dorpsge mee n s ch a p op g etrokke n . Zo moeste n d e i ngeze t e n e n van
de oude Heerl i j khei d Gi nn k e n v66 r 180 0 he l e maal naar Strijb eek om d a ar hun g raa n t
l a t e n ma len.
De Voss e nbe rgs e mol n s tond d aar e enz aam op ee n hoogte .
Ze lfs d e mole n aar s wo n i ng s tond op enige afstand van d e mole n .
In die tijd lag wi n dbe l mme ri ng dan ook niet in de woningbouw. Het lag v ee l ee r i n d e aanplanting van bomen. In die
tijd was hout namelijk
n u i terst belangrijke grondsto f.
Door de afschaffing van h e t oude recht in 179 8 kwam d e b e scherming van de windvang van de windmo l e n s jurid i s ch i n ge vaar. Dit gaf toe n echte r nog geen onmiddellijk e a a nle iding
tot onoverkomelijke moeili jkheden. Vaak we rd i n f e ite nog d e
hand gehouden aan h e t eeuwe noude gebruik van d e feit e l i jke
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bescherming van het windrecht. De meesten hadden er ook belang bij, dat de molens konden blijven draaien.
Maar met het langzamerhand verdwijnen van het malen met natuurlijke energie, kwam van de oude wettelijke bescherming
van het windrecht nog weinig terecht . Soms poogde men zijn
energie te vrijwaren door een beroep te doen op een erfdienstbaarheid van windvang. Maar dat lukte niet in alle gevallen.
En zo geraakten vele molens ingebouwd. Het feit ook dat men
steeds minder "wist" wat een windmolen is en wat een grote
· windvang hij nodig heeft om te draaien, hielp daar ook aan
mee.
Enkelen begonnen op het einde van de 19e eeuw in te zien, dat
er reaktie nodig was op een steeds vernielender optredende
industriële ekonomie.
Men begon op te komen voor beschermenswaardige monumenten en
landschappen .
De laatste jaren krijgt ook het oude windrecht steeds
meer haar oorspronkelijke betekenis terug. En terecht.
Want weinig is landschapshistorisch èn sociaal-kultureel zo
waardevol, als de eeuwenoude windrechtzone. Het molenlandschap betekent als landschap evenveel als de molen als monument . Molen en windvangzone zijn historisch en landschappelijk
onafscheidelijk. En een molen zonder geëigend landschap is
een estetisch misbakse l •••
Molens worden omgeven door nieuwe te hoge bebouwing, door
lustig de hoogte ingaand geboomte. Dat betekent windbelemmering. Kan de wind het wiekenkruis niet ongebroken bereiken,
dan ontstaat ongelijke druk op het wiekenkruis en een van de
zaken die men dan opmerkt i s dat door die ongelijke belasting
de speling, die er in het kruiwerk is tussen de kap en de
molenromp, geweld wordt aangedaan.
Er treden kleine zijdelingse bewegingen op: de molen gaat
"raggen".
Een cµider gevolg van ongelijke winddruk is het verschijnsel
bekend als zeilslag. De zeilen klepperen dan op de hekken
met als gevolg snelle slijtage van het zei l.
De windbelemmering, die zich door de snelle uitbreiding van
dorpen en steden vee l meer voordoet dan in het verleden is
een ernstige zaak geworden in de molenwereld.
Men spreekt al over de biotoop, de leefruimte, v a n molens.
Een bestuurslid van de vereniging "De Hollandsche Molen"
(vreemde naam eigenlijk!.) E. Smit heeft in "Stedebouw en
Volkshuisvesting" een orgaan . van het Nederlands Instituut

voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in november
1977 een rapport gepubliceerd met als titel: "Windmolens
en Ruimtelijke Ordening:
een slepend proble em".
Hieruit enkele citaten:
"Het bouwkundig monume nt is niet te scheiden van zijn omgeving, die eveneens b esch e rmd dient te worde n, of deze nu van
landschappelijke of van architectonische aard is". (art . 6
v an het " Handves t van Venetië - 19 64).
"Molens staan alle op de monumentenlijst e n ieder exempla ar
komt vroeg of - vanwege de zuinige rijksbeurs - meesta l láá t
aan de b eurt voor gesubsidieerd herstel.
Mole ns mogen planologisch dan veele isend zijn, v e rge l e k e n me t
vele andere monumenten is hun herstel en o ude rhoud goe dk oop".
"Dat de grote bouw-expansie in ons dichtbevolkte land v e l e
ruimte-eisende molens de laatste jare n heeft ingehaald e n
omsloten, we kt ge e n verwondering. Het blijkt echter moeilijk
om begrip te kweken voor het betreurenswaardige hiervan.
Over het algeme en zijn onze gemeentebesturen wel molen-minde d
geworden, maar hun bemoeienis met de molens beperkt zich
meestal tot het beoorde len van behoud en h e r s t e l.
De ruimtelijke eisen, die een mole n daarnaast nog ste l t , s pre ken bestuurders e n planologen kenn e lijk niet zo aan.
Te weinig wordt nog beseft, dat e e n inge groeide of ingebouwde
molen een vis op h e t d r oge, e en ontheemde is.
Landschappelijk e n " windvangelijk" kan men hier s pre k e n v an
grotendeels we g gegoo id geld. Ni e t ze lden vindt men molen s in
nieuwbouwwijken, waa r we liswaar g ee n s prake i s van windbe l emmering, omdat d e dakhoog t e n n auwe l ij k s o f ni e t boven d e mole nberg uits teken, maar waar d e ge k oze n bouwvormen duide lijk d e toneren me t d e mo l e n, terwijl n och het strate nplan, n o c h d e
bouwrichting v an d e hu ize n op d e mol e n is a f g es t e md".
"Suggestie tot overhei d s maa tre g e len ter b e scherming van d e
mol e nbiotoop .
Bij ruimte lijke orde n ing die n e n monume nten als vertrekp unt
te worden g e n ome n v oor h e t de nken bij elke planvoorbe r e iding.
Als dit v oor é én monume n t ge ldt is het wel de molen! Da arnaast is er dringe nd b e hoe fte aan een algemee n aanvaarde maatstaf inzake toe laatbare hoogte en afstand van b e bouwi ng e n
beplanting rond mole n s " .
In 1909 hebben Ge d e pu teerd e Staten van Utrecht n o g een ve rordening gemaakt, waarb ij we rd uitgegaan van de maa t staf
1 op 50 om de toen al n iet meer z6 noodz akelijke po l d e r molens in de wind t e h o u de n. Op vijftig meter v an een
grondzeiler mocht niet hoger gebouwd worden dan tot 1 me t e r,
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op honderd meter tot twee meter en op vierhonderd meter tot
acht meter. Dit lijkt mij een goed hanteerbare vuistregel.
Tot slot nog een citaat van E. Smit.
"Wat molens nog kunnen presteren in tijden van energie-nood.
Tenslotte zij nog gewezen op het . feit, dat aan windmolens nog
een belang is toe te kennen. De distributie van elektriciteit
vindt binnenlands plaats via vele honderden kilometers lange
en nauwelijks te beveiligen hoogspanningsleidingen. De oorlog
1940-1945 heeft helaas duidelijk genoeg aangetoond, dat de
molens in noodomstandigheden een bijzonder belangrijke rol
kunnen vervullen, wat betreft de meelvoorziening en het bemalen van polders. De nog + 300 poldermolens kunnen zo'n
120.000 ha polderland bove~ water' houden. De 533 korenmolens
kunnen bij een onder noodomstandigheden haalbare gemiddelde
jaarproduktie van 1000 ton meel per molen, tesamen 87 % van
de (huidige) broodkonsumptie veilig stellen. Dit laatste
spreekt des te meer als men weet, dat er een enorme konse~~
tratie in de meelmaalderijsektor heeft plaats gehad. Er ziJn
nagenoeg geen kleine maalderijen meer in de steden en dorpen.
Een kwetsbare situatie. De molens zijn naast de grote meelfabrieken, vrijwel onze enige vervangende maalkapaciteit.
Deze grote praktische waarde van onze molens in tijden van
schaarste aan energie, is vanzelfsprekend opnieuw een sterk
argument om de biotoop van deze molens ni.e t nog verder te
laten aantasten".
Dr. Ir. A.C.M. Beljaars, heeft in september 1979 een studie
gepubliceerd ten behoeve van de werkgroep Molenbiotoop,
met als titel, "Windbelenunering rond windmolens".
Hij komt o.a. tot de konklusie dat het vermogen van de
molen evenredig is met de 3e macht van de windsnelheid oftewel een kleine reduktie in de windsnelheid heeft reeds
een aanzienlijke vermogensreduktie tot gevolg.
Als b.v. de windsnelheid als gevolg van een obstakel zakt
tot .90 % van de snelheid zonder obstakel, zakt het vermogen
van de molen tot 73 % van de oorspronkelijke waarde.
we kunnen er dan ook rustig van uitgaan, dat een molen
zonder windrechtzone een funktionele én een estetische
ketterij is •••

BRUGGETJES IN BRABANT
door Harry Verhoeven
"Bruggetjes in Brabant" verscheen in het jaar 1919 in het
tijdschrift Eigen Haard. De dichter David Tomkins maakte
vermoedelijk ook zelf de foto's.
Achter de naam David Tomkins gaat een intussen bijna vergeten maar veelzijdige persoon schuil, die Johan Willem Nicolaas Le Heux heette. Hij ~eefde van 1880 tot 1952 en woonde
een groot deel van zijn leven te Ginneken. Hij was docent
(later hoogleraar) wiskunde aan de Koninklijke Militaire
Academie te Breda en verrichte baanbrekend werk op het terrein van de Nomografie. Behalve als man van de wetenschap
was Le Heux o.a. aktief als (hekel-)dichter, kinderschrijver,
tekenaar en schilder.
Reeds lang v66r de eerste wereldoorlog maakte hij deel uit
van de redaktie van de Kinder Courant van het Amsterdamse
"Nieuws van den Dag" en publiceerde hij in de "Nieuwe Amsterdannner". Naast enkele jeugdboeken schreef hij talloze, vaak
humoristisch getinte gedichtjes voor kinderen, die vaak een
grote kennis van en liefde voor de natuur uitstralen. Als
illustrator van eigen werk maakte hij voortreffelijke houtsneden. Daarnaast schilderde hij bloemstillevens en maakte
hij aquarellen van landschappen in zijn omgeving, waaronde r
knotwilgen in de Beekhoek, boerderijen te Geersbroek en het
besneeuwde Markdal.
Hoewel er over de naam en de plaats van de afgebeelde bruggetjes geen zekerheid bestaat - wie kan mij verder helpe n ?
- waren minstens enkele da a rvan in h e t Markdal gelegen.
Uw reakties gaarne n aar : Harry Verh oe v e n, Slotlaan 4 3 ,
4851 EA Ulve nhout .
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BRUGGETJES IN BRABANT.
Daar was een tijd, daar was een tijd,
Op Brabant' s stille wegen,
Dat elk op eigen beenen liep
En niemand zich illusies schiep
Van sneller vcortbewegen.
Geen fiets drong tot de dorpen door,
De boer liep naast zijn karrespoor
Met groote, trage passen.
En kwam hij .aan een waterloop,
Dan nam hij van zijn brandhouthoop.
Een stam, die wel zou passen.
Een stam, aan één kant vlak gekapt
En hier en daar wat opgelapt .
Kon hij 't dan nog niet halen.
Dan liet hij op een goeden keer
Een smalle schraag in 't water neer,
Van onbehouwen palen.
Daar overheen, een klompschoen breed,
De balk en voor de voet, die gleed,
Aan weerszij staande planken ;
Een leuning - zoo beseft ge dra,
Waaraan in 't land van Mark en Aa.
De loopbrug is te danken.
Helaas! die tijden zijn niet meer:
De boer ook leerde snelverkeer,
En waar de vaad'ren liepen, .
Daar kan een fietswièl ook wel door.
Maar jongens 1 da's een waag stuk. hoor 1
Voor acrobatentypen.
Neen, wordt zoo.' n bruggetj e thans oud,
Dan spaart de boe r zijn kostbaar ho ut,
En van gemeenteweg
Slèept men b t n n ljz r aa n.
Be rek nd v r e n moto rbaan,
En constru rt t rd ge.
Natuurl ij k 1 als het be ter kan .. . .
Milar h ft nu elk daar vreugde van 7
Of moet n we be treuren,
(Wanneer w zie n, wat was en is)
Een onhe rstelbaar groot gemis
Door het modern ge beuren ?
In Brabant's donker binnenland
Houdt hier n daar zoo'n loopbrug stand
Misschie n nog e nkele jaren.
Maar wie ze kende. denkt met spijt.
Terug aan kalmer, schooner tijd,
Den tijd. dat zij er waren.
D. TOMKINS.
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DE MEIKEVER (2)
door Harry Verhoeven
In het vorige nummer (1) vertelde ik u dat de "mulder" of meikever tot vliegen werd aangespoord onder het zingen van:
Mulderke, mulderke
Tel d'oew geld eens op
en ga dan nog eens vliegen
Hoeveel centen hedde gij nog
Honderd en zeven ••••
Vlieg nou nog eens even
Meerdere lezers (2) reageerden hierop.
De eerste drie regels waren over het algemeen wel hetzelfde,
maar de rest gaf meerdere variaties.
In Oudenbosch en Roosendaal zong men o.a.:
Mulderke, mulderke .
Tel d' oew geld ·
En ga'dan nog eens vli e gen
Anders komen de dieven
die steken oe mee'n spe l(d)
dan ga'de recht naar d'hel
Maar ook:
Meulenerke, meulenerke
Tel d'oew geld
En ga'dan nog eens vliegen
Anders komen de dieven
De dieven nemen oe mee naar't velá
Meulenerke, Meulenerke t e l d'oew geld
In Dorst en Breda zong me n s oms d e eerste drie regels, die
daarna enkele male n he rhaald werden.
(1) Brieven van Paulus 32 , p. 159
(2 ) o.a. Reakties van T. Bi l ok , dhr. H. van Dors·t, Mevr. A.
van Dort, Mw.
van Gee l, dhr. J . v.d. Leur.

c.

KRIAS-KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN (NIEUW)-GINNEKEN
(14) door Herman Dirven.
DE SINT LUCIAKAPEL TE MEERSEL
Gelukkig wordt de mooie Sint Luciakapel te Meersel <_frondig
gerestaureerd. Wie in Meersei-Dreef komt moet eens even verder doorrijden. Achter de grote tuin bij de Lourdesgrot ligt
het oude gehucht en op het einde daarvan ligt de laat-middeleeuwse kapel van Sint Lucia.
De kapel is waarschijnlijk rond 1400 gebouwd en zoals toen
algemeen gebruikelijk was in de gotische stijl.
Jan van Kuik, Heer van Hoogstraten, zal waarschijnlijk de opdrachtgever gewee st zi j n. "Hij had doen maken eene capelle
tot Meers elle i n den name van Si nte Quierijn en de Sinte
Lucia mar t elare " .
Voor het verder onderhoud va n de kapel werd een cijns (elk
j a a r te betale n r nte ) op de watermolen va n Meers e l door Jan
van Kuik geschonk n . Ook v r schillende andere gifte n van hem
en anderen werden g s chonk n voor de kape l en de bedienaren
van de diensten (1) .
Voor Nieuw-Ginneke n 1
van zeer groot belang geweest
in het midden van de 17
uw.
Na de Vrede van Munst r (i n het jaar 1.64.8) werd de Sint Luciakapel zéér intensief g brui kt door de katholieken van GalderUl venhout en Rij s bergen (2 ) .
In het gebied van de Republiek was de katholieke godsdienst
verboden. Tussen 1672 en 16 75 werden zowel door de pastoor van
Ginneken als Rijsbe rgen de godsdienstbeoefening weer in de e igen gemeenschap gebrach t (s chuurkerken).
Ruim honderd jaar later , i n 1774, werd het rieten dak van de
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kapel afgehaald en daarvoor in de plaats werd een schaliëndak
gelegd.
De Sinte Luciakapel is een juweeltje met haar sierlijke, gotische lijnen.
Het is gebouwd in de kruisvorm, 25 meter lang en 15 meter
breed èn voorzien van een sierlijke klokketoren boven het
koor.
De ranke spitsboogvensters, het speelse verschil in dakhoogten
~n de vlakke voorgevel geven de St. Luciakapel een eigen karakter.
In de 20e eeuw is de kapel sterk vervallen. Gelukkig werd ze
in het begin van de veertiger jaren goed opgeknapt en op 13
juli 1941 heringezegend.
Maar de laatste dertig jaar ging het weer bergafwaarts met
de Luciakapel en zowel door verwaarlozing als totaal geen onderhoud verviel ze weer langzamerhand tot een ruïne.
Nu heeft de gemeente Hoogstraten het initiatief genomen deze
eeuwenoude kapel weer volledig te restaureren. Het werk is
zeer grondig aangepakt en zal binnen afzienbare tijd haar beslag krijgen.
Het is te hopen dat de gemeente Hoogstraten in samenwerking
met het parochiebestuur Meerle voor de Sint Lucia een goede
funktie weet te vinden, want alleen dan zal ze werkelijk behouden kunnen worden.
1. Zie:Staatsarchief "Schepenregister van Hoogstraten"
- Bisschoppelijk Archief te Antwerpen
- Gids voor Hoogstraten
2. Zie: "Drie eeuwen Kerk in Ulvenhout", Dr. J. de Lepper.
Uitgave Paulus van Daesdonck 1979.

PERSONALIA ( 1)
Op 80-jarige leeftijd overleed op 5 mei ons lid Mevrouw
M. Boelaars-de Kort.
Onze deelneming.

PERSONALIA ( 2)
Bij de lintjesregen op 30 april werden onze volgende leden
koninklijk onderscheiden:
N.M.C. van Herpen, P.B. van Tetering, W.J. van Zijl.
Onze hartelijke gelukwensen.

GEACHTE REDAKTIE

Fragmenten van het Kasteel Daesdonck teruggevonden (2)
In de loop ~an 1975 ontdekte ik de in het voorgaande -nunimer
vermelde fragmenten op de boerderij Galderseweg 1, welke eigendom is van de familie Rommens uit Meer (België)1 die ze
in pacht uitgeeft. Vroeger hoorde deze boerderij onder het
Landgoed Daesdonk. Min of meer alle gronden links van de Mark
tussen de hoeve "Schoondonk" (bij de Klokkenberg) en de hoeve
"Bosch" (Galderseweg 19) behoorden bij dit kompleks, dat rond
1900 uiteenviel.
Oorspronkelijk hebben de 2 boogfragmenten als hoekstoepen gediend. De laatste jaren lagen ze vaak langdurig verborgen
onder een mesthoop.
·
Het wapenschild diende als opritje voor een staldeur.
Op 8 december 1975 gaf Dr. Brekelmans in Bavel een lezing
over de geschiedenis van Nieuw-Ginneken en na af loop hiervan
me ldde i k de vondst bij hem aan, waarbij ik vertelde dat de
steensoort waarsch ij nlij k ardui n was e n dat de fragmenten in
renaissanc -stijl b w r k
r ik m
d i t wa arschijnlijk niet het
Achteraf r ali
meest gelukkig
ij
ip was om de ze mededeling te doen, gezien de druk
d n h b i k het er terloops nog met enkele
bestuursled n v n P ul u va n Daesdonck over gehad.
Wegens de belangw kk nd historische waarde stelde ik pogingen in het we rk ze n r
n betere plaats te transporteren.
Een plaats waar ze voor iederaan van de gemeenschap GalderStrijbeek te zien zouden zi jn, bijvoorbeeld bij gemeenschapshuis "De Leeuwer i k".
In eerste instantie gi ng a lles van een leien dakje. Ik kon
ze van de huurder voor niets meenemen. Toen ik ze daadwerkelijk wilde gaan halen, b leken ze voor f 100,-- verkocht te
zijn aan een opkoper u it Breda.
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Hoewel niet volgens afspraak verklaarde ik me bereid hetzelfde
bedrag te betalen. Helaas ging het ook ditmaal niet door omdat
de zoon er opeens een pracht van een open haard in zag. Enkele
maanden geleden leek alles . uiteindelijk rond te zijn toen de
zoon op mijn aandringen afzag van zijn open-haard-plannen.
Ik was dan ook nogal verbaasd toen ik van een van de bestuursleden van de heemkundekring vernam dat de fragmenten verkocht
waren.
Ik hoop dat ze uiteindelijk toch nog eens bij het gemeenschapshuis terechtkomen. Een plaats waar ze mijns inziens beter
tot hun recht zouden komen.
In die zin heeft het stichtingsbestuur van "De Leeuwerik" er
ook op gereageerd.
Toon Gooyers.

•aaIEVEN VAH PAULUS·
ia het i nformatieblad voor de leden van de heemkundekring
"Paulus van Daeadonck" te Nieuw-Ginneken.
Het verschijnt vijf maal per _jaar en qeeft naast vele informatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en
saillante details uit de qeschiedenis van de vroeqere
Heerl ijkheid Ginneken en Bavel, de qemeente Ginneken en
Bavel en de Gemeente Nieuw-Ginneken .
Redalttie
C.J.M. Leijten, Craenlaer 18 , Ulvenhout
Illustrati e s : L.F. Jetzes, J.A . M. Soeterboek en L.C.Nouwens
Techn . verz. : J.A.M. Grauwmans
De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opqericht

3 april 1975 en is qevestiqd te Nieuw-Ginneken .
Sekretariaat
Vanq 21 te Ulvenhout
Bankrekening
52.18 . 33 . 639 t . n.v . Paulus van Daesdonck
Girorekening : 37.1 3.31 1
t.n.v. Paulus van Daesdonck

RUILABONNEMENTEN (12)

Kollektie
De heemkundekring bouwt een eigen kollektie t.b.v . specifieke tentoonstellingen e n om te komen tot het i nri chten
van een eigen heemkundiq museum.
Schenki nqen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen :

In de maanden maart-mei ontvingen we voor onze bibliotheek:

A. Luijten, 't Bofflandt 36,Ulvenhout
A. Lodewi jk, Vennekes 26,
Bavel
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