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Nieuw-Ginneken, 15 wintermaand 1981 

'N OUDE KERSTSTAL 

Bi_j het verschijnen van deze Brieven, maken we het 7e ·vijf
tal nl., nummer 35, vol. 
In deze Brieven o.a. het jaarverslag van onze sekretaris, 'n 
verslag van de jaarvergàdering en de lezing van Drs. Knippen~ 
berg. 
Voorzitter Jan van der :.Westerlaken nodigt u uit voor 'n wer
kelijk uniek concert van volksliedjes in de Fazanterie op 
maandag 18 januari. 
In de agenda kunt u lezen dat het dit verenigingsjaar niet 
ontbreekt aan aktiviteiten. 
In maart komt de bekende Zundertse archivaris, Albert Dela
haye, die met z'n theorie, dat Noviomagus geen Nijmegen was, 
maar Noyon in Frankrijk, de gehele Nederlandse geschiedenis 
op z'n kop zette. 
Door een permanente tentoonstelling op het Gemeentehuis 
en een in de bibliotheek kan onze kring nu geleidelijk aan 
z'n schatten gaan tonen op wisselende tentoonstellingen. 
Daarvoor kunnen we nog veel gebruiken, zoals u weet: Blijf 
ons helpen. 
Voor onze tentoonstelling "Van Radiospoel tot TV-sateliet" · 
op Bavel Anno 1920 zoeken we nog naar oude radio's van v66r 
1950 en oude T.V.'s van v66r 1960. 
En als u toch gaat opruimen, voor onze tentoonstelling op 
het gemeentehuis zoeken we naar een echte 

OUDE KERSTSTAL 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw-Ginneken 

Nieuw-Ginneken, 15 wintermaand 1981 

Geachte heemvrienden, 

Zoals in de vorige "Brieven van Paulus" al is aangekondigd 
komt op maandag 18 januari om 20.15 uur "Ut Muziek" uit 
Bergeyk-Weebosch in de Fazanterie. Wij vinden het erg fijn 
dat deze groep o.l.v. Harrie Franken na jarenlang aandr inge n 
nu dan voor Paulus wil optreden. 
Zij treden nl. zelden of nooit bui ten de Kempen op. 

Wat is of. wie zijn "Ut Muziek" ? 
Sinds 1968 verzamelt Harrie Franken liederen en danse n uit 
de Kempen (inklusief de Belgi sche Kempen). Intussen heeft 
hij er zo'n vijfduizend op de band opgenomen, thuis verder 
uitgewerkt en systematisch geordend. 
In 1978 heeft hij hieruit een bloemlezi ng gemaakt en is 
door · de Stichting Brabants Heem in de serie "Kultuur-his to
rische Verkenningen in de Kempen" het boek uitgegeven "Liede
ren en dansen in de Kempen". 

Dit jaar is Harrie Franken door de provinc~e in de gelegen
heid gesteld om zijn werkterrein uit te breiden over gehee l 
Noord-Brabant. 

Wat is door Harrie Franken in de loop der tijd verzameld? 
In principe alle liederen, die door het volk vroeger gezongen 
werden. Hij maakt geen onder scheid tussen volksliede ren e n 
kultuurliederen. Zijn oogst bestaat uit liederen, di e vroeger 
voornamelijk door de boerenbevolking tijdens het werk op het 
land, op feesten, bij het spinnen, tijdens de bedevaarts
tochten en zo maar op de buurtavonden werden gezongen. 
Ook de liederen, die vroeger door de marktzangers aan de man 
gebracht werden, worden door hem verzameld. 
Meestal handelden die over aktuele gebeurtenissen, ongelukken, 
branden enz. Meestal wer den bestaande, bekende melodieën ge-
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bruikt, zodat de toehoorders al meteen konden meezingen. 
Bekend in onze streken is b.v. "De moord van Raamsdonk" 
die op 18 januari ook ten gehore zar worden gèbracht. 

Harrie Franken verzamelt nl. niet alleen liederen maar 
brengt ze ook ten gehore samen met zijn vrouw Nel, haar 

· broer Jan Kuypers, Leen Verhoeven en Herman Ritter. 
Zij bespelen ook de oude instrumenten die vroeger gebru·ikt 
werden, zoals draailier, rommelpot, doedelzak, mondharmoni
ca, accordeon, kleppers·, fluit, enz. 
Door jarenlange overlevering of omdat woorden buiten de 
woordenschat van de eenvoudige bevolking vielen, paste men . 
vroeger teksten aan, aan het toendertijd gangbare taalge
bruik. 
Zo is het lied "Zatten André" waarschijnlijk afkomstig van 
het Frans~ 11.i•·attendrai" en "O, Suzanne" werd op den duur 
"Oh, zus Anna" en i.p.v. "Rats, kuch. en bonen" za9 men op 
oude liedblaadjes als wijze aangegeven "Rapskes en b00nen". 

Op 18 januari zult u dit en nog meer horen over liedjes van 
vroeger. 
Zorg dat u op tijd bent, want het belooft druk te worden. 

Louwmaand 

Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur van de 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck 

dec.) 
aan ons regen 

Is het met Nieuwjaar mooi en klaar (1 jan.) 
Dan betekent dat een vruchtbaar jaar. 
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JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING "PAULUS VAN 
DAESDONCK" TE NIEUW-GINNEKEN 1980/1981 

In het afgelopen verenigingsjaar werd door het bestuur ver
gaderd op 22 september, 3 november, 1 december, 5. januari, 
9 _ februari, 11 maart, 6 april, 11 mei en 1 juni; in totaal 
9 maal. 
Evenals in de voorgaande jaren is het ledenaantal van de 
Kring dit jaar weer sterk gestegen en toegenomen met meer 
dan 50 leden tot 356. 
Reeds op 21 september startte de Kring de aktiviteiten door 
de publikatie van een "Monumenten fietstocht" in samenwerking 
met de Spasti-fietstocht. 
Op 27 oktober was de drukbezochte jaarvergadering, na afloop 
waarvan Jan van der Westerlaken in samenwerking met Jan 
Graumans en Jan van der Aa, een grote serie dia's vertoonden 
van het zo geslaagde heemkundekamp "Trug van Weggewist". 
Op 24 november was er in het "Wapen van Nieuw-Ginneken" te 
Galder een gezellige praatavond. 
Door acht oudere inwoners van Galder werden vele interessante 
wetenswaarQigheden over Galder op de geluidsband vastgelegd. 
Op 19 december be~ond "Ons Blad" 25 jaar. 
Gezien de vele en spontane medewerking die onze Kring vanaf 
het begin van de redaktie van dit weekblad heeft mogen ~nder
vinden, werd hieraan speciale aandacht beisteed .. door een his
torisch artikel in het jubileumnummer van "Ons Blad". Het 
artikel werd ook gepubliceerd in "Brieven van Paulus" 32, 
p. 171-174. 

Het jàar 1981 werd begonnen met een bezoek aan het ouqe Capu-
cijnerklooster te Meersel-Dree:f. . 
Op maandagavond 12 januari zwierf een onverwacht groot aantal 
leden door de gangen van het klooster en hoorden zij uit de 
mond van pater Wilfried Mertens veel vertellen over de ge
schiedenis van de orde, het habijt en het klooster. 
Kort na middernacht schoof een lange rij auto's over de 
spiegelgladde wegen weer huiswaarts. 

Zondagmorgen 22 februari waren we te gast bij de Heemkunde-
_ kring ' De Vlasselt te Terheijden. 
Onder leiding van de heer Laarakker werd een bezoek gebracht 
aan de bijna drie eeuwen oude Liniën van de Munikkenhof. 
0p ·maandagavond 23 maart was het weer de beurt aan de bekende 
Brabantse. verteller Jan Naaykens, die in de .Fazanterie op sap
pige wijze een voordracht hield over de Brabantse Volkshumor .• 
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Op zondagmor ge n 3 me i we r d wéér onder l eiding van de heer 
Laarakker een lange en interessa nte .wande ling gemaakt i n 
het gebied ten zuiden van Breda op zoek naar sporen van de 
belegering door Spinola in 1624. 

Zoals ieder jaar werd ook in 1981 medewerking verleend aan 
Bavel Anno 1920 • . De door onze Kring ingerichte expositie 
"Uit het Rijke Roomse Leven" ondervond op zondag 28 juni 
zeer veel belangstelling. 
Van 13 tot 16 augustus werd in het Oost-Brabantse plaatsje 
Zeeland het Heemkamp 1981 gehouden. 
Het lag in de bedoeling dat door de voorzitter en de vice
voorzitter de standaard van Brabants Heem zou worden over
handigd. 
Halverwege echter moest de vice-voorzitter hals over kop 
naar huis terugkeren wegens een plotseling opkomende ziekte, . 
die hem nog lange tijd zwaar parten heeft gespeeld. Gelukkig 
gaat het nu weer beter met hem. 

Wat betreft de Brieven van Paulus, die steeds maar blijven 
groeien, werd besloten deze voortaan te laten verschijnen 
op 15 februari, 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 decem
ber. 
In het afgelopen verenigingsjaar verschenen de nummers 29, 30, 
31, 32 en 33. 
Vele giften kwamen dit jaar binnen voor ons te stichten Heem
kundig Museum. De giften werden steeds weer vermeld in het 
tijdschrift. 
De konvokaties, die altijd apart werden verzonden, maken 
vanaf het afgelopen verenigingsjaar, wegens de hoge verzend
kosten, deel uit van de Brieven van Paulus. 

Ook aan het rondbrengen van de Brieven van Paulus door de 
bestuursleden is in het afgelopen verenigingsjaar een einde 
gekomen. Voortaan wordt de verzending tegen een goedkoop 
tarief verzorgd çloor de P.T.T. 

Tenslotte zij vermeld dat een afvaardiging van het bestuur 
op 4 februari 1981 een gesprek heeft gehad met B. & W. van 
onze gemeente betreffende de gebrekkige huisvesting van o~ze 
Kring. Een van de resultaten van dit onderhoud is geweest, 
dat binnenkort een ruimte in het gemeentehuis in gebruik kan 
worden genomen voor ons archief en voor onze inmiddels om
vangrijke bibliotheek. 
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De enigszins verbouwde zolder van de Mariaschool te Ulven
hout zal in gebruik blijven voor de opslag van grotere spul
len, zolang nog geen eigen huisvesting is gevonden. 

Nieuw-Ginneken, 12 oktober 1981 
De sekretaris van de Heemkunde
kring "Paulus van Daesdonck" 

J.M.E.M. Jespers 

JMîl 
~j 

Ge JAARVERGADERING OP 12.10.1981 
door J.M.E.M. Jespers 

Om 20.15 uur opent voorzitter Van der Westerlaken de jaar
vergadering in de Fazanterie. 
Hij verheugt zich op de grote opkomst en na een welkom geeft 
hij het W?Ord aan de sekretaris. 
De notulen van d~ vorige algemene vergadering op 27.10.1980 
worden evenals het jaarverslag 1980-'81 met dank aan de 
sekretaris ongewijzigd vastgesteld. 
De kaskommissie 1980-81 bestaande uit de heren Hamel (Ulven
hout) en Rèmeysen (Strijbeek) komplimenteert bij monde van 
de heer Hamel de penningmeester voor de uitstekend verzorgde · 
boekhouding en verleent ?em décharge. 

Vervolgens deelt hij mede; dat, hoewel enige uitgaafposten, 
zoals drukwerk ·en portikosten,_ flink zijn gestegen, het be
stuur hierin geen reden ziet de kontributiè te verhogen 
voor het a.s. verenigingsjaar en derhalve te handhaven op 
f 20.00 per lid. · · · 
Jaarstukken en begroting worden daarna ongewijzigd vastgesteld. 

Op verzoek van de voorzitter verklaart de heer Remeysen zich 
bereid ook in het komend verenigingsjaar deel uit te maken 
van de kaskommissie. Dezelfde bereidheid toont de heer H. 
Oomen (Bavel) .voor de twee komende verenigingsjaren. 
Bij de sekretaris zijn geen namen van andere kandidaten voor 
bestuursfunkties binnengekomen. 
Wegens , enkeivoudige kandidaatstelling worden de aftredende 

· bestuursleden A. Luijten en J. v.d. Westerlakenwederom ge
kozen. Beiden verklaren hun benoeming te aanvaarden. 
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De voorzitter maakt het programma bekend voor het a.s~ ver
enigingsjaar. Dit programma staat afgedrukt in. de Brieven van 
Paulus. Hij vestigt er nogmaals de 'aandacht ~P dat de konvo.,
katies voortaan niet meer afzonderlijk worden verstuurd aoch 
deel uitmaken van de Brieven van Paulus. 
Terugziend op de op 26 .en 27 september jl.. gehouden tentoon'.'" 
stelling t.g.v. het 60-jarig bestaan van de Bijenhoudersver
eniging st. Ambrosius vermeldt hij het fraaie fotowerk van 
het bestuurslid A • . Luijten. · 
De voorzitter schets vervolgens de stormachtige groei die de 
vereniging sinds 1975 heeft gekend. Thans is reeds het 350ste 
lid ingeschreven. Het is de heer J. van Gils, de exploitant . 
van "Het Wapen van Nieuw-Ginneken" te Galde~. . 

Helaas kon de heer Van Gils niet aanwezig zijn, doch het 
boek "Beschrijvinge van Stad en Lande van Breda", waaruit 
de voorzitter een stukje voorleest~ zal hem alsnog over-
handigd worden. · 

Tijdens de rondvraag reageert o.a.: 
De heer Verkooijen - niet als wethouder doch als verenigings
lid - op de wens van de voorzitter, dat de Kring spoedig kan 
beschikken over een eigen home. Hij merkt op dat het Collegè 
grote waardering heeft voor het goede werk dat door de Kring 
wordt verricht. 

· Het College studeert nog op de diverse ruimtelijke mogelijk
heden die in de gemeente aanwezig zijn en hoopt dat er spoe
dig een oplossing gevonden kan worden, hoewel dit niet een-
voudig zal zijn. · 
De voorzitter is zich ervan bewust dat het College achter het 
werk van de Kring staat. Hij stelt voor dat het Bestuur bin
nenkort weer een gesprek heeft met het College inzake de 
huisvestingsproblematiek. 

Na de pauze houden leden van de veldpolitie een erg interes
sante lezing over het stropen. 
Met tal van stroperstuig, wapens, roofdieren, vertellen zij 
de toehoorders over hun werk onder en hun strijd tegen de 
stropers. 
Menige stroper zou z'n vingers afgelikt hebben bij het z~en 
van al dat "stroperstuig", dat door de vertellers van deze 
avond bij hun boeiende verhalen werd getoond. 
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AGENDA 1981-1982 

sept. 1 Begin van het 7e verenigingsjaar 

12 

De leden worden verzocht hun kontributie te 
betalen. 

Harmonie constantia uit Ulvenhout bestaat 75 
jaar en recepieert in zaal "De Harmonie". 
Paulus van Daesdonck heeft een boekje samenge
steld over het wel en wee van deze vereniging, 
"Driekwart eeuw Constantia". 

14 Lezing "De Brabantse Boerderij" 
door Piet Drijver 
Fazantèrie 20.15 uur 

26-27 Tentoonstelling in zaal "De Harmonie" ter gele
genheid van het 60-jarig jubileum van de irnkers
vereniging St. Arnbrosius. 
Paulus van Daesdonck exposeert mee. 

okt. 1 Paulus exposeert permanent op het gemeentehuis. 
(2e verdieping) 

12 6e Jsarvergadering in de Fazanterie, 20.15 uur. 
Na de pauze een lezing over stropen aan de hand 
van een kleine tentoonstelling door de veldpolitie 
uit Zundert. 

15 Brieven van Paulus 34 

nov. 6 Opening perrn_anente tentoonstelling over oude 
boeken in de bibliotheek aan de Annevillelaan. 

9 

dec. 15 

jan. 18 

febr. ,15 

mrt. 12 

apr. 3 

15 

mei 

juni 27(?) 

Lezing over Devotionalia door Drs. W~Knippenberg 

Brieven van Paulus 35 

Ut Muziek uit Bergeyk 

Brieven van Paulus 36 

Lezing door A. Delahaye "De historische mythen 
van Nederland" 

Paulus van Daesdonck bestaat 7 jaar 

Brieven van Paulus 37 

Excursie naar het Heemerf in Goirle 

Tentoonstelling t.g.v. Bavel Anno 1920 
met als onderwerp "Van Radiospoel tot TV-sateli~t" 

juli 15 

aug. 31 
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Brieven van Paulus 38 

Einde van het 7e veren~gingsjaar. 

+++++ 

Noteer de data reeds nu in uw agenda! 

HEEMKUNDIGEN BOGEN ZICH OVER HEILIGEN 
door Ellie Rietveld 

Maandagavond 9 november hield Drs. W. Knippenberg in de Fa
zanterie te Ulvenhout een lezing over "Devotionalia" voor de 
leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck, die in grote 
getalen waren opgekomen. 
De meeste dia's over Devotionalia, devoties in het huisgezin, 
die drs. Knippenberg toonde, dateren uit de periode 1850-1950. 

Om aan het bidden te worden herinnerd, gebruikte men veel zin
tuigelijke rniddel tjes, de devotionalia. Zo. vindt men uit deze 
periode de vele kruisbeelden en kruistekens terug. In de bed
dekoets, kruisbeelden aan de muur, in ieder vertrek, huis
zegens in de kasten, met daarop kruistekens. Maar ook het wit
geschilderde kruis op de muur rondom het keldergat, dat be
scherming bood aan de wintervoorraad voedsel (1). 
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Ook in het .veld vindt men veel kruisen. De hagelkruisen, en 
in latere perioden, de veldkruisen. Men hechtte veel waarde 
aan de palmtakjes en de vele prentjes van de Mariaoorden, de 
bedevaartplaatsen. De mensen in die tijd leefden verticaal. 
In tegenstelling tot de mens van vandaag, die meer derkt aan 
de wereld van nu, het milieu, enz., die leeft horizontaal. 
De. Mariaprentjes zouden bescherming bieden tegen ziekten, zo
als ook de vele heiligenprentjes, die speciale bescherming 
gaven. 
Deze hadden te maken met de analogie. Zoals ook de prentjes 
met heiligen met een kroon die er voor zorgden dat men geen 
hoofdpijn kreeg. De heilige Apolonia naast de haagbeuk, waar
van de blaadjes bescherming boden tegen de kiespijn. De hei
lige Clara (clara is helder) _die voor mooi weer zorgt indien 
men haar een worst offert. Er is ook sprake van autosuggestie 
in die tijd. Dat was het bidden tot de heilige Antoni~s, de 
beste vriend die het verlorene terugvindt. (Men bad en zocht, 
men vindt het dan). 

Talrijke voorbeelden en gebruiken haalde drs. Knippenberg 
aan. De vele verschillende rozenkransen en de herkomst. De 
verscheidenheid van de Mariabeelden, de wijwaterbakjes, ge
woonweg te veel Om op te noemen. Ieder prentje of dia vormde 
een verhaal, een geschiedenis, en pater Wilfried, een der 
oudste leden van de heemkundekring, vertelde op het einde 
van de avond dat hij veel had bijgeleerd. 

Uit: "De Stem" 11-11-19~1 

1. Zie ook "Brieven van Paulus" 34 p. 35-36 

VOLKSKUNDENOTITES (17) 
door A. van Dort-van Deursen 

UITHANGBORDEN 
Bij Piep in 't riet 
Vandaag voor geld 
Morgen voor niet 
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OUDE HUIZEN TE ULVENHOUT (1) 
door Chr. Buiks 

Bij het doorwerken van de schepenprotocollen van Ginneken, 
komt men naast duizenden veldnamen, ook boerderijen, herber
gen en gewone huizen met een naam tegen. 
In Ulvenhout zijn _ dergelijke gebouwen met een naam uiteraard 
niet zo talrijk als in het nabijgelegen .dorp Ginneken, dat 
in 1841 bijna 3x zoveel huizen telde als Ulvenhout (resp. 31 
en 90). over sommige van die Ulvenhoutse gebouwen is al eerder 
uitvoerig geschreven (Pekhoeve, Grimhuizen) en deze zullen in 
onderstaand verhaal dan ook ontbreken, evenals de Prinsenhoef 
waarvan de gegevens tot op heden nog te schaars aanwezig zijn. 

CHAAMS HElIBERGJE 
Deze uitspanning bevond zich ·net voor de Bavelse Lei, aan de . 
westzijde van de Dorpstraat, bij de Bieberg. Op de kadastrale 
kaart aangeduid als D 665 en 666. In 1856 verkocht de eigenaar 
Antonie Bakkeren: "een hliizing'e met erve, hof en weiland, ge
naamd het Chaams Herbergje, gelegen aan de straatweg onder 
Ulvenhout". Wellicht de voorloper van caf~ de Bieberg. 

HOOGSTE EN 
Dit is dezelfde boerderij als de hierna te bespreken hoeve 
Stee(n)land. 
In 1793 wordt als belending genoemd: zuyd de goederen van 
Hoogste.en. 
In 1881 is Pieter van Hooydonk landbouwer op deze aan de Pen
nendijk gelegen boerderij. Kadaster D 553 t/m 556. 

JAGER 
Deze nog steeds bestaande boerderij werd in 1802 als volgt 
omschreven .: "Een steede hof hoeve genaamd de Jager, bestaande 
in huizinge, schuur, stallinge en verder timmeragiên, hovinge 
(=tuin) en aanstede •• zuid de Kloosterdreeven en west de Baal
sche weg." De oppervlakte bedroeg 149 roeden. Bij de overdracht 
werd een "kaarte .figuratief" opgesteld waarop de bij de boerde
rij behorende percelen met nummers waren aangegeven; deze 
kaart zit helaas niet bij de in het archief aanwezige akte. 
Bij de boerderij hoorde ook: "een partij bosschen met desselfs 
wandelingen, kruys en andere vijvers" met een oppervlakte van 
5 bunder. Met de kruisvijver zal wel het ven met dezelfde nog 
bestaande naam op Luchtenburg bedoeld zijn. 
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KLEINE HEUVEL 
Meestal dragen alleen aanzienlijke huizen en herbergen een 
naam; hier hebben we echter een zeldzame uitzondering: "Een 
.arbeiderswooning en tuin genaamd de kleine Heuvel". Het 
huisje lag tussen de Roskam en Hoogsteen in, aan de oostzijde 
van de Pennendijk. Kadaster D 778, 779. 
Het. in 1856 vermelde gebouw is genoemd naar de Heuvel, een 
verbreding in de dorpsstraat ter hoogte van de Roskam. Deze 
naam duikt al zeer vroeg op: aenden hoeve!, in 1514. 

KROON 
De oudste, met zekerheid bekende attestatie van deze herberg, 
dateert uit 1545: Jan adriaensen van Hoodonck verkoopt dan 
aan de kinderen van Wouter Anthonia Nouts een erfpacht van: 
"4 veertelen uut ende op zijne herberge, huysinge, schuere 
kooye stallinge hovinge ende erffenisse genaemt de Croon, 
tulvenhout, oostwaerts aen sheeren strate". 
Het totale oppervlak was 2 bunder. Waarschijnlijk hebben we 
echter een nog iets oudere vermelding, namelijk uit 1540, al 
wordt daarin geen naam gebruikt. In 1540 blijkt een zekere 
Willem van. Wisschel in het bezit van: "een herberge, huysinge, 
schuere, stallinge, kooye, hovinge ende erffenisse tUlvenhout, 
oostwaerts aen shêeren strate", een beschrijving, die ."zeer 
veel overeenkomt met de 5 jaar latere ge.gevens van de Kroon. 
Willem van Wisschel had het pand overgenomen van Gheryt Jan 
papenbrugs. 
In 1546 gaat het bezit over in andere hand: Jan adriaensen 
van Hóodonck verkoopt zijn bezitting dan aan Joosten Cornelis 
Godschalcx vander hoelt. De laatste vermelding, die we ervan 
aantroffen was in het archief van het klooster St. Catharina-
dal te Oosterhout. Uit het huis moest nl. een rente aan dat 
klooster betaald worden: de goede tUlvenhout geheten die 
croen, 1593. 
De mogelijkheid bestaat dat door de oorlogshandelingen geduren
de de 80-jarige oorlog, de herberg verwoest is, maar dat op on
geveer dezelfde plaats een nieuwe verrees, met ook een nieuwe 
naam nl. de Roskam. Ligging en grootte van het perceel (bij 
beide 2 bunder) stemmen goed overeen. 

PENNEND IJK 
Behalve een straatnaam, was dit in de 19e eeuw ook de benaming 
voor een aan deze straat gelegen hofstede. In 1843 verhuurt 
Johannes Becker aen Adriaan Buyks, bouwman onder _ Ginneken: 
"een steede genaamd de Pennendijk te Ulvenhout". Bij deze boer
derij hoorden de volgende percelen zaailand: de huisakker, de 
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laage akker, de baanakker, het vette akkerke, het hofakkerke, 
de langen akker, de bosakker en Jan yan Bedaf{enakker. . 
Aan weiland: het spieke, de paardswei, de horstwei, de horst1 
de hooge wei, de laage wei, en de toemaatwei. Aan heivelden: 
den berg, het broek, de lugtenburg, de baalsche baan en de 
goudberg. Het totale oppervlak bedroeg 15 bunder en 30 roeden, 
terwijl in de Willemspolder onder Oosterhout nog 2 per.celen 
hooiland geëxploiteerd werden. 
De boerderij is uitera~rd genoemd naar de straat; in 1526 .. · 
wordt dexe laatste aangeduid als:tulvenhout aenden bennendi.Jk, 
later ook wel als pannendijk en nog later als pennendijk. 
waarschijnlijk moeten we hier denken aanben"gevlochten wil
gentakken", die dienden ter versteviging van deze weg. Een 
dijk is in de 16e-17e-18e eeuw vaak een weg die dwars door 
een dal loopt, en die iets boven de omgeving uitsteekt, dus 
geen dijk in de moderne zin van het woord. 

Tqevallig vond ik bij het ter perse gaan van dit blad nog 
een akte (R 685 f 68) betreffende de hoeve de Pennendijk. 
Joachim Hellinex, deurwaarder van de Raad van Brabant, uit 
naam van Peter van Loutren, verkoopt in 1580 aan Jonker van 
Steelandt : "eene groote stede, huysinghe, schuere koye, 
hovinge etc. 14 buynder, daer inne begrepen den beemt ge
heijten den bieberch, daer nu pachter af is mathijs ghoris
zone, gelegen tUlvenhout omtrent den heuvel n. en o. aen 
sheeren vroente, zuytwaerts aen de beke, westwaerts aen de 
stede naebeschreven". 
(volgen nog 2 boerderijen in de buurt van resp. 7 en 4 
bunder) 
De boerderij was zeer zwaar belast, namelijk met de volgende 
erfpachten: 
15 veertelen en 2 lopens rogge en 1 veertel garsten aan den 
Heer van Breda. 
8 veertel rogge aan Liesbeth van eyndmer. 
7 veertel aan "den godshuyse van Sinte Bernaert opte Schelt" 
(=het klooster St. Bernard hij Antwerpen). 
6 lopen aan onze Lieve Vrouwenaltaer in de capelle van 't 
gasthuys tot Breda. 
2 veertel rogge aan Adriaen ae Bont1 8 Rijnsgulden aan 
gielis Isacx; 8 Rijnsgulden aan Peter Henricx van Baerle; 
6 Rijnsgulden, 2 stuiver, 2 oort aan Joost Cornlissen (t), 
4 Rijnsgulden, 14 stuivers aan Engbrecht Montius(t), 
3 Rijnsgulden aan Cornelis den tengieter en 5 Rijnsgulden 
aan Adriaen Snavels. 
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PETER NIJS STEDE 
In 1634 wordt genoemd: "Een buynder lants mette huysinge ge
naemt paeter nijs stede". In 17.25 volgt een identieke omschrij
ving. Een stede geeft vaak alleen maar land aan, zonder een 
boerderij erop. In dit geval wordt er echter de boerderij 
plus het land mee bedoeld. 

ROOIE GERRITSSTEDE 
Een analoog geval is: Huysken, hof, dries en saeylant genaemt 
den rooyen geerits stede, drie en een half quart buynder (3~), 
genoemd in 1701. 

(wordt vervolgd) 

_t_n-=-

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (23) 
door .Or. F.A. Brekelrnans 

EIGEN RICHTING IN 1691 
Al is de rechtspraak nog zo goed georganiseerd toch zullen er 

· altijd mensen zijn die proberen zelf hun reçht te zoeken. Dat 
komt nu voor, maar ook in het verleden, zelfs in de 17e eeuw 
in de oude heerlijkheid Ginneken, en Bavel. 
De schepenen van Ginneken verklaarden op 26 februari 1691 
over een bedreiging met brandstichting, die Cornelis Pieter 
Bastiaensen had geüit tegen een boer, die voornemens was de 
boerderij te pachten van een zekere Minderhout. 

Deze bedreiging was geüit op de boerderij De Blauw Kei onder 
Teteringen, een hoeve die nog altijd bestaat, zij het niet 
meer met agrarische bestelIDiling. De bedreiging was geüit tegen
over twee ingezetenen van Ginneken: Cornelis Jacob Meeren en 
Jan Daniël Daniëlse. Laatst genoemde was pachter van de 
hoeve van Schoondonck nabij de Galderseweg. Ook deze boerde
rij bestaat nog steeds. 
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Bastiaensen meende, dat twee inwoners van Ginneken ten' 'on
rechte geld onder zich hadden uit de nalatens~hap . van zijn 
overl~den broer. Het betrof de dorpssekretaris Beens en eèn 
zekere Minderhout, de eigenaar van een boerderij die op het 
punt stond verpacht te worden. 
Ieder zou f 700,-- uit die erfenis voor zich behouden hebben. 

Bastiaensen zei tegen twee Ginnekense landbouwers het volgen
de: 
"lek hoor dat gij op de hoeff van Minderhout gaet woonen, 
ick waerschouw U als een vrient, blijft er van daen, want 
soo se (: te weeten de erffgenaemen van ·Minderhout:) mij 
niet en voldoen, ick sal de hoeff in brand steecken, t'welck 
dito Corn. Pieter Bastiaensen tot meer malen reitereerende: 
ick sal ordre van mijn oversten versoecken ende alsoe r~s 
ick die sal hebben gecregen sal ick ·de huysinge van de ~oeff- . 
van Minderhout in brant steecken ende alsick de ordre heb 
al quaemt ghij mij tegen met duijsent gulden daer so:ude geen . 
quartier wesen, voegende ' daer bij: al .tinnnerde gij die eens 
à thien mael weder op, t'sal evenwel t'selve sijn, ofte ;Lek 
moet eerst voldaen sijn". . . 

De verklaring vermeldt nog, dat Bastiaensen in militaire 
dienst was en nu vermoedelijk ingelijfd was bij het leger 
.van de Franse koning. 

Van een brandstichting in het verdere verloop van het jaar 
1691 is niets bekend, zodat het niet waarschijnlijk is, dat 
de bedreiging ook is uitgevoerd. 

KONTRIBUTIE 
Betaalde u uw kontributie al? 
Dat kunt u zien op het adresstrookje! Indien daar een rood 
cirkeltje om uw lidmaatschapsnUDDDer staat betaalde u nog 
niet. 
Slechts f 20,-- op postgiro 37.13~311 

of bankgiro 52.18.33.639 
beide t.n.v. Paulus van Daesdonck is voldoende. 

Bezuinig niet op kultuur! 
Bezuinig niet op heemkunde! 
De geestelijke waarden van de kultuur zijn de kurk waarop 
wij ons in deze tijden van recessie drij_vende kunnen houden. 



GEHOORD TE MEERSELDREEF 
door Kees Leijten 

Ne Pater Jezu!t(Pater van 't Gezelschap van Jezus) zat in de 
bus naast ne Pater Kapucijn. De Jezuit wou de bruine Pater 
plagen en hij zei: 
- Pater, ze zeggen dat Judas ne lange baard had, lijk de uwe! 
- Z~, zei de bruine Pater Kapucijn. 

En ze zeggen dat hij ook sandalen droeg! 
- Z6, zei de bruine Pater. 
En de jezuit somde maar op ••• 
- Ja zo, zei de bruine Pater, van al wat ge daar opnoemt, staat 
er niks vermeld in 't Evangelie, maar ••• wat er wél vermeld 
staat, is dat Judas behoorde tot het gezelschap van Jezus. 

l1rrl ti 
& lirtijtï 

OUDE VERSJES EN LIEDJES (17) 
door W. Colsen 

NIEUWJAARSWENS 

Lieve Meter, 

Maag dit wensch ik Meterlief 
Dit jaar vol heil en zegen wezen 
Dat ramp ., en kommer u naait grief 
Maar dat steeds gunsten uitgele~en 
Uw deel zijn hier op deze aard 
Dat God u lang het leven spaart. 

Geniet dit jaar steeds ongestoord 
Een zoeten waren zielevrede 
Gezondheid die er ook bij hoort 
Schenke God u op mijn bede 
En eens de blijde eeuwigheid 
Na veel geluk in dezen tijd. 

Uw liefhebbende petekend, 
1 januari 1917 

JEUGDHERINNERINGEN 
door Jan Goesen 
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Ouderen onder ons zullen zich pastoor Vermunt nog wel kunnen 
herinneren. 
Z'n vaste · zitplaats in de pastorie was in de kale, kille, 
ongezellige keuken. 
Als je "meneer" pastoor moest hebben dan werd jé daar ook 
ontvangen. Je kreeg dan '.n rieten stoel aangeboden, deed je 
zeqje en als 't nodig was, werd een en ander genoteerd op 'n 
kladblaadje. 
Altijd had 't pastorke 'n stompje potlood in z'n toogzakje, 
wat pas schreef, als 't met pastoors gewijde speeksel in 
aanraking was geweest. 
De keuken was 't domein van "Lowies". 
Haar kookkunst was zo bekend, dat elke kapelaan, die in Ulven
hout z'n vak moest leren, binnen de kortst mogelijke tijd wel 
een eetadresje had opgescharreld om niet binnen een paar maan
den als in rammelend geraamte te moeten rondlopen. 
Pastoors ontbijt was 'n koppel eieren, rauw opgeslurpt. 't 
Diner (~) bestond uit wat rauwe of halfgare groenten met wat 
glazige aardappelen en wat waterige saus. 
Vanwege dit soort rauwkostje was hij sterk van gestel. Ziek 
was ie nooit.Hij ontwikkelde een hoge snelheid bij het lezen 
van z'n Zondagse H. Mis. In 20 minuutjes was z'n mis uit. 't 
.Preken duurde 'n halfuur en de rest van 't uur Rooms leven op 
de dag des Heren besteedde hij aan 't aan de lopende band af
werken van biechtelingen v66rdat z'n mis begon. 
Zag hij, dat hij er niet mee klaar kon komen, dan kwam de pas
toor de biechtstoel uit, maakte 'n wijds gebaar en verkla~rde 
alle zonden vergeven. Ieder ging dan weer opgelucht een plaatsje 
zoeken in de kerk en was blij dat hij of zij niet "alles" haar
fijn uit de doeken hadden moeten doen. Na 't biechten stond 
z'n biechtstoel altijd open, waarschijnlijk om al die grote en 
kleine tekortkomingen naar 't altaar te laten wapperen voor 't 
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algemeen pardon in de hemel! 
Bij de bisschop stond ie goed aangeschreven. Bij 't bisdom had 
hij geen centje schuld, want hij was 'n meester in 't bedelen. 
Hij heeft ook menig rijk weduwvrouwtje 'n hogere plaat~ in 't 
hiernamaals beloofd, als ze bij testament 'n gedeelte aan de 
kerk schonk.Daarom moesten dikwijls op hetzelfde half uur 3 
of 4 overledenen de gelezen mis delen, terwijl ieder die specia
le dienst had betaald! 
Hij was 'n . echte dorpsfiguur. Als hij op z'n damesfietsje met 
z'n scheef "kopke"" door 't dorp reed, bij regen onder _'n grote 
paraplu, werd hij door iedereen goede dag gezegd en gingen de 
hoeden of petten even de hoogte in. Hij kende ze allemaal: 
dag Jaon, dag Marie, dag Koos ••••• 
Een keer in 't jaar ging ie te keer op de preekstoel. 
Dat was met de kermis. Wa_t daar allemaal voor ellende kon ge
beuren, daar had je geen voorstelling van . Hét grote kwaad 
zat 'm natuurlijk in de omgang van jongens met meisjes. 
Altijd was z'n waarschuwing: blijf weg uit 't bos! · 
Een gebod telde eigenlijk maar in die tijd: · ,t zesde. 
Maar als de pastoor zelf z'n mis~ietentoonstelling organiseerde 
in 't "patronaat", dan deed pastorke z'n ogen dicht, want 
anders was de opbrengst te weinig. Dan mocht gevrijd en gedron
ken worden! 
Z'n grootste zorg was z'n kerk. Hij zou z'n laatste cent gege
ven hebben ter verfraaiing van het godshuis. Maanden is er ge~ 
werk om de kerk van fraaie schilderingen te voorzien. 
Hij was er trots op. En terecht. 't Was nog echt de tijd van 
't Rijke Roomse leven en van de dorpsromantiek. 
Ondanks z'n vette toog en z'n minder wit boordje, had hij toch 
'n ·groot hart en was ie echt de dorpsherder. Geen wonder dat 
hij dan ook z'n pastoor Vermuntstraat heeft gekregen. 
Hij stond in zijn tijd en wist ook niet beter! 
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HET KLOOSTER VAN MEERSEL (2 ) 
Een oude ·reportage gevonden do9r W. _Wi,llemsen 1) 

Jan de Wijs hield haar in het oog; zoodra zij weg was fluister
de hij zijnen verbaasden vrienden in het oor, wat er gaande 

, was. 
''Vrienden 6nstelt . u niet, blijft bedaard, maar houdt ti voor ge-
wa~rschuwd: we zijn in een moordenaarshol!" 
- Hemel, riepen de beide reizigers, terwijl zij verschrikt op
sprongen en naar hunne wapens grepen. 
"Blijft bedaard, vrienden, laat niet merken, dat ge iets weet; 
de vrouw zou argwaan kunnen opvatten, en dan zijn wij verloren. 
Toont u vroolijk, als zij hier is. Ziet, daar is ze al!" 
ze plaatste een kleine, half met wijn gevulde flesch op tafel. 
"Maar beste vrouw, breng· toch wat meer, er is. nog niet genoeg 
voor één man, en wij zijn met drieën. Ga drie flesschen l:J.alen,_ 
we zullen het met goud betalen," zei- Jan de Wijs. . · 
- Drie fleschen, lieve hemel, en die zullen zij met goud 
betalen, met goud, dat zoo spoedig in onze handen valt, brom
de de vrouw en trok de deur dicht om het gevraagde te ha1en. 
- Die vrouw is uiterst gierig, sprak Ivo; zij vreest, dat 
haar iets van den buit ontsnappen zal. In andere herbergen is 
men er mee gediend, als de gasten veel verteren, hier echter 
is het juist omgekeerd; de vrouw wil zuivere winst hebben. 
- Ziehier, heeren, sprak de oude en zij zette de flesschen op 
de tafel. Hier hebt hij den laatsten druppel, dien ik in huis 
heb. 
"Dank u vrouw, _ we zullen ü straks goed betalen!" 
- Zoo de heeren mij noodig hebben, behoeven zij slechts te 
roepen, sprak ze nog bij 't heengaan. 
- Betalen! goed betalen! •• En de boosaardige vrouw brak in 
een schaterlach uit. 
"Ik heb u reeds gezegd, vrienden, dat ons een groot gevaar 
dreigt," sprak Jan de Wijs, toen de oude vrouw vertrokken 
was. Gij zijt beiden goed gewapend, is niet? 
- Dat geloof ik, zei Reinier, als ten minste twee goed gela
den pistolen goede wapens zijn! 
- Ik heb er ook twee, zei Ivo. 
"Welnu, dan hebben wij niets te vreezen . Ieder oogenblik kunnen 
er, naar men mij verzekerd heeft, vijf moordenaars , als kloos
terlingen verkleed, deze herberg binnenkomen, om onder schijn 
van vroomheid geen achterdocht te wekken. Gij weet nu, waaraan 
gij u te houden hebt". 
- Maar zoo gij het eens mis hadt, mijnheer; indien het eens 
werkelijk priesters waren? vroeg Ivo. 
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"Dat heb ik al bedacht; daarom zal ik eerst onderzoeken! Daar 
ik latijn geleerd heb, zal ik ze in deze taal aanspreken, en 
als zij niet kunnen antwoorden, en ik hieraan zie, dat het 
geen priesters zijn, zal ik een teug wijn nemen en hem uit
spuwen. Dat is het teeken, dat hij moet vuren. Begrepen, 
niet waar?" 

- Ja mijnheer, reken op ons. 
"Wij moeten echter niet te veel vertrouwen op onze pistolen 
hebben; we zijn met drie tegen vijf, en waarschijnlijk zijn 
het geen Katjes om zonder handschoenen aan te grijpen. Doet 
zoóals ik, betrouwt op Gód. Hij zal ons uit het dreigend ge
vaar redden; en ook Maria, onze Moeder, zal ons niet verlaten! 
- Op Hem en op haar stellen w~j ons vertrouwen. 
Nadat alles wel besproken was, beloofde Jan de Wijs, dat, zoo 
hij aan dit gevaar ontsnapte, hij op deze plaats een prachtig 
klooster zou stichten. Met kalmen moed wachtte men de ~oevers 
af. 
Niet lang duurde het of de deur werd geopend en vijf personen, 
als monniken gekleed, traden met huichelende vroomheid binnen. 
Nadat zij de drie koopkieden gegroet hadden, gingen zij op 
een bank zitten. 
"Goeden dag Pater!§", sprak Jan de Wijs, "Gij hebt zeker een 
groote reis gemaakt? Gij ziet er vermoeid uit. Wilt ge met ohs 
een teug wijn nemen?" 
Dank u heer, sprak de oudste, zulk een drank is voor arme 
kloosterlingen niet gemaakt. 
"Zijt gij reeds lang op reis, Paters? Is deze streek u bekend? 
- Wij ' komen uit ons klooster, Voor het eerst ·bevinden wij ons 
in de.ze streek. 
"Mag ik u vragen waar uw kloos:ter staat?" 
Geen antwoord. De kooplieden bemerkten dat de gewaande kloos
terlingen tusschen hunne kleeder~n tastten. Jan de Wijs wilde 
volstrekte zekerheid hebbert; opstaande sprak hij eenige la
tijnsche woorden, terwijl hij met de eene hand het gevulde 
glas omhoog hief, en met de andere een onder zijn mantel ver
borgen pistool vast greep. De paters staarden hem met wantrou
wen aan, doch antwoordden niet. 
De godvruchtige koopman sloeg de oogen hemelwaarts en bad: 
"Maria help ons, sta ons bij in dit bange oogenblik", dronk 
een teug en spuwde aanstonds den drank uit. Dat was het teeken. 
Met een hadden de kooplieden hunne pistolen gegrepen en de 
schoten gelost. Vier der gewaande kloosterlingen lagen stervend 

·op den grond, de vijfde werd gegrepen en geboeid·. 
Op het lossen der schoten klonk dadelijk de stem der oude 

vrouw: Mannen, zijt gij klaar? 
"Ja", riep Jan de Wijs, "kom we zullen de buit maar delen". 
Hoe ontstelde de vrouw, toen zij door haar zoon gevolgd de 
kamer binnentrad en toen beiden zagen, dat in plaats der 
roovers de kooplieden overwinnaars waren. Ofschoon zij een 
hardnekkigen tegenstand boden, werden ook zij door de koop
lieden gekneveld. 
"En· nu, vrienden, ·1aat ons God en zijn H .• Moeder voor hunne 
wonderbare bescherming danken". En de drie kooplieden vielen 
op hunne knieën en stierden een vurig dankgebed ten hemel. 

Op het lichaam der gewaande kloosterlingen ontdekte men tal- . 
rijke wapens, messen en dolken. De waard en zijne moeder wer
den later met de dood gestraft. 
Wat het meisj~ betreft, door wier toedoen Jan en zijne vrien
den den dood ontkwamen, zij verliet de wereld en trok zièh 
in het klooster terug. Zij was een wees; nog zeer jong van · 
hare ouders beroofd, moest zij door .handenarbeid in haar on
dez:houd voorzien en zonder te vermoeden, wat al gruwelen .zij 
in de herberg zou aanschouwen, had ze zich daar verhuurd • . 
Reeds menigmaal had zij de vervloekte plaats willen verlaten, 
maar telkens waren hare pogingen mislukt. Zoo zij het nog 
eens waagde, had de waard gezegd, zou hij haar vermoorden. 
Op de plaats, waar eens. de gevaarlijke herberg "de kerkuil" 
stond, verrees later een klooster door Jan de Wijs gèsticht, 
als een bewijs zijner dankbaarheid aan Maria, dat om zijne 
eenzame ligging ook wel de Ermitage of de Kluis van Meersel 
genoemd werd. 

Zoo rijpte dan eindelijk het plan om het klooster zoo dicht 
mogelijk bij Breda te bouwen, ter plaatse.Meersel, onder volle 
goeQkeuring van den toenmaligeri provinciaal Michaël van Ouden
bosch en diens definitie, waarin P. Franciscus de Wijs 
zitting had. 
Zoodra het noodig oorlof voor den kloosterbouw van den koning 
van Spanje en den hertog van Brabant Karel II, van den graaf 
van Hoogstraeten, Maria Gabriêl de la Laingle, en den bisschop 
van Antwerpen, Joës Ferd. van Beughen, verkregen was, begon 
Jan de WLjs zijn plan uit te voeren. Daar het terrein door 
woeste bosschen, velden en heidegrond werd ingenomen, eischte 
de voorbereiding nogal tijd en arbeid, zoodat eerst den 25 
juni 1687 door de beide echtgenooten en hun vrienden, o.a. 
Juffr. Petronella Benargie, wed. van Joës. Wils, de eerste 
steen werd gelegd. Sedert den 21sten mei waren eenige religi
euzen reeds ter plaatse aangekomen, en in een bijgebouw 
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"Blauwe hoeve" gehuisvest. 
De nieuwe kerk werd den 28 October 1688 door den Hoog E.P. 
Provinc.iaal Serenus van St. Truiden ingewijd, die in de eer
ste H. Mis celebreerde en na hem las P. Franciscus de Wijs 
gardiaan, definitor te Leuven. Den 16 December werd het kloos
ter door 12 kloosterlingen betrokken, die er op kerstavond 
den gezeiden koordienst begonnen (2). 
Den 7en Mei 1690 consacreerde Mgr. J. van Beughem, bisschop 
van Antwerpen, plechtig de kerk in 't bijzijn van Jan de 
Wijs en zijn familie, en van veel notabelen en andere geloo
vigen uit Breda en omstreken. 
Te dier gelegenheid heeft Jan de Wijs zijne stichting, door 
schenking ten eeuwig~n dage, aan de Paters Capucijnen over 
gedragen, waarbij hij voor zich en zijne echtge·noote alleen 
een graf in onze kerk verzocht. Men vermoedde toen niet, dat 
de dierbare echtgenoote van den edelmoedigen stichter z66 
spoedig hare rustplaats in onze kerk zou ingaan. Zij overleed 
6 Oct. 1692 te Breda en werd door Pater Franciscus, haar zwa
ger, die sedert 18 April te Meersel gardiaan was, begraven. 
Kort na haar afsterven bouwde Jan de Wijs een deftig woonhuis 
bij het klqoster te Meersel, en trok zich daar uit het gewoel 
der wereld terug om alleen voor God te leven. De goede God 
gaf hem ruimschoots tijd om schatten voor den hemel te verga
deren, aangezien hij eerst den 31 Decem. 1725 in den Heer 
ontsliep, in den gezegende ouderdom van 90 jaren. In 1688 
had een neef des overledenen, Gerardus de Wijs te Leuven uit 
de handen van zijn oom Pater Franciscus, het capuci'jnenkleed 
ontvangen, en dezen viel, als Pater Jozef en gardiaan te 
Meersel, in 1725, de eer te beurt om te zorgen voor de uit
vaart, begrafenis en grafzerk van den stichter des kloosters. 

De kloosterlingen bewaren te Meersel nog met· eerbie.d 
en dankbaarheid het borstbeeld van den stichter en den 
eersten syndicus (geestelij~en váder) des kloosters. 
Na de opening des kloosters heerschte te Meersel wel-
dra een ongekende drukte vanwege tienduizenden (3), 
mogen we gerust zeggen, die uit de Baroni.e en tot van 
boven Moerdijk bij de Paters Capucijnen troost kwamen 
zoeken tijdens de protestantsche vervolging. Dienten- 1 

gevolge werden in 1739 klooster en kerk merkelijk uit
gebreid. De bisschoppen van Antwerpen kwam herhaalde-
lijk naar Meersel om daar het H. Vormsel toe te dienen. 
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De grafzerk ligt in het midden der kerk, v66r de Communiebank, 
en gelijkvloers. 
Het Latijnsche grafschrift luidt vertaald: 

D.O.M. 

GEDENKTEKEN 
van 

JAN DE WIJS 

en 

IDA VAN RUCPHEN 
echtgenooten 

De vier kinderen, hun door God geschonken, 
Hebben zij door den dood verloren, 
Zij was voor de Paters Capucijnen 
Eene zorgvuldige moeder, 
Had van deze stichting den eersten steen gelegd 
En is onder deze steen 't eerst begraven 

6 October 1692 
Hij overleed den 31 December 1725 
In den ouderdom van 90 jaren 

·R.I.P. 

AANTEKENINGEN: 
1) Uit "Het Zondagsblad". De Capucijnen in en rond de Baronie 

van Breda. Zie ook Br. v. Paulus 34, p. 19-25 
2) De gronden voor de dreef werden ook omstreeks dezen tijd 

door den eigenaar afgestaan, zoodat de aanleg van de dreef 
en de bouw des kloosters ongeveer samenvielen. 

3) Vaak was de toeloop zoo groot, dat allen op één dag niet 
tot de H. Sacramenten konden naderen en overnachten moesten. 
Dit vooral op Zondag quinquagesima, wanneer het 40-uurgebed 
gevierd werd; op de Zondagen in de Vasten werdt de meditatie 
in de open lucht gehouden wijl de kerk te klein was. Een 
groot aantrekkingspunt was de "Calvarieberg" en de "Kruis
weg" in het bosch v66r het klooster, aan welker bezoek 
de bisschop van Antwerpen in 1699 reeds bizondere af laten 
hechtte. Bij het toenemend gebrek aan wereldlijke priesters 
gingen later de kinderen daar ook te onderricht, en deden 
duizenden er hun eerste H. Communie. 



72 

VAN LA HORNE NAAR LAARHOVEN 
door P. Dagobert Gooren sscc 

Reeds meer dan eens is er gewezen op het feit, dat er gemak
kelijk vergissingen gemaakt worden bij het geven van z.g. oude 
namen aan nieuwe wijken, straten of gebouwen. 
Ik moge hier. nogmaals een voorbeeld signaleren. 

In de zomer van 1960 werd er een nieuw smeedijzeren toegangs
hek geplaatst voor het erf van een oude boerderij in de orunid
dellijke nabijheid van ons klooster aan de Seminarieweg te 
Bavel. De naam van de boerderij, die mij tot dan toe onbekend 
was, prijkt in fraaie letters op dit hek: Laarhovens hoeve. 
Bij nader onderzoek naar de oorsprong en betekenis hiervan 
blijkt deze echter foutief te zijn. 
De eigenlijke naam is nl. Hoeve La Horne of beter: La Horne's 
Hoeve. 
In januari 1646 werd Jonkheer Sebastiaan van IJpelaar uit 
Heusden eigenaar van het kasteel IJpelaar te Bavel. Deze 
breidde zijn bezittingen op 13 april 1649 uit met de aankoop 
van een boerderij van zes bunder bouwland, gekocht van Jonk
heer Jacques La Hgrne, cornet van de Bredase gouverneur 
Hauterive. 

In 1716 vinden wij deze boerderij, intussen 19 bunders groot 
geworden, terug als de Hoorenshoeve. Nog later, nl. 22 augus
tus 1742 koopt Jan Christ. Leijten voor 8900 gulden de hoeve 
La Horne, nvan outs Larorens" of LaarhoE.ens hoeve " genoemd. 
Deze laatste naam, waarvan men de oorsprong wel niet geweten 
zal hebben, is ongetwijfeld de aanleiding geweest om de nog 
meer verbasterde naam van Laarhovens hoeve te gebruiken, die 
wel aardig klinkt maar die toch beslist onjuist is. 

Uit : Brabants Heem jrg. 1 3 (1961) p. 9 1. 

BIJGELOOF (23) 
Onder een broede nde kip moe t men een oneve n aantal e i eren leg
g e n, ande rs worden het "kloter-eieren". 

,. 
1 
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BURENPLICHT 
door Kees Leijten 

Tegenwoordig wordt alles voor ons verzorgd, van de wieg tot 
het graf. Het kenmerk van de verzorgingsmaatschappij. We heb
ben vele sociale wetten en rechten, kunnen ons tegen alles 
verzekeren en hebben daarnaast een steeds. wakende en verzor~ 
gende overheid.·· 

-. 

De mens heeft tegenwoordig vele sociale rechten, de mens heeft 
echter ook sociale plichten, zelfs meer dan rechten, al beseft 
niet iedereen dat. 
Vroeger leefden die sociale plichten o.a. in de burenplicht. 
Nu nog steeds leeft die burenplicht in bepaalde delen van 
onze g emeente, bijvoorbeeld in Strijbeek. 

Onlangs ontving de kring van Pastor W. v. Pinxteren (1) het 
"Huishoudelijk Reglement van Burenplicht bij Overlijden" zoals 
dat gold voor het buurtschap rond de Buitenweg (2), aan de 
overkant van de Mark. 
Dàt deel van Breda, de Mark vormt hier de gemeentegrens, be
hoort nog steeds tot de Laurentiusparochie van Ulvenhout. 
Ik laat het reglement onverkort volgen: 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (3) 

Toelichting 
In ons kerkdorp Ulvenhout bestaat nog de z.g. burenplicht. 
Dit is een zeer oude traditie, die gezien de prettige onder
linge v~rstandh6uding i n de nabije jare n, niet gaarne door 
ons afgeschaft wordt. 
Het doel is om bij een sterfgeval direkt de nodige bijstand 
te kunnen verlenen en door samenwerking van geheel de Buurt
schap ons medeleven te betuige n. 
In de laatst gehouden vergadering is de wens naar voren g e 
k omen d eze burenplicht aan t e passe n a a n d e gewij z igde tijds
oms t a ndi gheden. 

art. 1 Onz e Buurtschap bestrijkt e e n groo t gedeelte van het 
kerkdorp gelegen ten Westen van de rivier de Mark. 
De meest noordelij k e buur i s de b oswachter wonende 
Bouv ignedreef 1. Dan loopt de li jn via boerderij . van Ha
p e r en(4) langs d e Galderseweg-Sportpark-Fretlaan (5 ) ove r 
landgoe d .De Blauwe Kame r t e rug naa r de Galderseweg 
met links e n r echts d e b e won e rs t ot aan boerde r i j 
Huibe n, dan v i a de Tip (6 ) t ot aan d e boerderij Ko e koe k. 
Van voor de Schele Brug tot de fam. Boogers. Daar 
eindigt onze Buurtschap. 
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Het Rijksopvoedingsgesticht en de Klokkenberg vallen 
als eigen gemeenschap niet onder onze verzorging. 
Wel de medewerkers die privé in onze Buurtschap wonen. 

art. 2 Wanneer een gezin in de Buurtschap getroffen wordt 
door een sterfgeval, zal de rechter en linker buur 
als eerst aangewezene de eerste bijstand verlenen. 
Zowel de R.K. als de andersdenkenden zal deze bijstand 
verleend worden. 

art. 3 De taak van de naaste buren is, de volgende gegevens 
in ontvangst te nemen. 
1. Wanneer en op welk uur het rozenkransgebed zal 

plaatsvinden. Normaal zal dit op de avond voor de 
uitvaart geschieden. 

2. Op welke dag, in welke kerk en welk uur de ·uitvaart 
zal plaatsvinden. 

3. Waar en hoe laat de vergadering zal plaatsvinden. 
Bij niet R.K. zullen de gegevens in ontvangst ge
nomen worden strokende met hun gezindte. 

art. 4 Voor het rondzeggen is een vaste aanzegger aangewezen. 
Voorlopig heeft de heer Paulussen, wonende in de Fret
laan, zich hiervoor beschikbaar gesteld. 

art. 5 Direkt na ontvangst van de diverse gegevens stelt men 
zich in verbinding met de heer Smeekens, wonende Fret
laan 50, tel. 30591, Breda. Deze zal onverwijld degene 
die met de rondzegging belast is, in kennis stellen. 

art. 6 . De aanzegger stelt al de buurtbewoners van het sterf
geval in kennis en zal dan de tijden van de diensten 
bekend maken. Tevens roept hij hun op ter vergadering 
met vermelding van plaats, datum en uur. 
Bij zeer jonge kinderen zal als regel geen vergadering 
worden gehouden daar niemand beter, dan juist de buren 
in de onmiddellijke omgeving, in staat zijn om voor 
een passende begrafenis zorg te dragen. 

art. 7 De vergadering zal voorgezeten worden door de naaste 
buren. Hier zal de overledene met enkele woorden wor
den herdacht. Daarna gaat men over tot vaststelling 
van de volgende punten. 
1. Het aanwijzen van de dragers. 

Hiervoor komen in de eerste plaats in aanmerking: art. 8 
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Uit 5 gezinnen rechts van de overledene 1 drager~ 
Uit 5 gezinnen links van de ov.erLedene 1 drager. 
De naaste buren zelf dragen niet. 
De twee oudste van het vijftal halen de baar bij 
aankomst van de lijkwagen uit de kerk en brengen 
die tot voor · de lijkwagen. . 

2. Is een van de voor drager in aanmerking komende 
buur niet ter vergadering aanwezig, dan wordt hem 
na afloóp der vergadering verzocht of hij in de 
gelegenheid is zijn plicht waar te nemen. Zo niet, 
dan schuiven de plaatsen op. 

3. De dragers zijn ongeyeer 10 minuten voor het ver
trek van de stoet aan het sterfhuis. Daar nemen 
zij de kist in ontvangst en plaatsen die in de 
lijkauto. 
De firma die de ki~t levert zal als regel zorgen · 
dat deze op de dag dèr begrafenis beneden is. 
Het bestellen van de lijkauto kan men in het alge
meen beter aan de buren overlaten, na overleg met 
het getroffen gezin. 
Wanneer de kist in de lijkauto geplaatst is, bege
ven de dragers zich op eigen gelegenheid naar de 
verzamelplaats te Ulvenhout. 
Gaat de stoet via het Ginneken dan is dat bij de 
ingang van het Ulvenhoutse bosch, bij de burgemees
terswoning. { 7) 
Gaat de stoet via de Scheele Brug dan is de verza
melplaats bij het kapelletje bij de ingang van het 
dorp. 
Aldaar aangekomen zal de stoet halt houden en zullen 
de dragers zich te voet achter de lijkwagen mede 
naar de kerk begeven. 
Daar aangekomen nemen zij de kist uit de lijkauto 
en dragen die in de kerk. 
Na de H. Mis dragen zij de baar naar het kerkhof 
tot aan het graf. Vier zullen zich belasten de 
kist te laten zinken. 
Wordt de overledene elders teraarde besteld, dan 
brengen zij na afloop van de kerkdienst de kipt 
naar de lijkauto en is hiermede hun taak afgelopen. 
Een goede gewoonte is het wel, dat, indien er een 
koffiemaaltijd wordt gegeven, de dragers worden 
uitgenodigd hieraan deel te nemen. 

Verschillende kosten zullen worden betaald door de 
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buurtschap en wordt men daarom verzocht f 1,-- per 
gezin aan de aanzegger mede te geven. 
Uit deze bijdrage zal worden betaald: 
De kosten van de lijkauto naar de kerk; 
f 5,-- voor het Wit/Gele kruis; (8) 
Eventueel rondzenden van rouwkaarten; 
Voor de aanzegger 20 cent per bezoek. 
Een en ander mag het bedrag van f 1,-- per gezin niet 
te boven gaan. 
Heeft men na aftrek van bovenvermelde kosten nog geld 
over, dan kunnen hiervan nog algemene kosten worden 
bestreden. Het restant wordt beschikbaar gesteld voor 
het lezen van H.H. Missen ter zielerust van de over
ledene. 
Bij andersdenkenden worden dezelfde kosten vergoed en 
hèt eventueel overschot aan de predikant ter hand ge
steld. 

art. 9 Binnen 14 dagen na de begrafenis zal de afrekening 
ter hand worden gesteld aan de heer Smeekens. 

art. 10 Voor inlichtingen en dergelijke kan men zich richten 
tot de heer Smeekens, Fretlaand 50. 
Deze is ook gerechtigd tot het uitroepen van een 
buitengewone vergadering. 

1) W. van Pinxteren, past0r van de Laurentiusparochie, ontving 
het op zijn beurt van de heer A. Lomans, Galderseweg. 

2) "De Buitenweg" heet tegénwoordig "Galderseweg" 
3) Dit huishoudelijk reglement -dateert uit de periOde rond 1950 

(tussen 1949 en 1957). 
4) Boerderij nabij het KiI.>pebruggetje over de Mark bij de 

Bieberg. 
5) Fr~tlaan sinds 1957 Reeptiend (verlengde van het Sulkerpad). 
6) "Tip", waar Zwaantjesweg op Galderseweg uitkomt. 
7) Tegenwoordig Restaurant "Jachthuis". Het was van 9. 12. 1948 -

tot 4.9.1961 burgemeesterswoning. 
8) Het wit-gele kruis legt het lijk af. 
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GEACHTE REDAKTIE I 

~ 
).J 
---~-

v 

I 
DE VELDNAAM EUSEL EN DE HYDROLOGISCHE GESTELDHEID 

I_n "Brieven van Paulus" · no. 34 wijst Chr. Buiks op het voor
komen van de veldnaam "Eusel" en merkt hierbij op: "Noorder
lijker dan Ginneken komen de eusels aan de oost-oever van de 
Mark niet: noch uit Teteringen, noch uit Oosterhout is mij de 
naam bekend, wel uit Princenhage". 

Ik stelde mij de vraag of het mogelijk zou ziJn een verklaring 
te vinden voor het feit, dat de Eusel-namen qoordelijk van 
Ginneken aan de oostoever van de Mark ontbreken. 
Eusel is een woord voor weiland, afgeleid van het oude werk
woord eeuwen hetgeen betekent: voederen, weiden. 

. Bij A.P. de Bont: "Dialekt van Kempenland" {Assen 1969, p. 
147) vindt men bij de naam Eeuwsel: "eene weide tusschen het 
hout of den bosch (Schuermans), vervolgens ook: weide of wei
land enz. : het is een afleiding met het achtervoegsel -sel 
van eeuwen = voederen, pascere. Het woord komt in verschillen
de klankgestalten voor. 
In Heze kennen we de Eeuwsels ("Heeze" een heerlijkheid in 
Brabant, blz. 109) vroeger dat Diep Eusel. 
Niet zelden kunnen veldnamen waardevolle aanwijzingen geven 
omtrent de plaatselijke hoedanigheid. De namen wijst en 
eeuwsel in het Peelhorstgebied slaan op die plaatsen waar 
sterke vochtveranderingen op korte afstand in de bovengrond 
voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de Hoge Wijst 
tussen Heesch en Nistelrode en de graslanden tussen Uden en 
Rakt, bij de samenvloeiing van de Aa met de Bakelse Aa, bij 
de Kaweise loop waar de Peelrandbreuk deze kruist en langs 
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de Eeuwselse loop ten zuidoosten van Heusden, welke eeuwsels 
worden genoemd. Deze graslanden zijn veelal smal en van rela
tief veel greppels en sloten voorzien. 
Het sterke verval in het grondwater wijst daar op de aanwe
zige geologische breuken. Door de bewegingen worden de klei
. en leemlaagjes in het profiel langs het breukvlak omgebogen 
en versmeerd en ,ontstaat een slecht doorlatende vertikale 
laag. Het grondwater op de hoge schol wordt hierdoor opge
stuwd en kan maar moeilijk naar de Jager gelegen trede af-
vloeien. 
Kortom de wijst- en eeuwsel-namen - wat ze ook naamkundig 
mogen betekenen - zijn in het Peelhorstgebied te gebruiken 
als indicateurs ter opsporing van geologische storingen. 
De graslanden in dat gebied aangeduid met wijst of eeuwsel 
duiden op vochtveranderingen op korte af stand in de boven
grond. Sterke .verschillen in de plaatselijke grondwaterstand 
worden uiteraard niet alleen veroorzaakt door de aanwezigheid 
van geologische breuken. 
Ook het optreden van plaatselijke ieemlaagjes in de onder
grond kunnen verschillen Oproepen. 
Mijns inziens kunnen we de naam: Eusel, wijst en eeuwsel 
opvatten als soortnamen. Het zijn graslanden ter plaatse van 
gebieden waar de grondwaterstand een anomalie vertoont. 
Het niet voorkomen van de veldnaam EuseL in Teteringen en 
Oosterhout en wel in Princenhage zouden we kunnen verklaren 
door Eusel ·op te vatten als een soortnaam gebond~n aan een 
bepa~·lde hydrologische gesteldheid. 
Deze gesteldheid wordt opgeroepen door b.v. geologische breu
ken of door het plaatseli~k optreden van verstorende leem
laagjes. 
We kennen de Peelhorst en de Kempenhorst met daartussen de 
Centrale Slenk. Het is een gebied met vele geologische breu
ken. Ook westelijk van de Kempenhorst in West-Brabant hebben 
zich in het geologiscli.eve~leden bewegingen in de aardkorst 
voorgedaan. Het is immers bekend, dat b.v. de Maas steeds 
meer gedwongen werd naar het oosten te migreren. 
De hoge Zoomrand in West-Brabant (denk aan de naam Bergen op 
Zoom) is eigenlijk ook een horst. Hierdoor wordt het onder 
meer begrijpelijk, dat de verhanglijn van het Grebbedal te 
Bergen op Zoom een dubbele knik vertoont. 

Drs. H.J.M. Thiadens 
Boxtel 
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GEACHTE REDAKTIE II 

PESJONKELEN (2) 
Naar aanleiding van uw artikel in Brieven van Paulus .34 het 
volgende. In onze Capucijnergemeenschap spreekt men niet . 
over Pesjonkelen of Pesjoenkelen, maar over Porsionkelen. 
Zo wordt het ook van de preekstoel afgekondigd. 

Deze aflaat wordt Óök "Toties-quoties-aflaat" genoemd, om
dat men de aflaat meerdere keren per dag kan verdienen bij 
elk bezoek aan een kerk of kapel. 
Daarom gaat men steeds de kerk in en uit. 
Pater Victorius van der Huur schrijft over het ontstaan het 
volgende. 

Portiuncula 
Heel bekend is ook de aflaat van 2 augustus, de "dag van 
het heilig pardon", de zg~Portiuncula-aflaat. Deze aflaat 
i 's genoemd naar een klein stukje (= portiuncula) grond, in 
de twaalfde eeuw toebehorend aan de Benedictijnen van de 
Monte Subasio bij Assisi. Op dit plekje grond lag een 
klein kapelletje, toegewijd aan de H. Maagd, onder de titel· 
van Maria ter Engelen. De H. Franciscus van Assisi had dit 
kapelletje bijzonder lief: hij had het uit zijn vervallen 
toestand hersteld, hij kwam er vaak om te bidden en legde 
er de grondslagen van zijn drie Orden. Volgens een vrome 
overlevering heeft hij van Christus zelf een volle aflaat 
verkregen voor de jaarlijkse inwijdingsdag van dit kapel
letje, 2 augustus, en deze aflaat mondeling doen bevestigen 
door paus Honorius III. Zeker sinds de veertiende eeuw is 
de toties-quoties-aflaat bekend. Deze aflaat, iets uitzon
derlijks voor die tijd, trok ontzaglijk veel mensen naar 
dit kleine heiligdom, en deze aflaatsdag werd terecht de 
"dag van het heilig pardon" gedoopt. 
Later kon men de aflaat ook op 2 november verdienen. Dit 
is bij de bevolking de meest bekende. 

Pater Wilfried Mertens, Capucijn. 
Meerseldreef (B) 
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DAGBOEK VAN EEN NON 

Door bemiddeling van Mevr ouw Van Schendel kreeg de heemkunde
kring Paulus van Daesdonck deze week een dik schrift, waarin 
Zuster Aline Graumans (1906-1981) van de zusters van Etten 
een dagboek bijhoudt van haar bootreis naar de missie in 
Borneo (Indonesië) in 1936. 
Zuster Aline, op 1 maart als Maria P. Graumans te Ulvenhout 
geboren, heeft vele jaren als verpleegster op Borneo gewerkt 
en is .onlangs over leden. 
Het dagboek van deze Nieuw-Ginnekense ontwikkelingswerkster 
van 45 jaar geleden, zal t.z.t. in de vitrinekast op het 
gemeentehuis geëxposeerd worden. 

VOLKSKUNDEDAG IN ETTEN-LEUR 
door Kees LeiJten 
Elk jaar organiseert de Stichting Brabants Heem voor alle 
heemkundeliefhebbers een dag in West-Brabant, meestal Etten
Leur. 
Dit jaar was "Het Volkslied" het thema op zaterdag 14 novem
ber. 
Harrie Franken van "Ut Muziek" (1) besprak het Marklieq, de 
geschiedenis daarvan en de verspreiders. · 
Namen als Geens, van Gestel en Rombouts zij.n ook in onze 
kontreien geen onbekende namen. 
Het thema was dikwijls oorlog en moord~ maar ook het soldaten
vissers- of .jagersleven werd bezongen. Vele liedjes zouden nu 
als smartlappen worden betiteld. 
De liederen werden, gedrukt op 'n blaadje, op markten ver
kocht. Anderen kwamen er mee langs de deur •. 
Op de pagina hiernaast is zo'n blaadje afgedrukt, dat de 
Kring onlangs kreeg door bemiddeling van Mevrouw Van Schendel. 
Hebt u er nog liggen? · · · 
Paul~s verzamelt ze en zal ze t.z.t. gaarne inbrengen bij de 
studie naar het Brabantse Volkslied, dat Harrie Franken thans 
in opdracht van de provincie verricht. 

1. "Ut Muziek" komt op 18 januari naar de Fazanterie! 
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Mijnbccr of Mevroaw. ....... Gij dimatbode gdrownr. 
Met armoede belaan, - Biedt ik U dit aan. 
Ik dwaal langs den weg - Vraagt waarom en ik zeg 
U mijn leed en strijd - Ath toont menachlievendbàd 

Prijs -... "." .. _ .. "-...... cent. 
Antwoord wordt door mij zelf gehaald 

0 MA~BNARIBLLO 
. N~ Visacheraliec{ 

. Op mu~iek verkrijgbaar à 50 cent. 

Stap in niet langer dralen 
Want we steken van wal! 
h1 het Hebt dé'r · manestralen 
Wat de vangst weÎen zal? 

. Ti:ek stevig aan het touwtje, 
Haal meè de· netten in 
:P1a J>en ~ visschersvrouwtje; 
Is dat wel naar je · ~in . 

·R'efrefn. 

Mijn vfsschersmeisje, 
Kom waag het rejsjel 
Zing van m1Jn wijsje 
Het blij ref{einl 
Het vissch~pleven 
Kan vreugci: geven. 
Kom wendt~de steven 
't Zal heèr1'k zijn! 

0. hoor de golfjes kabb 'Jen 
Tegen slagzijde aan ... ,.. . 
Zoo gaat ook doel jouw babb'len 
Vol gloed ~ijn hqtte slaan! 
Stuur naar de oever henen, 
Zit naast mij in het zand .. " . . 
Dan zing 'k als een Sirene. 
Voor jOJl aUeen aan 't strand! 

Aan boord zijn nu de netten: 
Zie de visschien vol glans 
Die spart'lend 'lic~~ .. trzetten 
Met hun zilveren · si 
Kijk eens daar in .. 6n hooge, 
Sterren in lichten• '8cht 
Blauw als je mooie oogen • 

. Waar steeds mijn hart naar smacht 



STRAATNAMEN (20) 
door Jac Jespers 

Goudbergseweg 
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De naam van deze heuvel is mogelijk te verklaren uit de 
goudkleurige zand van de grond, waaruit de "Goudberg" be
staat. 
Rondom de "Goudberg" zijn in vroegere eeuwen enige legenden 
ontstaan. 

Wolvenhoek 
In het etymologisch woordenboek van de Vries wordt aangenomen 
dat de naam "Ulvenhout" te verkl.aren is~ als. "Wolvenbos". 

Kluisstraat 
In vroeger tijden zouden .de plaatselijke percelen "omkluisd" 
(omgeven) zijn geweest door heggen en houtwallen. 

Den Deel 
Bij de meeste boerderijen kwam vroeger een "deel", een dors
vloer, voor, waarop het graan met dorsvlegels werd gedorst. 
De "deel" bestaat uit een 1emen vloer, waarover in de dors
tijd _een houten vloer werd gelegd. 

Korenmaat 
Vroeger werd de "schepel" gebruikt als maat om de hoeveel
heid koren te meten. 

Akkerstraat 
Deze straat werd in de vijftiger jaren aangelegd door de vele 
akkers en tuinderijen die Ulvenhout vroeger, omringden. 
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KRIS-KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN (NIEUW)
GINNEKEN ( 16) 
door Herman Dirven 

MEERLE EN ZIJN GEHUCHTEN 
Vroeger was Meerle een zelfstandige gemeente, maar sinds 
enkele jaren vormt ze samen met andere dorpen in de Noorder 
Kempen de gemeente Hoogstraten. 
Oit de tiendverpachtingen kennen we de volgende indeling van 
Meerle, ingedeeld naar grootte van de tienden:Groote Thiende, 
Meerle, Groot Eijssel, Meerlakker, Kleinen Elsacker, Meersel, 
Baeyboom, Hooge Voort, Rondeel, Strijbeek en Den Bildijck. 

Het kadaster verdeelde Meerle in het begin van de 19e eeuw 
in de volgende sekties: 
A Den Elsakker 
B Heerle 
C Groot Eijssel 
D Meersel 
E Het Dorp 

Maar deze kadastrale naamgeving dekt niet de benaming zoals 
die in de volksmond gebruikt wordt. 
Zo heet het Noordelijk deel van de Dreef hèt Geiteneind. 
Het buurtschapke tussen de Nieuwe Dreef en de grens werd vroe
ger het Hei-eind genoemd. 
In de Kerkstraat is een gebuurt dat Vianen heet en het kortst 
tegen de weg naar Hoogstraten ligt. 
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OP EN ROND DE GRENS ( l, ' ) 
door Ad Verkooi]en 

In een "Nieuwe Bredase Courant" van 1898 vond ik het volgen
de bericht over de toen nog erg levendige smokkel in hoorn
vee. 

7 KOEIEN .AANGESLAGEN 

De tolbeambten der brigade van Ravels, hebben in den . 
nacht zeven koeien aangeslagen, zeven prachtige exem
plaren van het hollandsche ras. 
De tolbeambten Jules de Bruyn en Karel Annet, v<µi Ravels, 
waren deze nacht op dienst geweest nabij den "Klaverberg". 
Ten 1 uur 45 was hun dienst ge~indigd en keerden huiswaarts 
over de heide. 
Tusschen den Klaverberg en Kijkverdriet, omstreeks 800 me
ters der Kempische vaart, zagen zij eensklaps verscheiden 
koeien over een gaanpad, naast een bosch, voorbij trekken. 
De duisternis belette hun. de geleiders te onderscheiden. 
Wel denkende dat zij · bi.er met een smokkelpartij te doen 
hadden, snelden zij spoedig toe. Zij waren den troep nog 
niet genaderd, toen zij 7 personen, in blauwen kiel ge
kleed, in allerhaast de vlucht zagen nemen. 
Het inhalen was onmogelijk. Daarbij hadden de twee beambten 
meer dan werk genoeg om de zeven hoornbeesten in beslag te 
nemen. Gelukkig hadden de smokkelaars den tijd niet gehad 
de leikoorden af te snijden. · 
De koeien werden aan elkander gebonden, en zonder veel 
moeite konden de tolbeambten ze naar Ravels geleiden. 
Klaarblijkelijk moesten de dieren dienen voor de veeteelt. 

MOLENS ( 12) 
door Jan van der Westerlaken 

WIEKSTANDEN 
Het molenkruis is op verre afstand zichtbaar en _ aangezien 
het in alle standen stilgezet kan worden was dit het aan
gewezen middel om kollega's en andere ingewijden tekens te 
geven als dit nodig werd geacht. 
Ruim een eeuw geleden '-'.las er nog acciJns op het malen van 
broodgranen, zoda_t op gezette tijden de kommiezen op de molen 
verschenen om het verschuldigde bedrag aan accijns te noteren 
en granen die riiet voor de bakkerij bestemd waren met zand -te 
vermengen om het meel ervan ongeschikt te maken voor mense
lijk gebruik. 
Zo'n bezoek werd door de mulder en boer maar matig geäppre
cieerd, zodat de mulder maatregelen nam om door een afgespro
ken manier van zeilen en stand van het kruis zijn kollega' s tot 
in de wijde omtrek te waarschuwen. 
Nog tijdens de wereldooriogen werd hier en daar deze methode 
toegepast als er kontroleurs op bezoek waren. 

VREUGDE STAND 

Iedere streek heeft wiekstanden die een afwijkende betekenis 
hebben van die in andere gedeelten van ons land. 
In de Baronie van Breda was "de ruststand" een roe vertikaal · 
en de andere horizontaal. 
Het kruis stond "overhoeks" d.w.z. diagonaalsgewijze bij b_rui
loften of andere feestelijke gelegenheden. Dit noemde men de 
"vreugdestand". 
Was er in de familie van de mulder een sterfgeval, dan werd 
gedurende de rouwtijd het kruis in de "rouwstand" gezet, 
waarbij de roe juist na de ruststand werd geplaatst. 
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Had er in de muldersfamilie een gezinsuitbreiding plaats ge
vonden, dan werd het kruis in de "geboortestand" gezet, d.w.z. 
dat de aankomende roe juist voor de ruststand werd stil gezet. 
Zo heeft de molen sedert eeuwen met zijn kruis een eigen· taal 
kunnen spreken, een taal zonder woorden, maar die met de tal
rijke uitdrukkingen en zegswijzen, welke in verband met het 
molenaarsvak staan, in onze volkstaal zijn ingeburgerd. 

Met zo'n spreekwoord dat ik onlangs van Pater Wilfried ver
nam, wil ik besluiten: 

"Zwart op wit zei de duivel en hij kuste de molenaar". 

DE TWEEDE WERELDOORLOG IN 
GINNEKEN EN BAVEL/NIEUW-GINNEKEN 

Ook aan ons Heem is de tweede Wereldoorlog, nu ongeveer 40 
jaar geleden, niet ongemerkt voorbij gegaan. 
In de kollektie van onze heemkundekring bevinden zich reeds 
allerlei goede en kleine ·zak.en daarover. 
De heemkundekring wil aan dit onderwerp in de komende tijd 
meer aandacht gaan besteden door het plaatsen van artikelen 
in de "Brieven van Paulus" en een gerichtè verzameling van 
allerhande "oorlogssouvenirs". 
Ons bestuurslid Jac. Jespers zal in de toekomst een en an-

. der op papier zetten in dit blad. 
Hebt u nog interessante verhalen, voorvallen, enz. uit de 
tweede wereldoorlog in onze (oude) gemeente. 
Zet het op papier of bel het hem door: 
Jac. Jespers, Vang 21, Ulvenhout, 076-65.38.94. 
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Hebt u nog foto's uit de oorlog gemaakt in ons "heem"? ' 
Mogen wij die lenen om te kopiëren? TJ krijgt ze eerlijk 
terug~ 

Ook onze verzameling willen we uitbreiden. 
Hebt u nog spullen over de oorlog, die u a~ wilt staan? 
Vluchtschriften - stamkaarten - persoonsbewijzen - berichten 
- bekendmakingen ·- kranten - bonkaarten_ - gasmaskers - helmen 
- kogelhulzen - uniformtekens of andere souvenirs uit de 2è . 
wereldoorlog? 
Bij Paulus is het goed bewaard! 

Help onze naspeuringen - publikaties en verzameling gestalte 
te geven! 
Doe het nu! 

MARIABEELD
1

VERDWENEN . IN BAVEL 

In de Mariakapel bij De Roosberg in Bavel ontbreekt al sinds 
Pasen van dit jaar het houten Mariabeeld. (1) 

De kapel is na de bevrijding door Brabantse studenten .gebouwd 
_(2). In de meimaand vinden daar nog altijd samenkomsten plaats. 
Op Paaszaterdag ontdekte echter een omwonende, die het kapel
letje altijd schoon hield, dat het houten beeld was gestolen. 

De dader van deze diefstal is nooit opgespoord en het beeld 
bleef alle onderzoeken ten spijt, weg. 
"Wij hebben", aldus pastoor Riemslag in Bavel, "toen pas ont
dekt dat het beeld kennelijk los stond". 
Inmiddels is echter een gipsen Mariabeeld in de plaats gezet 
van het vermiste exemplaar maar de Bavelaars missen hun oor
spronkelijk Mariabeeld wel. 

Uit: "De Stem" van zat. 14.11.1981 

1. Gesneden door F. Siemer (zie Br.v.Paulus 25, p. 53) 

2. Tussen 28 juli en 4 augustus 1951 gebouwd en op 5 augustus 
ingezegend door Mgr. J. Baeten, bisschop van Breda 
(zie Br. v. Paulus 23, p. 27-29) 



BREDA SLOOPT VERDER 
door Kees Leijten 
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. In "Dagblad De Stem" van vrijdag 13 november werd de sloop 
van een volgend Bredaas monument in de toekomst aangekondigd, 
of zo men wil "in de week gelegd". 
Het is treurig hoe Breda omspringt met z'n kultureel bezit. 
Achtereenvolgens werden drie neo-gothische kerken afgebroken 
- Ginnekenstraat, Kathedraal, St. Jozef -, werden in de bin
nenstad vele markante huizen "verbouwd", nu is het de beurt 
aan De Pelmolen aan de Jan van Pölanenkade. 

Als men een monument, dat op de monumentenlijst staat, maar 
goed verwaarloost stort het. vanzelf in elkaar. Weer plaats 
voor 'n flat! (1). 

De redenen die door de raadskommissie genoemd worden zijn al 
even belachelijk als ongegrond . 
a. De Pelmolen staat architektonisch gezien op gespannen voet 
met zijn omgeving. 
- Moeten we de zaak niet omdraaien? De omgeving staat op ge
spannen voet met een monument? Wie bouwde die omgeving? 
b. De Restauratie is erg kostbaar. 
- Het is voor een groot percentage arbeidsloon, dus werkge
legenheid. 
c. De ondergrond kan dienen als ruilmiddel met een bedrijf 
om achtertuinen te vergroten. 
- wei ja. Wat een belachelijk argument. 
d. Als de huizen in de omgeving worden afgebroken zou De Pel
molen een eiland in de omgeving worden. 
- Nou en? Des te beter! Een monument mag best opvallen. 

De Pelmolen zou een pracht van een museum zijn. 
We denken aan het Carnavalsmuseum of Poolse museum, die beide 
nog geen eigen ruimte hebben. 
Ook voor gemeenschapsvoorziening is het bruikbaar. 
Breda moet eens aan zijn weinige monumenten gaan denken. 
Slopen is toch wel het allerlaatste. 
Straks breekt Breda ook de Kathedraal nog af. 
Motief: "Die past niet meer in zijn omgeving". 

1. Zie ook mijn artikel "Monumenten· in Brabant" in "Brieven 
van Paulus" 34, p. 31-32. 
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HET STROOMGEBIED VAN DE MARK EN AA OF WEERIJS 
TEN ZUIDEN VAN BREDA 
door . Har.ry Verhoeven 

Ieder jaar verschijnen in de serie Wetenschappelijke Medede
lingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Ver~ 
.eniging uitstekende bijdragen over de natuurstudie in ons 
land. Zij beogen niet alleen de vakman te bereiken, maar 
daarnaast ook een ruimer gebied van geïnteresseerde leken. 
Onlangs kwam in deze reeks een eerste bijdrage uit over de 
provincie Noord-Brabant, onder de titel "Het stroomgebied 
van de Mark en Aa of Weerijs ten Zuiden ·van Breda" (1). 
De grote belangstelling waarin dit boekje zich direkt na 
het verschijnen mag verheugen, hangt zeker samen met de veel
zijdige aanpak van beide auteurs. (2). 
Immers wie meer wil begrijpen van het landschap of heem waar~ 
in hij woont moet proberen, legpuzzelgewijs, de gegevens uit 
vele bronnen te kombineren: de geologie, de hydrologie' d.e 
archeologie en de veldbiologie. 
Deze publikatie wil een eerste aanzet zijn tot een zo ruim 
mogelijke studie over het ontstaan en de ontwikkeling van de 
natuur ten Zuiden van Breda. In kort bestek komen aan de 
orde de geologische ontwikkelingsgeschiedenis en de ontstaans
wijze van het stroomstelsel van Mark en Aa of Weerijs daarin, 
de geschiedenis van de nederzettingen nét de archeologische 
vondsten en tot slot de flora en fauna uit het Stroomgebied 
van beide rivieren. 

Evenals in andere Wetenschappelijke Mededelingen wordt ook 
in deze publikatie een funktioneel gebruik gemaakt van sche
ma's, kaarten en foto's. Marius Kolvoort levert daarnaast 
fraaie tekeningen van wilde planten. 
Toch vormt deze studie geen gemakkelijke leesstof. Dat ruim 
twee miljoen jaar geleden, in het Onder-Pleistoceen,de Noord
zeekust ter hoogte van Breda gelegen was wordt aangetoond met 
gegevens over diepteboringen naar mariene Icenienafzettingen. 
Geologische gegevens die onder andere betrekking hebben op 
de kleigroeve te Dorst maken waarschijnlijk dat daarna een
"Oer-Scheldeloop" van Antwerpen via Breda naar zee liep, die 
wellicht een voorloper van de Mark was. 

De afzetting van dikke lagen dekzand in het Pleni-Glaciaal en 
in het Laat-Glaciaal veranderde aan het einde van het Pleisto
ceen nogmaals de loop van beken en rivieren. 
Daarbij kregen Mark en Aa het ook nu n~g bestaande verloop, 
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met als typerende bijzonderheid de talrijke oostelijke zij
beken voor de eerste en westelijke zijbeken voor de laatst
genoemde rivier. 
Het begin van het Holoceen, ongeveer 11.000 jaar geleden, 
ging gepaard met klimaatsverbetering, waardoor het pleisto
ceen landijs ging smelten. De gevolgen waren een stijging 
van de zeespiegel en, in de begroeiing, een toename van den 
en berk. Op een aantal plaatsen trad in het begied ten Zui
den van Breda de vorming op van stuifzanden, waarop in de 
lagere gebieden de afzetting van moerasveen volgde. Verschil 
in hoogte van de grondwaterspiegel zorgde er voor, dat de 
veenvorming in het Markdal eerder begon dan die in het dal 
van de Aa of Weerijs. In verband hiermee mag er op gewezen 
worden dat palynologisch onderzoek van het Patersmoer te 
Strijbeek (door ondergetekende in december 1960) aantoonde, 
dat dit veentje zelfs van prae-boreale ouderdom is. Da.t is 
ruim io.ooo jaren oud. Archeologisch gesproken zijn we dan 
op de overgang van Palaeolithicum naar Mesolithicum. 

In aansluiting op de geologische en landschappelijke veran
deringen in de loop van het Holoceen komen in het boekje 
vervolgens de oudheidkundige vondsten uit de eerste neder
zettingen ter sprake, waarbij uiteraard ook het aansluiten
de gebied in België in de beschouwing betrokken wordt. 

Voor uitbreïding. vatbaar is de bespreking van de huidige 
flora. en faune van het gebied. Wat betreft het aY eerder ge
noemde Patersmoer wordt in het geheel geen. aandacht besteed 
àan de interessante voedselrijke moerasvegetatie van dit 
terrein, terwijl ook de unieke paddestoelenflora van dit na-

. tuurreservaat onvermeld blijf~. . 
Het terrein van de Goudberg krijgt terecht speciale aandacht, 
maar de auteurs laten de kans liggen om aan de hand van dit 
fraaie voorbeeld uit te leggen wat een parabolisch stuifduin 
is. De bespreking van de trilveenvegetatie, die zich tussen 
beide heuvelruggen ontwikkeld heeft, laat te wensen over wat 
betreft het onderscheid in oligotrofe en mesotrofe vegetatie- _ 

· typen. Op pagina 41 wordt bovendien gesuggereerd dat in droge 
zomers ook het Goudbergven droogvalt. Wat helaas geldt voor 
Rondven en Zwarte Goor, geldt gelukkig niet voor deze veen
plas. 

Terecht wordt in het laatste deel van deze voortreffelijke 
publikat~e aandacht gevraagd voor het stroomgebied van het 
Merkske tussen Hoogstraten en Ulicoten. De rijke flora van 

dit gebied omvat plantengemeenschappen die elders in onze 
streken reeds lang verdwenen zijn,. met daarin soórteh als 
witte rapunzel, adderwortel, vrouwemantel en vogelmelk. 
Dit unieke kompleks dient met de grootste spoed onder volle
dige protektie van natuurbeschermingsinstanties geplaatst _te 
worden. 

Aantekeningen: 
1. "Het Stroomgebied· v.an de Ma:tk en Aa àf Weerijs ten Zui,den 

van Breda", uitgave K.N.M.V. te· H(xjgwoud nr. 146, 
giro 13028 prijs f 8,25 · 

2. Onze leden èhrist Buiks en Stephan Gèerts 

VERSCHENEN ( 22) 
Ten Behoeve van Dertien Arme Vrouwen door H.G.J. Buyks ·e.a. 
108 p. Geïllustreerd. Uitg. Jan Uten Boute, f 15,--. 
Een interessant boek over hetdit jaar 300 jaar bestaande 
Sint Paulushofje op de Markt te Etten. 
Het is het derde deel van de "Bijdragen tot de Geschiedenis 
van Etten-Leur". 
(Voor liefhebbers verkrijgbaar op Craenlaer 18). 

Brabantse Bibliografie 
Alle boeken, tijdschriften (ook Brieven van Paulus) en tijd
schriften met betrekking tot de geschiedenis en aktualiteit 
van (Noord) Brabant werden hierin opgenomen, voorzover ze 
door de genootschapsbibliotheek zijn gesignaleerd. 
Een nuttig geschrift voor ieder die in "Brabantse" publika
ties is geïnteresseerd. 
Uitgave: Bibliotheek van het Noordbrabants Genootschap onder 
redaktie van drs. G. Keukens e.a. 
Er zijn thans drie delen verkrijgbaar: 
1975-1976 f 15,--; 1977-1979 f 15,-- en 1980 f 17,50. 
Adres: Postbus 1388, 5200 BK 's-Hertogenbosch. 

TENTOONSTELLINGEN 
"Feest op Bali" in Rijksmuseum voor Volkenkunde Breda. 
22 oktober - 18 april 1982 . 

- "Textielsaf ari in de grondstoffenjungle" in Textielmuseum 
Tilburg. 
30 oktober - 3 januari 1982 



door Harry Verhoeven 

De afbeelding op de omslag werd gemaakt door de dichter David 
Tomkins (pseudoniem voor J.W.N. Le Heux, Deventer 1880 -
Ginneken 1952). 
De fraaie houtsnede van een van de zogenaamde "kippebruggetjes" 
in het Markdal verscheen voor het eerst in het tijdschrift 
"Eigen Haard" in 1919. In hetzelfde tijdschrift publiceerde 
Tomkins in dat jaar het gedicht "Bruggetjes in Brabant", voor
zien van een vijftal foto•·s. (1) 
Dankzij een aantal vriendelijke reakties (2) bleek het moge
lijk - zij het niet zonder moeite - om van enkele bruggetjes 
de plaats te achterhalen. De twee eerste foto's betreffen ver
moedelijk het bruggetje van Van Haperen, . in de wandeling (!) 
ook bekend onder de naam "eerste kippebruggetje". 
De vijfde foto, een winterlandschap, toont de Fretbrug, beter 
bekend als het "tweede kippebruggetje". 
De Fretbrug was gelegen even ten Noorden van het bruggetje 
dat nu de verbinding vormt tussen het Sulkerpad en de Reep
tiend. Verder zuidwaarts, ter hoogte van 't Vlot, bevond zich 
vroeger nog een derde loopbrug. De andere foto's (nrs. 3 en 
4) zijn waarschijnlijk gemaakt van bruggetjes in het dal van 
de Aa of Weerijs. 

L Zie: "Brieven van Paulus" nr. 33, p. 249-251 
2. Hr. Klinkhamer, Hr. Marijnissen, Mevr. Oomen-Smeekens, 

Hr. de Rover, Hr. van derWesterlaken. 

KOLLEKTIE PAULµS VAN DAESDONCK (33) 

Ook in de afgelopen twee maanden groeide de kollektie van de . 
Kring gestaag. 
Zeker de tentoonstellingen op het gemeentehuis en in de 
bibliotheek werken stimulerend. 
Vooral van de heer Mous en Mevr. Van Schendel kwamen belang
rijke giften binnen. 

Religie 
Wandbord Sacr. parochie Breda - 20-tal kerkboeken - bidprent
jes - 2 schilderijen Lourdes - Lourdesbeeldje - schilderijen 
van div. heiligen - grote rozenkrans - dagboek Zr. Aneline 
Graumans - 6 santjes - litanie St. Ignatius - bidplaatjes 
met geheimen van Maria - scapulier - allerlei kruisen - 18e 
eeuws getijdenboek - doos rouwknopjes - bijbel 1884 - kruis~ 

wegboekje 1833 
(Mw.Van Schendel, G. Mous, Mw. Haans, Mw. Hamel, L~ Nouwens) 

Winkel van Sinkel 
Winkeldoos met ouderwetse messen, vorken en lepels - vazen -
serviesgoed - winkelblikken - weegschaal - sigarenkistjes -
apothekersflessen. 
(Mw. Van Schendel) 

School 
Jeugdleesboeken - schoolboeken - doosje pennen - diktaat
schriften v. kooklessen, naailessen en "wasch"-lessen -
2 merklappen. 
(Mw. Van Schendel, fam. Van der Westerlaken) 

2e wereldoorlog 
Stamkaarten - persoonsbewijzen - krantjes - distributiebonnen 
- boeken - kleizeep - luchtzeep. 
(Mw. Van Schendel, Hr. Pellis, Fam. Van der Westerlaken) 
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Curiosa 
2 Prentbriefkaartalbums - vele prentbriefkaarten - map met 
liedjes en liedjesbundels - spanen mutsendoos - neusspoeler 
.,.. ouderwets strijkijzer - zeer oude stoof met ijzeren test -
pendule - biezen koffer - ouderwetse boerenkoffer - pince 
nez - slaghoedjestang. 
(Mw. Van Schendel, Hr. Van Baarle, Hr. Mous) 

Archief 
Allerlei materiaal over verenigings- en dorpsleven 1920-1930 
- kopieën anti annexatie comit~ - oude foto's Galder - Strij
beek. 
(Mw. Van Schendel, Erven van Nooten, Pater Wilfried) 

Ambachten 
Pompzuiger - bietenmes. 
(Mw. Van Schendel) 

RUILABONNEMENTEN (14) 
In de maanden september - oktober ontvingen we voor onze 
bibliotheek: 

't Gruun Buukske 10-3 
De Runstoof 4-4 
Met Gansen Trou 31-8/10 
De Klopkei 5-22 
De Rosdoek 22 
Gemerts Heem 23-3 
Heemk. Kring Breda 81-5 
Mededelingenblad 

Heeze 36 
Heemkroniek Heeze 20-2 
Kringnieuws 's Bosch 37 
Maaskroniek 4-9 
Berichten van de 

Vrijheid 
Heemschild 
d'HO.skes 

Oude 

Hoogstraatse Gazet 
De Dongebode 
Mededelingenblad 
Van toen naar nu 

8-8/9 
15-2 
2-2 

34/42 
7-3 
6 

11-5 

Kempen land 
Care! de Roy 
Onsenoort 
de Erstelinghe 
Acht Zaligheden 
De Kommanderij 
Breaa 

·De Heerlijkheid 
De Heerlijkheid 
Vrienden van 
Maas dorpen 

Oude Vrijheid 
Oude Vrijheid 
Jan Uten .Houte 
Gazet 
Geertruydenberghe 
Kempenland 
Duffelt 

Eindhoven 
Alphen 
Nieuwkuyk 
Waalwijk 
Eersel 
Gemert 
Breda 

Heeze-Leende 
Heeze-Leende 
's-Hertogenbosch 
Lith 

St.Oedenrode 
St.Oedenrode 
Etten-Leur 
Hoogstraten 
Geertruidenberg 
Eindhoven 
Millingen 
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DE ANNEXATIE VAN 1942 (11) 
door Walther Koek 

ANNEXATIE EEN FEIT 
(Het ontstaan van de gemeente Nieuw-Ginneken) 

HET VOORSTEL VAN DE PROVINCIE (18-9-1940) 

Na een periode van 5 maanden, waarin blijkens de bronnen uit 
het gemeente-archiéf te Nieuw-Ginneken, geen officiële ont
wikkelingen meer plaatsvonden, kwam op 18-9-1940 bij B. & W. 
een brief van G:s. over de gemeentelijke indeling rond Breda. 
Voor de duidelijkheid volgt hier de gehele tekst van deze 
brief: 

"Wij hebben de eer U mede te delen, dat tusschen den Secre
taris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken (1) en ons college overeenstemming is 
bereikt omtrent de uitb~eiding van de gemeente Breda met de 
gemeente Princenhage en gedeelten van de gemeente Ginneken 
en Teteringen. 
Het overblijvend gedeelte van de gemeente Teteringen zal als 
zelfstandige gemeente kunnen blijven bestaan. Van de gemeente 
Ginneken zal het stedelijk gedeelte en voorts Bavel, Ulven
hout en Strijbeek bij Breda worden gevoegd. Een landelijk ge
deelte zal worden gevoegd deels bij de gemeente Gilze, name
lijk de gehuchten Tervoort, Bolberg, Eikberg en Edersbroek 
en wat ten oosten van die gehuchten ligt, deels bij de gemeen
te Chaam namelijk het gehucht Cauwelaar en de Strijbeeksche 
Heide en wat ten oosten hiervan ligt. 
Wij zullen een daartoe strekkend voorstel aan den secretaris
generaal voorleggen ter beslissing ingevolge artikel 1 der 
derde verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bijzondere maatregelen op 
administratiefrechtelijk gebied (79/1940), waarbij de secre
taris-generaal gemachtigd is af te wijken van de gebruikelijke 
procedure. 
Wij verzoeken U deze aangelegenheid bij den Raad Uwer gem~ente 
aanhangig te maken en ons v66r 15 october a.s. in kennis te 
stellen met de beschouwingen, waartoe de kennisneming van ons 
voornemen den Raad aanleiding geeft". 

De raadsvergadering over deze brief vond plaats op 10 oktober 
1940. De protesten van voorheen bleven gelden, zeker nu het 
plan veel uitvoeriger en ingrijpender bleek te zijn geworden. 
De landelijke gebieden die niet bij B+eda behoefden te worden 
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gevoegd zouden oorspronkelijk een zelfstandig bestaan ga:an 
le_iden. Maar zoals het nu omschreven werd, was daarvan geen 
sprake meer, terwijl Galder in het hele verhaal niet voor
kwam. Breda zou van 1195 ha. groeien tot±_ 12.000 ha. 
Tussen de buurtschappen Tervoort, Bolberg, Eikberg, Lijn
donk, Lage Aard en Gilze bestond geen enkele saamhorigheid. 
De bewoners van Bavel (86 woningen met 480 inwoners) en van 
Ulvenhout (Geersbroek: 23 woningen met 99 inwoners), met een 
totale oppervlakte van 1000 ha. kwamen zelden of nooit in 
Gilze. Deze mensen zouden liever gemeentelijk ingedeeld blij
ven bij hun parochie, ook al zouden ze daardoor deel uit gaan 
maken van Breda. Ditzelfde was van toepassing op de gebieden, 
die bij Chaam gevoegd zouden worden. (~ 800 ha., 43 woningen, 
225 inwoners). 

Na stemming bleek dat de Raad zich met kracht tegen de . plan
nen bleef verzetten. Men vroeg om niet te overhaast te be
slissen en, zo mocht het plan doorgaan, om een flinke over
gangsperiode. 
Tenslotte had de Raad veel moeite met het tijdstip waarop 
deze plannen weer werden opgerakeld, in een tijd waarin toch 
al zorgen te over waren. 
Tevens maakte men in Ginneken dankbaar gebruik van ·de . b~

schouwingen van de heer Simons in: "Economische Statistische 
Berichten": 
" ••• Gemeenten zijn niet alleen .bestuurlijke districten, ook 
de gevoelens van de bewoners tellen mee, zeker waár het gaat 
om herziening van gemeente-indeling, die voor de bewoners 
een bepaalde gevoelswaarde heeft. Deze gevoelswaarde vormt 
de grondslag van het werkzaam plaatselijk burgerschap, dat 
- naar Thorbecke's woord - he~ best tot het .staatsburgèr
schap opvoedt. Zuiver rationele overwegingen alleen mogen der
halve niet de gemeentelijke indeeling beheersen. In deze zin 
dient ook eerbied voor de historie der gemeentelijke indeling 
te bestaan." 

1. Secretaris-generaal Frederiks, zie Brieven van Paulus 
34, p. 26. 

UITSPRAAK (29) 
Het leven wint aan waarde door de goudkorrels van de 
humor. 

het informatieblad voor de leden van de heemkundekr ing "Paulus van Daes
oJc• te Nieuw-Ginneken. 

ver schijnt vijf maal per jaar en geeft naast vele informatie voor .de leden 
val e kleine bij zonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de 

a r e Beerlijkhéid Ginneken en Bavel , de gemeente Ginneken en Bavel en 
f9118ente Nieuw-Ginneken . 

c . J .M. Lei jten, Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-6 1.27.42 
L.F . Jetzes, L. C. Nouwens en J . A.M. Soeterboek 
J.A.M. Gr auwmans 

haellkundelc.ring "Paul us van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en is ge
l 194 te Nieuw-Ginneken. 

Vang 21, 4851 VL Ulvenhout , 076-65.38 . 94 
52 . 18 . 33 . 639 t . n .v. Paulus van Daesdonck 
37 . 13 . 311 t . n.v. Paulus van Daesdonck 

n.miniatratie: 
u ua van Daesdonck , Postbus 89 , 4850 AB Ulvenhout. 

IB 
Bellkundekring bouwt een eigen kollektie t.b.v . specifieke tentoonstellingen 

om t e komen tot het inrichten van een eigen heemkundig museum . 
nkingen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen: 

't Hofflandt 36, Ulvenhout 076-61.29 . 26 
Vennekes 26, Bavel 01613- 17 . 80 

van der westerlaken 
,J ,M, Leijten 
,M,S,M. Jespers 
, , J,M, Luijten 
, , No\lwens 

Lodewijk 
Grauwmans 
Verkooijen 

Monumentenboekje 
Molen "De Korenbloem" 
130 jaar Mariaschool 
Korenmolen "De Hoop" 

'7 Drie eeuwen kerk in 
Ulvenhout 

l IO Van Ginneken tot Nieuw 
Ginneken 

voorzitter 
vice-voorzitter 
sekretaris 
2e sekretaris 
penningmeester 
2e penningmeester 
technisch koördinator 
medew. Galder/Strijbeek 

(1981) 
(1979 ) 
(1980) 
(1981) 
(1980) 
(1979) 
(1980) 
(1979) 

J.M.E .M. Jespers (uitverkocht) 
J.C. van der westerlaken 
C. J.M. Leijten 
H. J . Dirven, K.A. H. w. Leenders en 
M. C. van Riel-van der westerlaken 
Dr. J.L.M. de Lepper 

H. J . Dirven, J.C . van der Westerlaken en 
J . Berenschot-van der Smissen' 

l Il Driekwart eeuw Constantia R. van der westerlaken en 
J . C. van der westerlaken 

~DMAATSCHAP 
verenigingsjaar van de heemkundekr ing loopt van 1 september tot 31 augustus • 

.... t diverse heemaktiviteiten , lezingen , tentoonstellingen en ekskursies geeft 
kring het tijdschrift "Brieven van Paul us" uit ; 

t lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het 
verenigingsjaar 1981-1982 f 20,-- per j aar . 

:i:&SN-0166-0438 


