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Nieuw-Ginneken, 15 sprokkelmaand 1982

BRABANTS DIALEKT
Brabants dialekt was het al wat de klok sloeg op die heerlijke avond met Ut Muziek, nu vier weken al weer geleden.
Een heerlijke Paulus-avond, waarover Ellie Rietveld namijmert in haar verslag over deze avond in dit nwnmer.
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Op de volgende bladzijde nodigt onze voorzitter u uit voor
de volgende Paulus-avond op 15 maart als.Albert Delahaye
u meer komt vertellen over zijn zicht op onze vaderlandse
geschiedenis.
Jan van der Westerlaken vertelt u iets meer over deze spreker, die terecht of onterecht zoveel stof deed opwaaien.
Ga luisteren en oordeel zelf.
Kees Leijten hamert weer eens op dat kleine monument waar
ook wij in Nieuw-Ginneken zuinig op moeten zijn.
Het doet ons genoegen de 81-jarige Pater Wilfried Mertens
tegenwoordig tot onze vaste medewerkers te kunnen rekene n
vanuit het vlaamse deel van ons heem en tot s~ot presenteren we dit keer weer met groot plezier de jeugdherinne ringen van Jan Goossen, maar nu in het
BRABANTS DIALEKT
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heemkundekrin1
PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw-Ginneken, 15 sprokkelmaand 1982
Geachte Heemvrienden,
Na de erg suksesvolle avond met "'t Muziek" waarvan ongeveer 150 leden met volle teugen genoten hebben, is de
volgende heemavond gepland op maandag 15 maart om 20.15 uur
in de Fazanterie.
Dan zal de heer A. Delahaye een lezing verzorgen met als
titel: "De historische mythen van Nederland".
De heer A. Delahaye is oud-archivaris van het streekarchivariaat Nassau Brabant en heeft landelijke bekendheid
gekregen door zijn stelling dat er in Nederland geen invloed van de Karolingers geweest is.
De Keizer Karel Kapel in Nijmegen stamt dus niet uit de
tijd van Karel de Grote, maar is van veel latere datum.
Deze bewering heeft alles en iedereen die maar iets met
onze vaderlandse geschiedenis te maken had, in beweging
gebracht.
Delahaye is een man die deze stelling met veel vuur verdedigt.
Hij zal dit doen aan de hand van oude kaarten, die op deze
avond ook te bekijken zijn. Op deze kaarten zal de heer
Delahaye ons aantonen, dat de geschiedenis tussen de derde
en de tiende eeuw anders is verlopen dan wij in onze geschiedenisboeken hebben voorgeschoteld gekregen.
Het behoeft weer een erg interessante avond te worden.
Zorg dat u deze avond niet vergeet en leg hem vast in
uw agenda.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur· van de
Heemkunde~
- ~~ng _ au: us van Da7 sdonck
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Y . - ; a n der Westerlaken
~ voorzitter

HOLLE BOOMSTAMMEN
door Jan van der Westerlaken
Histori sche vragen over de vaderlandsche geschiedenis tussen
de derde en de tiende eeuw
In 19 41 trad de in Klimmen geboren Albert Delahaye als
stagiair in dienst van het Rijksarchief te Maastricht .
Na een korte periode als gemeente-archivaris van Kerkrade
werd hij in 1946 benoemd tot adjunkt-archivaris van de
keize rstad Nijmegen. Zoals het een nieuwkomer betaamt,
stortte hij zich aldaar met enthousiasme in de studie van
Nijmee gs historie en begreep al snel dat er iets niet klopte in de algemeen aanvaarde plaatselijke gesèhiedschrijving.
Na enige jaren onderzoek uitte hij in 1955, voorzichtig,
zijn eerste twijfels middels een krante-artikel. Een storm
van verontwaardiging was het enige antwoord. Kon men immers
twijfelen aan de historiciteit van de. plaats van Karel de
Grote te Nijmegen ?
De verhoopte wetenschappelijk-kritische twijfel bleef uit.
Felle reakties schrikken een man als Albert Delahaye niet
af. Integendeel, hij werd hierdoor aangespoord zijn onderzoek met hernieuwde ijver voort te zetten.
Na verscheidene publikaties en dertig jaar onderzoek
scheurt hij de periode van nà de Romeinen tot ongeveer de
tiende eeuw uit de vaderlandsche geschiedenisboekjes:
Karel de Grote vertoefde niet in Nijmegen, maar in Noyon
(Noviomagus), Sint Willibrord was missie-bisschop van
Tournehem (Trajectum) en niet van Utrecht, de Noormannen
hebben nooit voet aan wal gezet in Friesland, maar wel in
Fresia (lees: Vlaanderen), niet de Friezen van Dokkum, maar
de Vlamingen van Duinkerken vermoordden Bonifatius, de Batavieren woonden niet in Nederland maar in Noord-Frankrijk.
Gedurende de vroege Middeleeuwen verdween het oppervlak van
wat nu Nederland is onder de wateren van de Duinkerkse Transgressie.
Velen van onze leden zullen de TROS-uitzending van 16 juli
1981 getiteld "Holle Boomstammen" met belangstell i ng g e volgd hebbel'l •
De lezing van 15 maart onder de titel "De histori s che mythen
van Nederland" geeft ons de gelegenheid nader kennis t e maken met deze historicus en oud-archivaris van Nassau -Brabant.
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"UT MUZIEK" - GEWELDIG
door Ellie Rietveld
"Men zou het zoeken naar liedjes kunnen vergelijken met het
zoeken naar wilde planten.
Men begint er pas mee als men bemerkt, dat ze stilletjes
gaan verdwijnen", aldus Harrie Franken, leider van de
muziekgroep "Ut Muziek" uit Bergeyk-Weebosch, in het voorwoord van zijn boek "Liederen en dansen in de Kempen".
Maandagavond 18 januari bracht hij tésamen met zijn vrouw
Nel, Lenie Verhoeven, Jan Kuypers en Herman Ritter enkele
van deze liederen uit de Kempen ten gehore voor leden van
onze kring in de Fazanterie.
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ingezet werd, bleek het publiek nog niet genoeg gehad te
hebben van de muziek en de sfeer er omheen. Er werd zelfs
om een reprise gevraagd.
Velen bleven nog lang nakaarten over deze geweldige avond,
anderen bekeken de instrumenten nog eens van dichtbij en
maa kten een praatje met de leden van de muziekgroep.
He t werd weer een latertje zoals gebruikelijk op die ge z ellige heemavonden.
"Ut Muziek" had voor een heerlijke avond gezorgd.

PAULUS EXPOSEERT
Ruim 160 leden komende uit de gehele regio rond NieuwGinneken zaten te luisteren met hetzelfde gevoel .als hetgeen Harrie in zijn bo~k onder woorden gebracht had, op zoek
naar herkenning, naar herinnering van de liederen en hele- ·
venissen zoals deze vroeger te pas en te onpas gezongen
werden onder het melken, bij het spinnen, op feesten en
buurtavonden.
Liederen, die langzaam maar zeker verdwenen waren en meestal gingen over liefde en vrijage, een enkele maal over
aktuele gebeurtenissen en overgebracht werden via de
marktzangers en kermismuzikanten.

GA OOK 'NS KIJKEN
BRENG OOK 'NS WAT MEE

GINNEKEN ANNO 1900
Zo zouden we de tentoonstelling in de Ulvenhoutse bibliotheek aan de Annevillelaan kunnen noemen, waar sinds het
begin van deze maand onze kring exposeert uit de kollektie
"Van Nooten".
Belastingaanslagen, kranten, formulieren van de Boerenbond,
rekeningen en ga zo maar door uit het archief van Antonius
van Nooten, die vroeger wethouder was van Ginneken en Bavel.
Sommige formulieren zijn meer dan 100 jaar oud.

ANNO 1940-1945
Ut Muziek bracht de liederen ten gehore met de instrumenten
van vroeger, zoals de rommelpot of foekepot
mondharmonika,
fluit, kleppers en boemlala, maar ook met de accordeon,
viool, draailier, een instrument dat een doedélzakachtig
geluid voortbrengt en kleinere snaarinstrumenten, zodat
deze liederen teruggeplaatst werden in de tijd van weleer • .
Maar ook het publiek deed daarbij een duit in het zakje.
Bij bekende teksten zoal·s het scheppingsverhaal, zong men
mee, maar ook de vele refreinen met hopsa's, heisa's,
hola's en troelala's en de eenvoudige steeds weer terugkerende tekstregels.
Ook de · "Moord van Raamsdonk" een bekend lied voor de meeste
aanwezigen kwam aan bod.
Toen tenslotte na drie uren oude volksmuz iek de "weg9ans"

Onder deze titel exposeert Paulus op de eers.te verdieping
van ons gemeentehuis. Na "Het Rijke Roomse Leven", nu
herinneringen aan de tweede wereldoorlog.
Geen wapentuig, maar krantjes, distributiekaarten, surrogaatartikelen, winterhulp, enz.
Hebt u nog wat voor deze tentoonstelling?
Jac Jespers of Jan Grauwmans, onze mensen op het gemeentehuis,nemen het graag van u in ontvangst.

ANNO 1920 - VAN RADIOSPOEL TOT TV-SATELIET
Eind juni neemt Paulus weer deel aan het jaarlijks festijn
Bavel Anno 1920.
We exposeren dit jaar in de Jan Boomaarshal oude radiotoestellen en TV's en van alles daar omheen.
Doet u ook mee om de kollektie van Paulus uit te br id n?
Gaarne op de bekende adressen (zie de binnenzijd van de
achterpagina).
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AGENDA 1982
jan.

18

febr.

1

"Ut Muziek" uit Bergeyk trad op met groot sukses.

------------------------------------------------------------Tentoonstelling "Ginneken Anno 1900" in openbare
1

15

bibliotheek, Annevillelaan.
Tentoonstelling,"Anno 1940-1945" in vitrinekast
op gemeentehuis.
Brieven van Paulus 36

m~art

15

Lezing door A. Delahaye
"De historische mythen van Nederland"
Fazanterie 20.15 uur

april

3
15

"Paulus van Daesdonck" bestaat 7 jaar.
Brieven van Paulus 37

mei

2 ?

Excursie naar het heemerf in Goirle.
Nadere berichten volgen in B.v.P. 37

juni

27

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

juli

15

Brieven van Paulus 38

31

34e Heemkamp te Goirle
Einde van het 7e verenigingsjaar

aug.
sept.

1

okt.
15

7e jaarvergadering in de Fazanterie.
Aanvang: 20.15 uur.
Brieven van Paulus 39
Lezing

nov.
dec.

Begin van het Se verenigingsjaar
Alle leden worden verzocht hun kontributie te betalen.

15

Brieven van Paulus 40

PAULUS HEEFT ARCHIEFRUIMTE
Reeds vele jaren (7 jaar van het 7-jarig bestaan) zoekt
onze heemkundekring naar een eigen ruimte.
We hebben wel een eigen opslagruimte, maar daar kunne n we
helaas niet permanent exposeren.
Gelukkig hebben we sinds kort een eigen archi efruimte gekregen in een van de kelderruimtes van ons gemeentehuis .
Daar wordt thans de bibliotheek en het archi ef opges lagen
en uitgezocht.
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GAAT U VERHUIZEN - BENT U AAN DE GROTE SCHOONMAAK?
Gaat u ve r huizen? Gaat u kleiner wonen? Gaat u naë;tr een bejaardenhuis? Wordt uw zolder opgeruimd?
Dan zult u veel op moeten ruimen!
"Paulus van Daesdonck" verzamelt om te komen tot :een eigen
heemkundig museum van alles van v66r 1945.
We hebben reeds meerdere kollekties in opbouw o.a.
"De Winkel van Sinkel"
(o . a. oude verpakkingen, ouderwets serviesgoed, allerlei
oude blikken .en blikjes, ouderwetse reklame, weegschalen,
gewichten, kassa)
"Religie"
(beelden, bidprentjes, religieuze schilderijen, kerkboeken,
relikwieën, kruisbeelden, kerststallen, medailles, heiligenplaatjes en - boeken, enz.)
"Schciol"
(schoolplaten, schoolbanken, schoolboeken, schoolmateriaal,
biologie- en natuurkundemateriaal, landkaarten, enz·.)
"Landbouw"
(allerlei landbouwgereedschap en landbouwwerktuigen, ook
tuinbouw en veeteelt, enz.)
"Bibliotheek"
(vele honderden boeken over geschiedenis van Brabant, steden,
dorpen, instellingen en verenigingen. Alle soorten boeken van
v66r 1900 enz. )
"Tweede wereldoorlog"
(krantjes, kranten, kogels, ondergronds materiaal, bonkaarten,
legeruniformen, enz.)
"Kuriosa"
(oude fototoestellen, lokeenden, karnavalsmateriaal, enz.)
"Oudheidkamer"
(alles wat stond in een huis + 1920)
"Ambachten"
(gereedscháp van allerlei ambachten zoals timmerman, metselaar,
rietdekker, schilder, klompenmaker, boer, smid, schoenmaker, .e nz.)
Helpt u ons heemkundig museum en onze bibliotheek op te . bouwen?
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UIT HET ARCHIEF VAN PAULUS (1)
door Kees Leijten
Paulus van Daèsdonck bezit een rijk archief van· boekên en
dokumenten uit het verre en niet zo verre verleden.
Onlangs kreeg de Kring een grote hoeveelheid pap;i.,eren, die
destijd behoorde aan Antonius van Nooten (1860-1931).
Hij was vele jaren gemeenteraadslid van de gemeente Ginneken
en Bavel.

'

Op dé pagina hiernaast een connossement uit 1882 van schipper W. van Meyenhoff, die met zijn schip "De Vrouw Cathar_ina
Sophia" in opdracht van Johann Ungtr te RUhrort kolen vervoert voor J.P. van Nooten te Ginneken.
Vrachtloon f 3, -- per kal",

RUILABONNEMENTEN (15)
In de maanden november en december ontvingen we voor onze
bibliotheek:
't Gruun Buukske
10-4
De Runstoof
4-5
Met Gansen Trou 31-11/12
De Rosdoek
23
Gemerts Heem
23-4
Gemerts Heemberichten 5-4
De Overdraghe
81-11
Heemk. Kring Breda 81-6
Mededelingenblad
31/38
Heeze
Kringnieuws 's Bosch38
Maaskroniek
4-10
De Vlasselt
12/13
Actum Tilliburgis 12-3/4
Berichten van de
Oude Vrijheid 8-10/12
Heemschild .
15-3/4
Hoogstraatse Gazet 43/50
De Dongebode
7-4
Mededelingenblad
2-7
Van toen naar Nu
11-6
Nieuwsbrief
10
Vlugschrift
32-4

Kempen land
Carel de Roy
Onsenoort
Acht Zaligheden
De Kounnandérij
De Kounnanderij
Overdraghe
Breda
De Heerlijkheid

E.i ndhoven
Alphen
Nieuwkuyk
Eersel
Gemert
Gemert
Klundert
Breda
Heeze-Leende

Vrienden van
Maas dorpen
Vlasselt
Tilborch

's-Hertogenbosch
Lith
Terheyden
Tilburg

Oude Vrijheid
Oude Vrijheid
Gazet
Geertruydenberghe
Kempen land
Duffelt
Behoud Ind. Man .
Kleine Meyerij

St.Oedenrode
St.Oe denrode
Hoogstraten
Geertruidenberg
Eindhoven
Millingen
He eze
Oisterwijk

Vt•n

ond•r
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DE OUDE HOF VAN ULVENHOUT
door K.A.H.W. Leenders
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Het dorp Ulvenhout, gemeente Nieuw-Ginneken, is mogelijk in
de dertiende eeuw ontstaan als een nederzettin·g van horigen
en later laten van de Hoeve van Ulvenhout . Dezé hoeve vormde een heerlijkheidje op zich, dat v olgens Van Goor (1) tot
1334 steeds door een zoon van de heren van Breda te leen
werd gehouden van de heer van . Breda . De oorkonden zijn in dit
opzicht wat minder uitgesproken. Tussen 1308 en 1343 vinden
we van Liedekerke's als heer van Ulvenhout. In 1334 is zelfs
sprake van het "dorp" Ulvenhout, in één adem met Gilze, Alphen
eri Baarle. Maar "dorp " werd daar in de betekenis van "rechtsgebied" gebruikt . Het centrum was "te Htilvenhout int thof".
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In de der tiende eeuw lijkt er een band tussen Thorn en Ulvenhout te bestaan: de abdis van Thorn verkocht aan een heer van
Breda het recht om een aantal cijnsen te heffen, om van haar
schulden af te komen. (3)
In 12 77 blijkt dat d eze mede betaald werden van de akker van
Ulvenhout, die toe n aan de heer van Breda behoorde. Was die
akker van Thorn afk omstig? Als we h et gebied van Ulvenh out
nader willen aanduiden, kunnen we waarschijnlijk het beste de
grenzen van de tiendklamp van "Ginneken tussen de twee beken"
aanhouden: De beek die juist ten noorden van de Bieberg in de
Mark uitmondt als noordgrens; de Chaamse Beek als zuidgrens,
de Mark als westgrens en de grens van k u ltuur- en woeste
grond als oostgrens.
Centrum van de heerlijkheid was d e Prinsenhoef, die nog altijd
in handen van, de domei n en is. van Goor verhaalt over deze hoeve als volgt : (1)
"Deze Heeren (van Ulvenhout) hadden hier oock hun slot en
"woonplaats, tans niet meer in wezen, doch ' t welcke men,
"op niet ongegronde redenen vertrouwt gestaan te hebben aan
"de rivier de Marke, achter de hoeve van den Hee·r van Breda,
"gemeenlyck de Hoeve van Ulvenhout genaamt, alwaar voormaals
"de grondvesten ontdeckt, en oock een yzere deure, met nog
"eenige andere gedenkstucken uytgegraven syn. uyt dien
"hoofde zyn , de Ingezetenen van Ginneken nog heden aan di e
"Hoeve verscheide diensten en hof rechten vers chuldig d".
Het onderzoek naar het "slot" van Burgst en n aar dat
Gageldonk heeft geleerd dat we ons daar niet te veel
gen voorstellen, maar dat er wé l "iets " was . Ook bi j
hout moet er iets geweest zijn . Op e e n k opi e van een
uit 16 2 1, .die voor zi j n tijd o n gewoon n auwke uri g is,

van
van moUlvenkaart
staat

108
ten noordwesten van de Prinsenhoef een perceel aan de Mark
aangeduid dat elders beschreven wordt (4).
"no. 27: Genaempt d'outhoff, synde den gront vandien moerasch
alwaer noch in liggen verscheyden oude graften ende
is alnu met schoone Eycken boomen beplant; is groot
bevonden 5 bunder 56 roeden".
In het perceei is een achtvormig grachtenstelsel getekend,
dat aan de noordwestzijde een uitloper heeft naar de rivier.
Het hoorde toen, en hoort nog, aan de Prinsenhoef waarmee het
met een pad vrijwel rechtstreeks verbonden is.
Van een vergroting van 'n luchtfoto uit 1967 maakte ik een
kaart van 1:5000 van het gebied tussen beide "kippebruggetjes"
over de Mark. De moderne perceelsindeling blijkt dan vrijwel
dezelfde te zijn als die in 1621. Het bewuste perceel is tot
de schaal 1:2500 vergroot, zowel vanuit de luchtfoto als vanuit de kaart van 1621. Het blijkt dan dat de Mark ter hoogte
van het Oud Hof een bocht wat vergroot heeft gedurende de
verstreken 350 jaar, danwel dat de kaart toch niet helemaal .
feilloos is. Bovendien lijkt de Mark zich iets in oostelijke
richting verlegd te hebben. Als de kaart van 1621 geheel
juist is, zou daardoor het grachtensysteem iets aangetast
zijn. Nauwkeurige beschouwing van de luchtfoto levert een aantal verkleuringen op, dat een patroon vormt, min of meer overeenkomstig de grachten van 1621: die komen er iets donkerder
uit. Ze lijken ook wat oostelijker te liggen dan de oude kaart
aangeeft.
_
Het grachtensysteem is, zowel volgens de verkleuringen als
volgens de oude kaart 180 tot 190 meter lang en ruim 100 meter breed. De grachten lijken vrij breed: 16 tot 20 meter ,
Volgens de kaart van 1621 zijn beide eilanden resp. 40x60 en
70x90 meter groot.
In 1970 werd de Mark langs dit perceel (Sectie I, no 1884)
gekanaliseerd, waardoor het objekt weer wat werd aangetast, ,
maar toch in hoofdzaak ongeschonden bleef. Tevens werden toen
reeds paaltjes uitgezet voor een autoweg door het Markdal die
er nog steeds niet ligt maar waarover nog steeds nieuwe plannen gemaakt worden. Die weg zou het Oud Hof aan de oostzijde
juist aansnijden.
Deze dreigende situatie was reden voor een verkennend onderzoek, dat ten doel had vast te stellen of de hiervoor aangedragen gegevens inderdaad op een verdwenen middelee uws objekt
duidden.
Het weiland bleek niet geheel vlak. Langwerpige l aagten, mis-
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schi e n 20 cm lager dan de omgeving, beva tten zachtere en nat tere grond. Dank zij een merkwaardig bodemverschijnsel en de
ber eidwillige medewe rking van een legertje mollen, kon de
situatie vrij eenvoudig opgenomen worden .
Er waren zwarte en witte molshopen. Kartering van deze hopen
bracht aan het licht dat ze vooral op de "hoogten" wit waren
en in de "laagten" zwart. Enkele proefkuiltjes leerden dat
witte molshopen optraden waar onder de stevige grasplag direkt
opvallend wit zand voorkwam. Het lijkt alsof daar het oorspronkel i jk bodemprofi e l geheel weg is. De zwarte molshopen kwamen
voor waar de grond tot vrij grote diepte zwart bleef.
Op één plek tussen de zwarte molshopen troffen we een strook
aan waar een graafmachine een dunne bovenlaag verwijderd had.
Zo was een rommelige laag bloot gekomen, die bij onderzoek
een drietal Siegburg- aardewerksc herven en wat jonger materiaal
opleverde. Onder de rommelige laag bleek een kleilaag aanwezig,
die op veen rustte. (plaats B).
Aan de we stzijde van de nieuwe Mark, maar nog aan de oostzijde
van de oude werd op de uit de rivier gegraven grond (afkomstig
uit het be wuste perceel) nog een tweetal laat 15e eeuwse scherve n gevonden.
De nog onbegroeide oe ver van de nieuwe Mark toonde echter geen
sporen van een aangesneden gracht. Wellicht zijn die weggewerkt om een steviger o e ver te krijgen.
Vervolgens is met de grondboor van de Heemkundige Kring Breda
in april 1971 een nader onderzoe k ingesteld. Daarbij zijn 55
boringen verricht.
Het perceel bleek een zeer wissel e nde bodemopbouw te hebben .
Op veel plaatsen zit de zandondergrond 120 cm of· meer diep.
Het zand strekt zich slechts daar waar de twee eilanden verwacht werden tot aan de oppervlakte uit, alsmede op één
plaats, ver ten noorden van het Oud Hof .
Op een belangrijk aantal plaatsen is er wel aan of dicht bij
de oppervlakte een zandlaag aanwezig, maar daaronder ligt dan
veen dat daar op 65 cm diepte en dieper voorkomt. Ten zuidoosten en westen van het Oud Hof loopt een strook met zulk
veen, die vrij breed is.
Een ander veenpakket ligt veel hoger en komt vaak aan de oppervlakte ep is afgedekt met een zwakke graszode waar de
koeien doorheen trappen . Het veen ligt minder dan 50 cm diep
en komt voor in een boog ten oosten en noorden om het Oud Hof
heen. Aan de oostzijde ligt er nog een diepere veenlaag in
het midden een zandstrook, die de bovenste laag in twee stroken verdeelt. Ook tussen de twee eilanden werd d i e laag veen
gevonden.
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Aan de zijde van de Mark werd een vrij steving veen-kleimengsel gevonden.
Bij het boren werd heel weinig puin gevonden. Het weinige
puin (of schervenmateriaal) dat gevonden werd, zat in de zode
of vlak er onder. Op diepten van ca. 100 cm werd vaak op dik
stevig hout gestoten, dat was steeds in de veenplekken.
Het onderzoek wekte de indruk dat hier vroeger een oude arm
van de Mark ten oosten om het (latere) Oud Hof heeft gestroomd.
Er vormde zich een nieuwe tak, waarna de oude ging verlanden.
In een vrij ver gevorderde verlandingstoestand werd dit terrein in de dertiende eeuw (of misschien eerder) uitgekozen
voor een "kasteel". Men benutte de oude Markarm, en groef een
nieuwe gracht, zodat een eiland ontstond, dat weer door midden gedeeld werd. Daarin mogen we een voorhof-hof struktuur
vermoeden.
Misschien zijn beide eilanden hoger geweest (natuurlijk of
kunstmatig) en hebben eventuele (houten!) bouwsels daarop
gestaan. Nadat het Oud Hof verlaten was (na 1334 ???) heeft
men misschien die hoogten afgegraven en met het zand de we·i
wat aangezand, vooral op de venige grachten.
Dit zou het ontbreken van een bodemprofiel in de eilanden en
de aanwezigheid van .de zandlagen op het veen kunnen verklaren.
Voorzover hier nog wat te vinden is, lijken de grachtranden
van de eilanden daarvoor nog de beste kansen te bieden.
Thans wordt nog steeds op de nieuwe weg door het Markdal gestudeerd. Zo toont een kaart van eind 1975 een tracé dat
juist buiten het perceel I 1884 blijft. · Maar een geringe verlegging kan reeds het Oud Hof aansnijden.
Voorts dient er voor gewaakt te worden dat niet onverhoeds
een grondverbeteringsaktie gestart wordt, waarbij heel het
perceel wordt omgewoeld. In de zomer van 1975 gebeurde dat
met het stuk grond waarin het Oud Hof van Ten ·Houte, bij de
Prinsenhoef van het Hout in Princenhage, verscholen lag. Althans naar vermoed werd. Onderzoek heeft daar nu geen zin meer
en enige zekerheid over de aard van dat Oud Hof zal nooit meer
te krijgen zijn. Vermoedelijk betrof het een soortgelijk geval
als hier te Ulvenhout: twee eilanden die een Oud Hof vormden
dat waarschijnlijk al in de 14e eeuw verlaten werd.
Onderzoek van het Oud Hof van Ulvenhout zou iets van het .verlies van Ten Houte kunnen goedmaken en misschien ook wat meer
licht op het geval Burgst kunnen doen schijnen, al bleef
Burgst ·tot in de 16e eeuw "bewoond" (door gevangenen ??) .
Spektakulair zal een onderzoek te Ulvenhout niet worden, maar
als aanvulling van de kennis van de kleine, nederige, nooit

111
uitgegroeide, embrionale kasteeltjes, kan het toch van belang
z~jn, En, wie weet, is het "zware hout" onder in de grachten
niet anders dan het konstruktiehout van dit Oud Hof!
We moeten attent blijven.

1. Th.E. van Goor: Beschryving der Stadt en Lande van Breda,
Den Haag, 1744, blz. 370
2. F.F.X. Cerutti: Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en
Geschiedenis Breda, dl I, Utrecht 1956,
no's 98, 101, 106, 135, 136, 156, 163, 178.
In nummer 135: Te Hulvenhout int thof 1311·
no 178
1343 wordt Ulvenhout .door
van '
. Duvenvoorde verworven, en weèr in het Land
van ' Breda opgenomen.
3. Cerutti o.c. no. 26, 49. Voor een overzicht van de Thornse
goederen in het land van Breda zie Brieven
van Paulus nummer 23 blz.6-12
4. GAB kaart 1959-260; ARAG. ND na 1581, 1027, f 7ov.
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GEHOORD TE MEERSELDREEF (2)
door P. Wilfried Mertens
'n Kapucijn zat in de trein. Teg.e nover hem, had een Broeder
v~n de Christelijke Scholen plaats genomen. Deze klooster-

li.ngenorde, gesticht door de H. Joannes-Baptista de La
Salle, droegen vroeger een mantel met loshangende mouwen,
zoals dat gebeurt wanneer men zijn jas zo maar gewoon omhangt.
De twee kloosterlingen zaten met zijn tweeën in de coupé.
Na een korte kennismaking hadden ze het over hun kleding.
De schalkse kapucijn vroeg aan zijn reis.g ezel: "Jullie dragen uw mantel maar losjes, zonder de armen in de mouwen te
steken?!! •••• Wij steken de handen uit de mouwen!

OUDE HUISMIDDELTJES (9)
Voorwerpen van celluloid waarin deuken zijn, legt men in
heet water, dan gaan de deuken eruit.

OUDE HUISMIDDELTJES (10)
Diamanten in helder wat~r gelegd behouden hun mooie glans,
als ze echt zijn, kunstdiamanten in helder water krijgen ·
een matten schijn.
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11 3

KOPPERMAANDAG (3 )
door Kees Leijten

Q)

0

Maandag 11 januari was het Koppermaandag en werd voor de
negende maal de Koppermaandagprent aangeboden aan de purge~ ·
meester s . van Breda, Etten-Leur en Roosendaal (1) ~·.
De Koppermaandag is de eerste maandag na Driekoningen of
Darthiendag (6 januari is de 13e dag na Kerstmis) .
Die dag heef t v ele namen zoals Verloren maandag, Ve rkoz en
maandag, Koppe rmaand ag, enz. e nz . ( 2) .
Het i s een oud gebruik dat zetters en drukkers hun nieuwj aarswens i n .een fraaie prent tot uitdrukking brengen op
deze speciale dag, dat men nie t werkte (Verloren maandag),
maar feestte.
De Koppermaandagprent 1982, gedrukt op een 85-jaar oude
Julien-stopcilinderpers met handaandrijving in het Grafisch
Museum te Etten-Leur stelt de Grav.eur voor.
De graveur of plaatsnijder is hier aan het werk.
Rechts worden de platen voorzien van etsgrond, inhet midden
geblakerd of gezwart, links geêtst.
De tweede man van rechts giet vervolgens het 11 bijtwater" in
de fles en spoelt de plaat na. (3)
Een fraaie plaat, waarvan het origineel berust in de kollektie van het museum "Atlas van Stolk" te Rotterdam.
Een van de grootste Nederlanders in de Nederlandse Drukkerswereld was ongetwijfeld Laurens Jansz Coster, de Haarlemmer,
die in vele Koppermaandagverzen bezongen is.
In 1864 publiceerde de Typografische Vereniging "Harmonie
en Vriendschap" te Middelburg een aantal Koppermaandaggedichten (4).
Een ervan is het volgende gedicht:

KOPPER.AANDAG 1854.
HerlnnerlD8' aan. Laurens Coster.
WllZE:

[1 'Ia 6dftd, gm,,_• lnwger1eMlnti f

Herinnert g'u, getrouwe feestgenooten f·
(Die 't Kopperfeest thins viert op dezen dag),
Dat onze hand voor 'zes jaar werd gesloten.

Een band, die nooit een schooner uitkomst zag.
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Herinnert g'u, hoe wij stee1ls moesten strij1lcn,
Met eigenwaan en duÎl!ter onverstand?
Maar ook, hoe ons d'ontkooping mogt verblijden.
Met vriendentrouw, geleill. door 's Hoogsten hand?
Herinnert g'u, hoe . vóór vi~r honderd jaren ,
De wereld nog in :domheid lag gehultl?
Men kon slechts schaars een lichtstraal nog ontwaren,
En 't menschdom·was met somberheid vervuM?
Ja. ieder volk zat reoos een tal van eeuwen.
In donkren nacht en. somhre ontwetendheid;
Men boord' alom het nachtgevogelt schreeuwen,
Men vond geen kunst, die vaste schreden leidt.
Aan Neêrland was het heilrijk lot beschoren,
Om Jicht te sprei1len op dat neevlig pad:
De boekdrukkunst werd op baar grond geboren,
Uit Haarlem's Hout ontsproot die ell.le schat.
Ja, Nederland, gij kunt u steeds beroemen,
Dat vader Coster kwam uit uwen schoot;
Sier ieder jaar dan vrij zijn beeld met hloemeu.
Verheft de kunst. die hij hel menschdom bood.
Blijft, braven, dan de boekdrukkunst waardereu,
Toont Costers kroost de heusebheid van uw geest.
Opdat uw vreugd hun vreugde moog vermeêren
En luister schenk' aan Laurens Coster's feest.Voorstanll.ers en geëerde _kunst-meçenen !
Dit nieuwe jaar venneerder' uw geluk,
Zoo ga 't ons goed, daar wij weêr als voorbenen,
Te zaam beslaan èn van èn door den dnik.

Een oud gebruik leeft voort bij het aloude drukkersgilde.
AANTEKENINGEN
1. Met dank aan .Drukker Frijters te Breda voor deze fraaie .
prent.
2. Zie "Koppermaandag of. Verloren maandag" K. Leijten,
in B.v.P. 26, p. 91 (1980)
- Koppermaandag (2) K. Leijten in B.v.P·. 31, p. 129 (1981)
3. Informatie uit het boekje "Volledige beschrijving van
alle ambachten en handwerken.
A. Blussé 1792
4. Met dank aan Harry Verhoeven, die ons deze publikatie
toonde.

JEUGDHERINNERINGEN (2)
door Ja n Goosen
Elke keer was 't weer 'n féést, as ge mee den knecht van
boer Verkooyen (Pekhoeve) mee nor den akker mocht, staonde
in de kèèr. Trots keek te dan van oe oge staonplaots neer
op d'aandere kindere as ge zo deur de durpstraot ree en
dan laangs 't gevangeniskotje en 't braandspuitokske (naost
de ouwe jongesschool) nor 't veld. We reeje dan aachter
onze tuin deur 't kèrspoor en laangs de vijver van de
pestoor naor d'akkers mee kore of mangelpeeje of knollekes.
't Kotje dee nie veul dienst. Alleen mee de kerll)us, dan was
er wel 'ns iemand, die te diep in 't glaske had gekeke en
die mocht daor dan z'n roes uitslaope. De veldwaachter
(o.a. de heer · Van Dun) liet de sukkelèèr dan smèèrges los.
De braandspuit was wel 'n ou geval. Die moest nog mee de
aand bewoge worre. Eer dat dat ding wèè·rukte, was de
schuur al dikkels hele maol verbraand.
In mijn herinnering is er nooit 'n mooier pad gewiest dan
dat. As we ons portje uitkwame, stonde zo midde in de netuur. Ge keek zo op 't Mastbos en op 't Gieneke. Er liep
ok 'n padje aachter de jongesschool laangs den akker van
boer Oöme; dat wier veur 'n stukske begrensd door ne sl66t,
waarlaangs pööte (knotwilgen) hun lange takke de lucht in
priemde, terwijl op de grond de eerste lenteblommekes d'r
eige liete zien.
In de meimaond waren er dan de mulders langs de tuine. Er
zijn eel wa mulderkes gevange deur de jeugd. Zo in de schemer, as 't overdag al 'n bietje wèrem was ,gewiest, kwaome
ze te vurschijn. Wij as brakken va~ + 10 jaor vonde 't ok
wel leutig as d'r af en toe 'n vrijerspaorke laangs kwam.
Die hadde dan gin öög veur de meikevers, die proefden dan
zo af en tie van mekaor hoe mooi de lente was.
As we dan rond 4 uur terug kwame op de boerderij, dan
mochte we mee aon taofel zitte en krege dan van vrouw Ver-

,_
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kooijen nu lekkere botteram van 't zelfgebakke brèèd mee
vet besmeerd van uitgebakke spek en daor suiker op! 'n
Traktaotie.
Da brOod wier gewoonluk op 't end van de week gebakke in 't .
bakhuske. Dan ging de musterd in den ove en ondertusse wier
't deeg klaorgemaokt. De krieke (houtskool) wieren dan uit
den ove gehaold en 't deeg op de wèrme vloer geleed. As 't
dan gebakke was en uit den ove gehaold wier, was da kleine
huske gevuld mee nen heerlijke geurige wèrme daarop. Ge zou
zo nen ap uit da brood genome hebbe.
Na den 4-uurse schaf wier den ond uit z'n kóoi gehaold,
want dan was 't melktijd. De speciaole kèèr kwam te vurschijn, den ond kreeg 't tuig aon en moest dan trekke. Al
obbelend ging 't dan op de waai aon, waor de koeie al ongeduldig stonden wochte om verlost te worre van d'r vrachje
melk.
Op laotere leeftijd, in den oorlog, hebbe we eel wa afgebuurt onder de schouw.
Gezellig was 't dan rond de rood-gloeiend staonde pot van
de platte buis. Stèèrke en minder stèèrke verhaole deje dan
de ronde. "n Lekker bakske koffie of siklaodemelk verhoogden de sfeer, terwij 1 Pieta of Mien aon taofel zaote te
braaije aon de bekende zwarte kouse veur de mèskes.
Wonder boven wonder is de boerderij gespaord geleve op de
bevrijdingsdag. A:ahter 't. huis stond 't tankafweergeschut
van de moffe.
+ 10. Man meeste da bediene, mar hebbe gin - schot kunne losse,
omdat de Engelse vanaf 't Engelans bruggeske hun mee d'r
mitrailleurs onder schot hielde. Helaas wier toen wel 't
huis van de familie Smeekens in braand geschoten, de meule
kreeg 'n portie en Fraanske de Bakker braandde af.
Laoter hebbe er in 'n gedeelte van 't woonhuis van de boerderij nog lang meense uit Zeeland gewoond, die overvalle
ware deur den overstromingsraamp.
Gelukkig zijn er meensen gewiest, die van dit unieke plek- .
ske zo'n uitstekend ontmoetingscentrum veur de durpsbewoners hebbe gemokt, waant Ulvenhout zou Ulvenhout nie zijn
as de durpskern nie gelege was tussen 2 boerderijen, die
van boer Huibe en de Pekhoeve.

BIJGELOOF ( 2 4)
Als men een hardgekookt ei eet moet men de schaal goed kapot
breken, anders gaan er heksen in wonen.
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WOLVEN EN VOSSEN
door Ir. C.J.M. Buiks
Deze twee dieren stonden, en staan nog, bij veel mens en
slecht aanges chreven. De naam van dè groep, waartoe beide
gerekend worden, - de roofdieren - zegt ook wel iets over
de houding van de mens ten opzichte van deze dieren.
Ze zijn dan ook eeuwenlang te vuur en. te zwaard vervolgd,
he tgeen tot resultaat had, dat de wolf in de negentiende
eeuw .volledig uit Nederland verdween (laatste geschoten
in 1857), en .dat de vossenstand in sommige tijden ook tot
een zeer laag niveau gereduceerd werd.
De wolf he eft e en zeer groot territorium nn.dig, speciaal
's winters.
In de aaronie werden herhaaldeijk klopjachten op dit dier
georganiseerd. Niet altijd met sukses (1).
Een andere bron (2) geeft verscheidene verslagen yan derge~
lijke klopjachten in Noord-Brabant.

,

Op het eind van de 17e eeuw kwam de wolf nog geregeld in de
Baronie voor; in de omgeving van Etten werden bv. tussen
1692 en 1702 maar liefst 37 wolven geschoten of gevangen
(1). Daar wolven een zeer groot gebied afstropen, was het
doden van een wolf niet alleen van belang voor de inwoners
van een bepaald dorp, waar dat gebeurde, maar voor alle
dorpen tot in de verre omtrek. Dit kwam ook tot uiting in
de toekenning van de premies, die op het doden van wolven
gesteld waren.
In Ginneken werden geregeld premies uitgekeerd aan mensen,
die een wolf in de buurt van Diest of bij Oorschot of andere ver verwijderde plaatsen buit gemaakt hadden. Men trok
met de huid van het geschoten dier de hele omgeving af en
inkasseerde zo tientallen guldens aan premie, een niet onaardige bijverdiente. In de dorpsrekeningen staan de uitgaven voor deze premies van jaar tot jaar verantwoord.
Zo werd in het jaar 1767 in het dorp Ginneken aan premies
voor het doden van vossen en wolven een bedrag gespendeerd
van 33~ gulden. Hiervan was 1 gulden voor een wolf, die te
Oorschot was geschoten. De rest van het bedrag werd besteed aan premies van gedode vossen: Pieter van Diessen
kreeg 10 gulden uitgereikt voor het onschadelijk maken van
één oude en 6 jonge vossen, en later nog een keer hetzel~de
bedrag voor weer 1 oude en 6 jonge vossen, terwijl Melchior
Regi 5 gulden ontving voor 4 jonge, en Johannes Timrot een-
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zelfde bedrag voor 2 oude dieren. Adriaen de Cort wist een
oude vos te verschalken en werd daarvoor beloond met 2~
gulden. Deze vossen waren allen buitgemaakt op Ginnekens
gebied.
Het jaar 1768 leverde een veel grotere oogst: er werden
vellen van gedode wolven afgeleverd uit Moergestel, Becquevoort bij Zichem, Oirschot (5 jongen) en nog 3 exemplaren
zonder nadere ·plaatsaanduiding.
In dat jaar werden er te Ginneken 3 oude en 19 jonge vossen
gedood of "geroofd" (=uit de burcht uitgegraven?).
Het jaar daarop werd er in totaal 65 ~ gulden aan premies uitgekeerd. Twee wolven waren onder Diest buitgemaakt door
Franciscus van der Zeyp waarvoor hij slechts 1 gulden opstreek, terwijl Carolus Borginons bij Diest, tenminste bij
Zout-Leeuw, een oude wolf verschalkte, met als beloning
eveneens een gulden. Verder was er dat jaar nog ergens een
jonge wolf geschoten (geen plaatsaanduiding). Johannes Timrot was blijkbaar een bekwame vossevanger: hij maakte er in
1769 vier buit, terwijl hij in 1767 ook al 2 exemplaren be~.
machtigd had.
Het totaal aantal -jonge vossen bedroeg in dit jaar 9 stuks;
het aantal volwassen exemplaren 7 stuks.
Deze reeks is gemakkelijk uit te breiden met nog tientallen
andere voorbeelden, als men de moeite neemt de jaarrekeningen
van de verschillende plaatsen na te kijken. Men verkrijgt dan
een schat aan gegevens over de vossen- en wolvenstand in het
verleden.
In de Landbouwenquete van 1800 wordt gememoreerd,. dat men voor
de revolutie in de meeste dorpen wel 50 à 60 vossen per jaar
ving en dat de premie voor een oude vos 2 gulden 12 stuivers
was, en voor een jonge de helft van dat bedrag.
Ondanks de felle vervolging heeft de vos zich in Nederland,
vooral in het oosten, redelijk kunnen handhaven, hètgeen voor
een belangrijk deel te danken is aan zijn niet geringe aanpassingsvermogen.
In Engeland zijn verschillende vossen zich reeds gaan vestigen in de buitenwijken van de steden, waar ze zich voornamelijk voeden met afval.
In de pers verschijnen nogal eens sterk gekleurde berichten
over de vos, waarbij aan dit dier alleen maar schadelijke
eigenschappen worden toegeschreven. Door gedetailleerd onderzoek in de laatste decennia is het gedrag en de samenstelling
van het menu van dit dier beter bekend geworden. Men heeft
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vo s sen uitgerus t met. k l e i ne zende r t j e s, wa ardoor men hen kan
localisere n en vervolgens met i n fraro od- kijke rs hun gedr a g
kan waarn emen~ He t hoofdbestandde el van het menu is bij de
meeste. vossen dierli j k van aard: vooral knaagdieren (mui zen,
konijnen) , hoewe l ook i nsekten en vruchten niet ye:tsmaad ·
worden. Het hoeft natuuriijk geen verwondering te wekken,
dat in e en gebied, waar tientallen half-tamme fazanten zi j n
. uitgezet e r ook wel e e ns één ten prooi valt aan de vos. Ook
ni et goe d a f ge sloten kippenhokken worde n we l eens. gepllinderd .
Ma ar men moet t o ch uiterst voorzichtig zijn met konklusies
trekken ; wat zeg t bv. de vondst van een aantal fazantenveren
in de buurt van e en burcht? Het k a n goed z ijn dat zo'n di er
ziek is gewe est of dat het aange schoten. was. Ook kippevere n
zeggen weinig: e r liggen nogal eens dode kippen op mestvaalten e. d . en daar de vos ook aas geenszins versmaadt, kan di t
niet als absoluut bewijs voor zijn vermeende roofzucht gelden. De hygiënis che f unktie van de vos in een gebied moet men
niet .onderschatten: veel zieke en verzwakte dieren vallen
uiteraard het eerst ten prooi.
Beweren dat de vos verantwoordelijk zou zijn voor de sterke
achteruitgang van de korhoenders tand, ·berust op weinig of
geen feitenmateriaal.
Eeuwenlang hebben de vos en het korhoen .naast elkaar bestaan
en als de vos zo'n belangrijke predator van het korhoen zou
zijn geweest, · zouden e r ook 50 of 100 jaar geleden zeer weinig moe ten zijn gewee s t .
De achteruitgang van het korhoen is eerder te wijten aan
veranderingen in de landbouw: minder rogge en g ranen en
veel bespuitingen in de mai s akkers zorgen voor het verdwijnen van onkruiden en daarmee de onkruidzaden, die een belangrijk onderdeel van het voedselpakket van het korhoen uitmaken.
Bovendien is het areaal heide (het natuurlijke levensgebied
yan het korhoen) drastisch verminderd en ook nog eens sterk
van samenstelling veranderd (meer oude, lange heide en sterke
vergrassing), hetgeen beide zeer nadelige faktoren voor de
korhoenderstand vormen.
Wat de overbrenging van de gevreesde hondsdolheid betreft:
er zijn zeer veel andere diere~ die een rol spelen bij de
verspreiding van deze ziekte, o.a. knaagdieren, vleermuizen
etc. In ieder geval is het verkeerd om bij een optreden van
deze ziekte in bv. Duitsland bij wijze van preventie de vossen in Nederland maar te gaan vergassen, ·want dan bereikt
men het tegenovergestelde van wat men wil. Er ontstaat dan
een soort vacuüm waardoor eventueel besme tte vossen zich
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naar de "lege" gebieden begeven om die op te vullen .
Wie zich eens grondig in het leven en gedrag van de vos wil
verdiepen doet er goed aan de uitstekende monografie "van
G.A. van Oort in de serie Dieren dichterbij, met al s titel:
De Vos, door te nemen.
VERWIJZINGEN:
1. Mr. A.R.M. Mommers: Wolven in de bossen rond Breda,
De Oranjeboom II, 1948, p. 162 e.v.
2. c. Rijken: Wolven in Noord-Brabant. Taxandria 46,
1939, p. 27
De Gemeenterekeningen bevinden zich in het Archi~ f van de
Gemeente Nieuw-Ginneken (In het gemeentehuis te Ul venhout)
nr. 257 (1767), nr. 258 (1768) en nr. 259 (1769).

t.n~
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (34)
Tot 1 februari kwam er voor de kollektie van de kring weer
veel binnen.
Vooral veel archief- en bibliotheekmateriaal.
Bibliotheek
Fotoboek Noordhoek, jaargang 44 (1928) Engelbewaarder,
Bergen op Zoom in kaart, Wetsboeken, Religieuze boeken,
div. antiquarische boeken.
Archief
Boekjes over Boerenbond Ginneken, Waterleiding Ginneken,
Reglementen Paarden- en Veeverzekering, Jaarverslag G.A.
Breda.
Religie
Gebedsboekjes, boekje schoolmis, meerdere jezuskindjes
voor kerststal o.a. exemplaar uit 1878, Kruisbeeld me t .,r.<ijwatersvat, religieuze boeken, boek St. Franciscus.
Curiosa
Pijpenschrabber, 2 sigarenkokers, koperen manchetsknopen.
Dit alles werd geschonk~n door Pater Wilfried, fam. Leijten,
fam. Oomen, Zuster Borromea en Jan Grauwmans.
Helpt u mee de kollektie verder uit te bouwen?

,
'

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (24)
door Dr. F.A. Brekelmans
HET LAGE TRACTEMENT VAN DE SCHOOLMEESTERS TE ' BAVEL
Na de Vrede van Munster werd ook in de Baronie van Breda
de katholieke ·godsdienst verboden. Kerken en pàstorieên
werden-' in beslag genomen en toegewezen aan de .Hervormden.
Katholieke ambtenaren werden afgezet en het katholieke
dorpsbestuur werd door een protestants kollege vervangen.
Ook te Bavel werden deze maatregelen toegepast.
·
De katholieke schoolmeester moest vertrekken en een
protestant werd tot zijn opvolger benoemd. Deze nieuwe
overhei'dsdien aren kregen echter maar een zeer matig tractement. Hoewel het geld in die dagen veel meer waard was
dan nu, was een salaris van f 91,-- per jaar toch wel
zeer aan de lage kant.
Dat vond ook Willem Parijn, die zich in 1692 tot de schepenen van Ginneken wendde met het verzoek een verklaring
af te leggen omtrent zijn geringe inkomsten. Zijn salaris
was als volgt verdeeld:
het Armbestuur van Bavel f 18,-- per jaar
de gemeente Ginneken ook f 18,-- per jaar
en de rentmeester van de Domeinen betaalde aan Parijn elk
jaar f 55,-- uit de opbrengst van de verbeurd verklaarde
geestelijke goederen.
Hoeveel er aan schoolgeld te Bavel binnenkwam is niet bekend. In de zomer was echter nihil, omdat er dan geen
school werd gehouden "dewijle de huysluyden haere kinderen ende dienstboden alsdan tot haer dienst van noden
hebben".
Om wat bij te verdienen beoefende Willem Parijn dan ook
het twijnambacht. Intussen was hij 64 jaar geworden en nu
onbekwaam om deze arbeid erbij te verrichten. Er kwam nog
bij, dat hij "een beroerde en de lamme vrouw" had, "die
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oock gedient moest worden". Zijn tijd ging dus grote ndee ls
heen aan de verpleging van zijn invalide vrouw. Het was
duidelijk, alsdus verklaarde de schepenen, dat Parij n v an
zo'n klein tractement niet kon bestaan.
Vermoedelijk heeft een hierop gevolgde poging tot t rac tementsverbetering weinig of geen resultaat gehad, want ruim
60 jaar later verkeerde een van zijn op~olgers, Albe r tus
van den Broek~ in dezelfde moeilijkheden.
Van den .Broek was gehuwd en had 2 kinderen. Te Bavel vervulde hij behalve de funktie van schoolmeester ook die v an
voorzanger. Dit laatste baantje zal hem weinig tijd hebben
gekost, omdat te Bavel nooit of bijna nooit hervormde ke rkdiensten werden gehouden. Van den Broek was eerst onderwijzer te Breda gewees t . Nu e n dan had hij ook opgetreden als
vervanger van de voorzanger van de kerk te Teteringen. Na
5 jaren vertrok de onderwijzer té Teteringen en kwam diens
funktie open. Naar deze baan werd gesolliciteerd door Van
den Broek's voorganger, Willem de Vries, en wel met resultaat. ' Hierna kreeg Van den Broek de onderwijzersfunktie te Bavel.
Evenals Parijn kon hij niet voldoende aan de kost komen,
zodat hij naast het geven van onderWijs zich bezig moest
houden met graven en spitten. Ook dat was niet genoeg, zodat hij in de schulden raakte. Uit een rekest, dat hij
richtte tot de Domeinraad van de Prins van Oranje blijkt
hoe zijn inkomen was verdeeld.
~
Evenals Parijn genopt hij f 18,-- uit de armenkas en f 18,- uit de gemeentekas. De Domeinen betaalde hem f 55, -- e n aan
schoolgeld ontving hij nog f 20,--. Dit salaris was zeer
belangrijk lager dan dat van de schoolmeester te Ginneken,
Johannes Labonot.
Deze ontving f 180,- per jaar en had tevens nog inkomsten
als schepen van het dorp.
_
Het dorpsbestuur van Ginneken moest advies geven op dit
verz0ekschrift en berichtte aan de Domeinraad dat het
tractement ook volgens haar zeer gering was. Het merkte op
dat Van den Broek wel woning genoot en vrijdom van dorpsbelastingen. Het stelde voor om de f 18,-- ui C- de Armenkas
in te trekken en hem voortaan f 36,-- uit de gemeentekas
te betalen. Bovendien stelde het een ·v erhoging voor vpn
f 19,--. Dit betekende, dat het salaris uit de Gemeentekas
tot , t 55,-- werd opgetrokken. Samen met ,de f 55,-- uit de
Domeinfondsen zou Van den Broek .dus f , l-10,-- per jaar ontvangen. Dit betekende een verhoging van ongeveer 20 %. Uit
de Dorpsrekening van 1755 blijkt, dat Van den Broek inderdaad vanaf dat jaar . ! 55,-- per jaar ontvin_g.
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DE ANNEXATIE VAN 1942 (12)
door Walther Koek
In de tweede brief, die de Provincie stuurde áan de gemeente Ginneken en Bavel, schreef men, dat de ter kennis gebrachte beschouwingen van de gemeenteraden, aanleiding was
geweest tot een nieuw onderzoek.
Aan de hand van dit onderzoek werd een nieuw plan opgesteld,
waarover met de sekretaris-generaal overeenstemliling bereikt
werd.
Ontwerp-beschikking"
1. Princenhage wordt opgeheven, het zuidelijk deel komt
bij Breda, terwijl het noordelijk deel de .,remeente Beek
gaat worden.
2. De gemeentQ Ginneken c.a. wordt opgeheven. Het grootste
deel van haar gebied, echter niet bevattende de kom van
Ginneken, blijft een zelfstandige gemeente onder een
nader te bepalen naam. De. kom van Ginneken en een
noordwestelijke strook wordt aan Breda toegevoegd.
3. De zuidelijke gedeeltes van Teteringen komen bij Breda.
4. De volgens 2 en 3 ontstane grenzen tussen Breda, Teteringen en Nieuw-Ginneken worden ter verkrijging van een
regelmatig verloop gekorrigeerd, zodat de spoorlijn
Breda-Tilburg de grens wordt tussen Teteringen en
Nieuw-Ginneken.
De mening van de Raad werd verwacht voor 1 augustus.
Op 30 juli 1941 werd deze vergadering gehouden.
De leden van de Raad waren erg teleurgesteld,, zij koesterden de stellige hoop, dat van plannen tot opheffing of
grenswijziging van de gemeente zou worden afgezien.
Duizenden inwoners hadden er tegen geprotesteerd. Zou het
plan tegen verwachting van de raad en tegen uitdrukkelijke wil van de bevolking, toch doorgaan, dan werd verzocht
om de plannen te herzien, zodat de gemeente Ginneken en
Bavel zou kunnen blijven bestaan. Een andere grens zou
betekenen dat Ginneken voor de gemeente behouden zou worden. De heer Brinkerhof geloofde niet dat dit veel zou
uithalen. V'olgens hem werd alles in Den Haag bekokstoofd
en daar had men het plan zonder voldoende op de hoogte te
zijn van de toestand, geslikt. Maar de voorzitter antwoordde dat men zolang mogelijk moes t b l i j ven vechten en
dat een zi nkend schip niet verlaten mocht worden.
De Raad en het kollege bleven dus tegen grenswijziging
stemmen en een dusdanig advies werd dan ook aan G.S. ge-
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stuurd.
Hiermee werd echter weinig rekening gehouden.
Langzaam werd het duidelijk, dat de nieuw te vormen gemeente, Nieuw-Ginneken zou gaan heten. In het voora fgaande werd de nieuwe gemeente al enkele malen Nieuw-Ginneken
genoemd. Deze _naamstelling evolueerde in de brieven t ot
het vaststellen van de naam Nieuw-Ginneken, die offi cieel
werd ingevoerd.

GEACHTE RED.A KTIE

HEEMKUNDIGEN BOGEN ZICH OVER HEILIGEN (2)
Bij "Heemkundigen bogen zich over heiligen", door Ellie
Rietveld in Brieven van Paulus 35 (p. 58) de volgende kanttekeningen:

OP EN ROND DE GRENS (7)

door Ad VerkooiJen
WAARDEPAPIEREN OP DEN BUITEN
Reeds meer dan eens heb ik ondervonden dat er boerkens zijn
die, bij middel van erfenissen, waardepapieren in handen
hebben gekregen en die niet weten wat daarmede gedaan.
Van coupons daar hoeft ge hun niet over te spreken. Zij
verstaan dit niet. Van de waarde zelve van deze papieren
hebben zij geen het minste begrip; vandaar dat er geld
ligt ten lande dat braak blijft zonder enig voordeel voor
den bezitter.
Ik pleit om hier iets aan te doen via den Boerenbond. De
mensen er van in kennis stellen om ze ten gelde te maken,
of indien zij er geen afstand van willen doen, ze in ieder
geval niet in huis te houden.
Het bes.te is ten rade te gaan bij . iemand die hun vertro~en
hebben, om dan volgens die raad te handelen.
Uit: "Den Boerenbond" 1912.

1. " ••• heiligen met 'n kroon ••• zorgen er voor dat men geen
hoofdpijn kreeg ••• " - Eén van zulke heiligen is de H.
Mauritius, martelaar (3e eeuw).
In België, te Hove (een halfuur gaans van Edingen, op de
taalgrens, in de provincie Henegouwen) wordt deze heilige
vereerd. In de zeer oude parochiekerk staat een beeld van
de H. Mauritius; en bij zijn altaar lagen een 10-tal
ijzeren kronen (in de vorm van een muts). Uit die kronen
kon men er een kiezen, op eigen hoofd zetten, en zo biddend of een omgang makend, de voorspraak van de heilige
inroepen.
2. Een regel verder, op dezelfde blz. 58 lezen we: " ••• De
H. Clara ••• zorgt voor mooi weer, indien men· haar een
WORST offert ••• "
Clara van Assisië, - geestelijk plantje van· St. Franciscus, - geboren te Assisië in 1193 (+ 1253) is stichteres
van de ~e Orde van Franciscus, nl. van de zusters Clarissen.
Om mooi weer te bekomen bidt en o ffer t men aan de H.
Clara. Maar, wat dit WORST-offer b_e treft, daarvan heb ik
in België, ook in de Kempen (Turnhout) nooit gehoord.
Hier brengt men bij · de Zusters Clarissen een partij
eieren. De Clarissen mochten geen vlees eten; daarom
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bracht men hun eieren. - Wat die worst beduidt, dat is
voor mij 'n raadsel.
3. Door analogie met het voorgaande, schoot mij een ander
gebruik te binnen, ook in de Kempen bekend.
Het betreft de H. Coleta, eveneens een heilige uit de 2e
Orde van de Zusters Clarissen. Wie is deze H. Cole ta?
Ze werd geboren op 13 januari 1381 te Corbië aan de
Somme, aan de zuidelijkste grens van de Nederlanden. Zij
stierf te Gent op 6 maart 1447. Zij is Hervormste r van de
Franciscaanse Orden, bijzonder van de Clarissen. Zij was
eerst begijn, liet zich vervolgens opsluiten in een zgn.
re c luse, maar voelde zich door God geroepen om a l s hervormster op t e treden. In 1406 werd zij, op haar verzoek,
van haar clausuurgelofte ontslagen, werd zelf Claris,
wist met veler medewerking verschillende kloosters van
Urbanisten (een aparte strekking bij de Clarissen) te
brengen tot het onderhouden van de oorspronkelijke regel,
en stichtte 18 nieuwe kloosters van Coletieneiî , die zich
vanuit Savoye spoedig over Frankrijk, Spanje en Duitsland verspreidden. Omstreeks 1412 namen ook enkele mannenkloosters in Noord-Frankrijk en België deze hervorming
over.
Welnu, het gaat over een gebruik, genoemd "onder de mantel van Coleta" gaan.
Bij de zusters Clarissen treffen we in een van hun spreekkamers aan, een wijde mantel, zo gezegd van de H. Coleta.
Bij dezelfde Zusters te Gent, waar Coleta stierf, wordt
de eigen mantel -van de heilige bewaärd als kostbare relikwie. In de andere kloosters van Clarissen, ook in Turnhout, maakten de zusters zo een mantel met een relikwie
van de H. Coleta ingenaaid.
Welnu, moeders in blijde verwachting komen daar voor een
gelukkige bevalling de H. Coleta aanroepen ·en zich "onder
de mantel van Coleta" stellen. Nog steeds, alhoewel minder vaak, zo verzekert mij Moeder Abdis van Turnhout,
blijft dit gebruik bestaan en komt men "onder de mantel';.
Ondertussen wordt er natuurlijk gebeden. Volgens het getuigenis van de Zusters Clarissen waren dat volgende gebeden:
a. Het gekende "Salve, Regina ••• " tot de maagd Maria, gevolgd van een "Wees gegroet •••• "
b. Een gebed tot de · H. Coleta: "Wees gegroet, H. Coleta,
bruid van Christus, draag onze wensen en gebeden tot
bij de Heer, en bekom voor ons nu de hulp die wij vragen, en later het eeuwig geluk.

Bid voor ons, H. Coleta, opdat wij de beloften van
Christus waardig worden. Laat ons bidden: Heer Jezus
Christus, die de H. Maagd Coleta de .hemelse vertroosting hebt geschonken, geef ons dat wij bevrijd ·worden
van de tegenwoordige droefheid en dè~euwige vreugde
genieten. Amen.
. . .
.
c. Tenslotte een gebed, door de H. Coleta, zelf gebeden:.·
"Gezegend zij het uur, waarop de God-Mens geboren werd.
Gezegend zij de H. Geest door wie Jezus Christûs werd ·
ontvangen. Gezegend zij dé Maagd Maria, uit· wie de
God-Mens is geboren. Moge de Heer mijn gebed verhoren
door de tussenkomst van de gezegende Maagd Maria en
door de Herinnering aan het heilig uur van Jezus' geboorte. Moge al mijn wensen vervuld worden tot Jezus'
eer en tot mijn zaligheid. Amen .
Pater Wilfried Mertens
Capucijn
Meerseldreef (België)

DE NOORDHOEK
door Kees Leijten
Onliings verscheen het schitterende fotoboek "De Noordhoek",
340 pagina's foto's over Minderhout, Meer, Mèerle, Meerseldreef en Castelré.
De vier eerstgenoemde dorpen vormen sinds 1 juli 1977 samen
met Wortel en Hoogstraten de gemeente Hoogstraten.
Castelré is zoals de schrijver van De Noordhoek, Marcel
Leunen, het op pag. 101 zegt: "een rustig gastvrij gehucht
van Baarle Nassau, dat, wat de samenleving betreft, meer
is afgestemd op de Belgische grensgemeenten Minderhout en
Wortel".
We lezen zelfs dat dit kleine stukje Nederland tijdens de
Eerste Wereldoorlog niet minder dan 18 herberg~n had .
Pastoor J. Lauwerijs, de grote man van onze zusterve reniging Hok (Hpogstraatse Oudheidkundige Kri ng ) sch ree f de
inleiding op dit standaardwerk ~ver de streek die i n het
Zuiden grenst aan Nieuw-Ginneken.
,
Op oudejaarsavond mocht de kring een exempla ar , met opdracht in ontvangst nemen van ons lid p ater Wi lfried Mertens uit Meerseldreef . ·
We hebben het met genoegen opgenome n i n on ze kollektie.
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OUDE HUIZEN TE ULVENHOUT (2)
door Chr. Buiks
ROSKAM
Om deze brouwerij te bezichtigen, moet men zich naar het Openluchtmuseum te Arnhem begeven, want daar is deze in 1941 naar
overgebracht.
De oudste mij _b ekende vermelding dateert uit 1.634, in welk
jaar Henrick Herman Claessen Wagemaeckers bezit: "twee buynderen zoo lant als groese mette herberge, schuere ende stallinge te Ulvenhout -aende straete, genaemt de · Roscam".
In 1652 doet Henrick Herman Vlaes Henricx (blijkbaar dezelfde
als Henrick Wagemaeckers bovengenoemd)de zaak over aan zijn
zwager, Adriaan Stevens van Miert voor de som van f 2500,--.
De omschrijving luidt: "de herberge, huysinge, schuere kooye
hovinge ende erffenisse genaemt de Roscam, houdende 3 buynderen, gelegen aenden Roscam" (dit laatste op te vatten als de
streeknaam) •
In 1661 wordt ene Jacob Henricx uit Meel (Meerle} als eigenaar
genoemd, terwijl in 1695 een zoon van Adriaen S~evenss van ·
Miert het bedrijf in handen heeft. Nicolaas Adriaen . tevens
(van Miert) erft dan: een stede mette huysinge, schuere stalle,
torfkooye ende backhuys daerop staende genaemt den . Roscam,
3 buynder. Een brouwerij wordt dan niet meer genoemd •. In 1732
doen de kinderen van Nicolaas van Miert hun 5/6 part in de
erfenis over aan hun zuster, Adriana, gehuwd met Willem
Moonen: een huysinge, stal, schuur, brouwerije, paardestal,
en torffschop, hoffï boogaert saay en weylant teynde de
steenwegh genaemt den Roscam, 700 roeden, Het pand was belast
met een erfpacht van 1~ lopen rogge (ruim 324 liter) per
jaar aan de armentafel ' van Ginneken en nog een bedrag aan het
"geestelijk comptoir" (de staat _als vervanger ~an ~e kloosters,
beneficiên in kerken enz.; deze waren na de 80-jarige oorlog
in beslag genomen) ruim 16 gulden. Er hoorden ve.rsqhillende
percelen land bij, o.a. de Maanacker, het weversdrieske.(!,
krimpesteken, het heystuckje_, en een "perceel soo heyde als
moer in de strijbeecksche heyde".
In 1761 gaat het bezit over in handen van Mar~ Moonen, als
erfgename van haar ouders.
De Roskam stond aan de zuidkant van de Annevillelaan (vroeger
ook wel steertstraat geheten) en aan de oostkant van de dorpsstraat.
In 1896. brandde het pand af, maar .werd wèer herbouwd.
Roskam is een zeer frequent optredende naam voor herbergen,
duidend op het vervoer met paarden, die bij zo'n uitspanning
ook verzorgd moesten worden.
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KLEINE STEDE
We beschikken slechts over één vermelding van d it pand:
"Een huys ende erve met sijn toebehoorte genaemt de -cleyn
stede, . houdende 3 loepensaet, oostw. aen sheeren straete"
Er hoorden 3 stukken land bij: "tclootken, tparackerken
en den byeberch". De akte dateert uit 1540.
STEENLAND
Deze zeer grote boerderij was lang in het bezit van de
familie van Stee(n)lant . In 1539 is er sprake van Steelants
grote Hoef, omvattende 6~ bunder en Steelants Kleine Hoef
van 8 lope nzaad . In 1651 werd de laatstgenoemde door de erfgenamen van Jan Philips van Steelandt overgedaan aan Jacob
Adriaens. Ze was toen een stuk groter dan de in 1539 genoemde
8 lopenzaad, nl. 3 bunder en 160 roeden. Later moet ze in
handen zijn gekomen van de kapitaalkrachtige familie Meiren
(of Meren), want in het jaar 170 2 vindt een verdeling plaats·
tussen de weduwe van Wouter Meiren, en haar kinderen. Cata-::
lijn Anthony Roovers, de weduwe, krij gt toebedeeld: "een
stede mette h uysinge, schuere, koye, metten dries en boomgaert, het ackerken achter de koy e en de suydelijcke helft
van de boschweyde, het p e eacke rken, de n gars tacker, de peerden ofte koye weyckens, den hoybergh met het bosken ende de
onbeboude heyde aldaer met he t parchee l aghter den hoff en
soo. streckende tot den voetpadt toe die gaet nae r den couwelaersen vonder".
Het geheel was 7 bunder groot, " s ijnde een gedeelte van de hoeve van Steelandt, oostw. de Wolfs bergh , suyt de beecke ".
De kinderen kregen diverse perce l e n land, terwijl tus sen de
kinderen en hun moeder gemeen bleef: e en stede genaemt den
cleynen wijgaert, tot Ginneken omtrent het dorp.
Volgens Dr. F. _. Brekelmans in Bri e ven van Paulus 29, 1980
vind in 1813 een deling plaats tussen C.A. Wier c x en zijn
zuster Anna Maria. Bij de hoeve St e enland, gelegen op Hoogsteen hoorden toen: het paerdenweyken , de Boschkens, het
Wortelveld, de Gerstakker, de Beekakker, de Haverweide , de
Bosweide en nog heide op het Moerke e n in het Broek. In 1837
wordt de hoeve verkocht aan Jac. Chr. van Mierlo.
In plaats v,an de naam hoeve van Steenland werd in de 19e eeuw
ook wel gebruikt Hoogsteen. Mogelijk h eeft ook de boerderij
de Pennendijk nog relaties met de Hoeve van Steeland.
De Hoeve van Steelant lag aan de Pennendij k, ter plaatse waar
deze een bocht naar het oosten maakt.

WI'ITE ZWAAN
Hoewel deze naam sterk aan die van een herberg doet denken,
blijkt dit toch niet uit de gevonden omschrijvingen.
In 1804: "Huysinge, stalleke, hof en erve te Ulvenhout, aende
oostzijde van den steenweg van ouds genaemd de Witte Swaan, 8
roeden, suid en oost de domijnen, noord het klein huysje."
En uit 1839 dateert: "Een huizinge en hof te Ulvenhout aan de
oostzijde van de steenweg, van ouds genaamd de Witte Zwaan,
kadastraal bekend: tuin en hof D 692, en huis D 695, west de
steenweg, oost en zuid het domein".
We moeten dit huis zoeken net ten zuiden van de Bavelse Lei
aan de oostkant van de Dorpstraat, bij Jeugdland.

]
GEMEENTE NIEUW-GINNEKEN 40 JAAR (1)
door J.C. van der Westerlaken
1 januari 1982 bestond de gemeente Nieuw-Ginneken 40
jaar. "Geen leeftijd om erg lang bij stil te staan", zei
burgemeester van de Ven, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak
in het gemeentehuis. Hierbij sluit ik mij graag aan.

Op

VOLKSKUNDENOTITIES (18)
door A. van Dort-van Deursen
'N BORREL
Terwijl we nu in 1982 enkele guldens moeten betalen voor 'n
borrel oude klare, waren die prijzen v66r de oorlog veel en
veel lager .• Een kleine borrel kostte vroeg.e r 5 cent, een
heel grote kostte 6 - cent.
Bij een borrel van 5 cent moest men blijven staan, maar
bij een grote borrel mocht men voor 1 cent gaan zitten.
Ook de sigaar., die man er bij rookte, was veel goedkoper.
Voor een stuiver kocht men 3 sigaren.

BAVEL ANNO 1920
Onder deze titel wordt jaarlijks in Bavel een waar dorpsfeest gevierd, waar onze heemkundekring ook altijd van de
partij is.
Onlangs kreeg onze Kring een royale cheque als dank voor
de medewerking.
Bedankt feestkomi té.
Dit jaar hopen we weer van de partij te zijn met ouderwetse
radio's~ luidsprekers en T.V.'s.
Helpt u de kollektie van Paulus op te bouwen?
Het wordt dan . "Van Radiospoel tot T.V.-sateliet".

Archivaris Brekelmans heeft op het gemeentehuis ter gelegenheid van deze gebeurtenis een interessante expositie
ingericht van voornamelijk foto's uit de nog betrekkelijk
jonge geschiedenis van onze gemeente.
De heemkundekring Paulus van Daesdonck heeft in een lange
reeks artikelen van Walther Koek "de Annexatie van 1942"
met alles wat daaraan vooraf gegaan is, gepubliceerd.
Ook in het boek "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken" wordt
deze belangrijke episode uitvoerig beschreven (2).
Deze annexatie is een gebeurtenis geweest, die in die
tijd erg veel emoties heeft opgeroepen. Niet in het minst
omdat zij juist tot stand gekomen is in de woelige jaren
van de 2e w.o.
De vurigste strijder tegen de annexatie was de burgemeester van de Gemeente Ginneken en Bavel c.a. Jhr. Serraris.
Hij heeft vanaf 1936, toen de eerste plannen tot wijziging
van de gemeentegrenzen van de gemeenten Ginnkenen en Bavel,
Princenhage, Teteringen en Breda geboren werden, tot een
jaar voor zijn dood in 1946 gestreden voor "zijn" gemeente
Ginneken en Bavel.
Nieuw-Ginneken startte per 1.1.1942 met 5581 inwoners en
telt veertig jaar later 10.720 inwoners. De grootste
groei heeft plaats gevonden in de zestiger en zeventiger
jaren.
Tot 1963 vergaderde de gemeenteraad van Nieuw-Ginneken
in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Ginneken.
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PRAATJE BIJ EEN PLAATJE
door Kees Leijten
Op de omslag dit maal een pentekening van het oude Gemeente•
huis van onze gemeente in de Raadhqisstraat te Ginneken.

In augustus 1941 vierde burgemeester Serraris zijn 25-jarig
ambtsjubileum als burgemeester van de gemeente Ginneken en
Bavel. 11
De technisch ambtenaar, de heer C.A.B. Dekkers, kreeg opdracht een tekening te maken van het raadhuis, die afgedrukt zou worden op de leren omslag van het album dat de
burgemeester zou worden aangeboden.
Enkele jaren later heeft de heer Dekkers op 'n zondagmiddag
de tekening n~gmaals gemaakt.
Deze laatste tekening, hierbij afgedrukt, werd dit jaar
door ons gemeentebestuur gebruikt als nieuwjaarskaart.
De heer C. Dekkers, geboren te Etten, trad op 26 april 1939
in dienst van de gemeente Ginneken en Bavel als technisch
ambtenaar.
Op 1 januari 1942 werd hij het hoofd van Openbare Werken
van de nieuwe gemeente Nieuw-Ginneken.
Op 29 juni 1979 nam hij na 'n dienstverband van ruim veertig jaren, afscheid.
Het gemeentehuis in Ginneken bleef tot 4 januari 1964 het
Gemeentehuis van Nieuw-Ginneken.
Op die datum werd het huidige gemeentehuis aan het Wilhelminaplein in gebruik genomen.
Op de omslag van deze Brieve n van Paulus prijkt dan ook een
tekening van dit stijlvolle voormalige raadhuis, dat indertijd gebouwd is voor de somma van zegge en schrijve
9.500,-- gulden.
Bijzonder aan deze omslagtekening is wel dat hij gemaakt
is door oud-direkteur van Openbare Werken, de heer Dekkers.
oud-burgemeester De Kort heeft er voor gezorgd dat -NieuwGinneken vanaf 1964 op eigen bodem een gemeentehuis kreeg
naar een ontwerp van architekt Alphens Siebers.
1. "De Annexatie van 1942" door Wal ther Koek.
)
Serie publikaties vanaf Brieven van Paulus 24 (okt.1979
tot heden . .
2. "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken" door H.J. Dirven,
J.C. van der Westerlaken en J. Beerenschot-van der
Smissen.
Uitg. Paulus van Daesdonck 1980 - 144 p. - f 15,--.

1. Jhr. Mr. Th.E. Serraris van 17.7.1916 tot 31.12.1941
burgemeester van de gemeente Ginneken en Bavel.

GEMEENTEARCHIEF BREDA
Met ingang van 1 januari van dit jaar gelden voor het gemeentearchief Breda gewijzigde openi ngstijden.
De tijden l~iden als volgt:
archief (Stadserf 2) ma-vr
9 .00-12.30 uur en
1 3 .00- 17.30 uur
do (tevens)19.00 ~ 21.30 uur
bibliotheek en prentenk;abinet (St. Annastr. 19)
ma-vr
9.00-12.00 uur en
14.00-17.00 uur
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OUDE VERSJES EN LIEDJES (18)
verzameld door W. Colsen
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RIJSBERGEN, MARK EN WEERIJS
door drs. H.J.M. Thiadens

OP DE GOUDEN BRUILOFT

ENIGE OPMERKINGEN OVER DE PLAATSNAAM RIJSBERGEN EN DE
WATERNAMEN AA OF WEERIJS EN MARK.

Gelukkig gouden huwelijkspaar
Gij blijde man en vrouw
Vereend door God vóór vijftig jaar
In vrede, liefde en trouw.

Als oudste naam van de A of Weerijs kennen we de lOe eeuwse
naam "Atua" (965 Dorp Risbecha op de Rivier Atua, niet den
Molen enz. (1) .

Wie toch kan schatten uw geluk,
op dezen blijden dag
Waarop de gouden jubelkruk
uw' echt versieren mag.
Vandaag ziet gij de zorg beloond
uw kind'ren staag gewijd
Vandaag wordt gij door hen gekroond
Wier kroon en roem gij zijt.
Uw kind'ren gloren van geluk
van levensvreugde vol
Blijmoedig - voor geleden druk betalen ze u den tol.
Ja dankbaar roepen zij tot God:
Spaar hen, o Heer, nog lang!
Bereid voor hen het . zaligst lot ••
Steun, jubelkruk, hun gang!
'k Bied u dien gouden jubelkruk,
Als,loon van huwelijksdeugd:
' t Symbool van zegen en geluk,
Leide u tot hemelvreugd.
16 februari 1885.

JAARVERSLAG 1980 GEMEENTE-ARCHIEF BREDA
Onlangs verscheen het jaarverslag van de gemeentelijke
archiefdienst.
Talrijk zijn de giften, die dit archief weer ontving.
Jammer dat men de uitgaven van "Brieven van Paulus" vergat op te nemen, want die kreeg men ook (gratis !) toegezonden.

Risbecha eindigt op -echa. De uitgangen -eka, eca, eke, -echa
zijn normaal bij gegermaniseerde-acum-namen. Het Gallo-Romeinse suffix (achtervoegsel) -acum werd gehecht achter een Gallische of Latijnse persoonsnaam om het begrip "toebehorend
aan" weer te geven. Zo was Mook rijksgoed en rijksgoederen
ontwikkelden zich vaak uit Romeinse fundi ~ In de ontwikkeling van Moldeka tot Mook is het niet duidelijk welke Gallische of Latijnse persoonsnaam het eerste element bevat.
Omdat op de Kloosterberg bij de Plasmolen onder de gemeente .
Mook een Romeinse villa is gevonden, biedt Mook de mogelijkheid terug te gaan tot de Romeinse tijd.
Men neemt aan, dat er een Romeinse weg heeft bestaan te Rijsbergen en we kennen de altaarsteen toegewijd aan de heidense
godin Sandraudiga te Tichelt bij Rijsbergen. Het is dus denkbaar, dat ook Rijsbergen (Risbecha) terug gaat tot de Romeinse tijd. De uitgang -echa wijst op de mogelijkheid, dat
we hier te doen hebben met een gegermaniseerde -acum-naam.
In 1159 is de schrijfwijze van Rijsbergen: "Riseberga"(2).
Blijkbaar werd Risbecha niet meer begrepen en maakte men
van becha, bercha . Rijsbergen ligt tenslotte in een reliëfrijk gebied.
Waternamen gaan vaak over op de nederzetting, waarna het water een andere naam kan gaan aannemen. Zo kennen . we b.v.
stroomafwaarts van Rijsbergen de buurtschap Overa. Een van
de vele linkerzijrivieren van de Roosendaalsche . Vliet draagt
de naam Risse Beek. Moeten we dan Risbecha opvatten als Risse Beek m.a.w. kan het zo zijn, dat de Atua voorheen Risbecha heeft .geheten? In dat geval is de waternaam overgegaan
op de nederzetting, waarna de rivier een wat algemene naam
nl. Atua heeft aangenomen. Gezien de vermoede Romeinse weg
en het heiligdom te Tichelt geef ik de · voorkeur aan het ontstaan van de nederzettingsnaam Risbecha uit een -acum-naam.
In de Romeinse tijd hebben we dan al te maken met Risbecha
gelegen op de Atua.
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vanwege het Aabroek, het kasteel De Emer, dat ook wel "Ameren"
genoemd wordt, moet dus oorspronkelijk de gehele Aa van Loenhout tot aan de uitmonding Atua en later Aa geheten hebben.
Breda ligt bij de samenkomst van Aa en Mark. Met twee armen
Gampel en Donk kwam de Aa in de Mark. De Beneden Mark (stroomafwaarts van Breda) is veel breder dan de Boven Mark (ik denk
hierbij ook aan de getijde bewegingen) • De nederzetting Breda
nam de waternaam Aa aan, zodat de naamsverandering van de Aa
mogelijk werd.
De grote breedte van de Aa beneden Breda komt ook tot uiting
in de namen Ameren en Emer. Ameren duidt op Amere d.w.z. de
rivier gelijkt meer op een meer dan op een rivier. Pas na het
ontstaan van Breda en de emernamen noordelijk van Breda kan
de naam Mark (Beneden Mark) de naam Aa aflossen.
M. Gysseling: Toponymisch Woordenboek van België, Nederland,
Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duits_land (vóór 1226), I,
p. 664·, geeft voor de waternaam Mark de verklaring "de moe- ·
rassige"; zo ook Geiger, Beiträge z. Namenforschung XVI
(1965), p. 128 vv.
Amere werd dus mijns inziens opgevolgd door Mark vanwege het
moerassige karakter van de rivier waar ook de naam Aabroek
nog getuige van aflegt. De Mark liep vroeger langs Zevenbergen en Klundert en was ten dele de oude gr~ns tussen Strijen
en Breda.
De rivier vormde zeker ten delen de grens tussen Holland en
Brabant. Gezien ook de naam Merkplas (1148 Marcblas) in het
stroomgebied van de Boven Mark komt ook voor de Boven Mark
(stroomopwaarts van Breda) de waternaam Mark in de betekenis
"de moerassige" in aanmerking.
de rand van het hoge land bij Prinsenbeek treffen we het .
toponiem "Kesteren" aan waar overigens geen resten zijn aangetroffen van een castruni (Romeins legerkamp) evenmin als te
Castelre bij Hoogstraten. · Kesteren en Castelre zijn dan ook
onvoldoende bewijs voor een grens- of liniekarakter van de
Mark in de Romeinse tijd.

Op

Prof. J. Huisman schrijft: "Misschien is Rie de oorspronkelijke naam van de Mark, waarvan het ~troomgebied van de Mark
de kern van de gouw Rien vormt" . (3)

Volgens Mr. Hardenberg was de Mark tot het einde van de 7de
eeuw grensrivier van de Merovingische gouw .Rijen (4) . Hij
brengt dus de Mark in verband met de grens • .
Als . de waternaam Rie zijn naam heeft gegeven aan Q,e gouw
Rien dan is het volgens mij mogelijk, dat toen reéds de wa~ .
ternaam Mark de plaats innam van Rie om het moèrassige karakter van de ze rivier aan te geven .
Samenvattend heette dus in Romeinse tijd de Aa of Weerijs
vanaf Loenhout tot de monding Atua in de Boven Mark Rie.
Atua werd Aa en beneden Breda Amere. De waternaam Rie werd
verdrongen door Mark t i jdens het ontstaan van de_ gouw Rien
of kort daarna. Mark in de betekenis .v an de moerassige verdrong d e naam Amere berieden Breda toen de naam Aa én Amere
waren overgega~n op resp. Breda en het Aabroek en op de emernamen. De naam Mark heeft niet zijn naam te danken aan een
grensligging, maar werd wel als grens gebruikt.
Het lijkt me niet onmogelijk, dat de Amer zijnde het westelijke deel van de Bergse Maas hoewel uiteraard een jonge rivier zijn oude naam ontleend heeft aan de Amere als benedenloop van de Mark.
Een deel van de benedenloop van de Mark kan immers de oudere
naam Amere bewàard hebben. Het is anders onbegrijpelijk hoe
de Amer in de Biesbosch - als zuidelijke _begrenzing hiervan
- aan deze naam is gekomen.
De Aa stroomopwaarts van Breda wordt door T.E. van Goor genoemd: "De Aa, nu (1743) Weer of Weegreys. in 't jaar 1273
Weegreese genoemd"(S).
In 1620 is er sprake van: "De Riviere genaemt de Aa anders
de Weereys da door dat den Torff van de Nieuwe Moeren tot
Sundert ten vlotte tot Breda werden aangebracht" (6) • En in
1740: "de Wegreize, dat eertyds de Aa genoemd werd" (6).
De oudste opgave is dus "Weegreese" . Het Rees iµ het Antwerpse verklaart men als een ontlening uit het lat. ras us
"vlak, moerassig land". Heeft weeg of weg be t rekk i ng op de
germ. wortel weg "zich voortbewegen"? Brengt d e naam Weegreese tot uitdrukking, dat men zich daar door dit moerassige beekdal voortbewoog? Enige scheepvaart was ze ker mogelijk,
omdat immers ook de turf van de Nieuwe Moeren omtrent Zundert
via een turfvaart oudtijds beneden Caar schot op de Aa uitliep. In 1647 gr aaft men door de Aard e e n t urfvaart naar de
oranjeboom_. Na 1647 is dus blijkbaar de b va a rbaarheid zeker
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voor wat grotere turfschuiten van de Aa of Weerijs verder
achteruitgegaan .
In 965 wordt er al een watermolen te Rijsbergen genoemd . We
weten ni et hoeveel eerder er al een gestaan heeft. Het is
zelfs niet uit te sluiten, dat Rijsbergen (Risbecha) ontstaan is op een plaats, waar de Atua al redelijk bevaarbaar
was.
In 1743 heet de Weerijs: Weer of Weegreys. Weer duidt op een
visweer. In deze naam komt de visserij op deze beek tot uiting .
1. T.E. van Goor:
Beschryving der Stadt en Lande van Breda
's-Gravenhage, 1743, p. 3.
2. Dr. J. de Vries:
Woordenboek Noord- en Zuid Nederlandse Plaatsnamen
aula 85 p. 143

3. Prof. J. Huisman:
Moedergodinnen en Heiligen. In: Waterschans elfde jrg.
no.s 3 en 4, april 1980, p. 27
4. Mr. Hardenberg:
"De oorspronkelijke naam van Princenhage". In :
Publications de Limbourg, 1949, I, p. 227 .

5. T.E. van Goor :
Beschryving der Stadt en Lande van Breda,
's-Gravenhage, 1743, p. 47 .

6 . K. A. Leenders:
"Mark of A? In:
Brabants Heem jrg. XX nr . 2 maart-april 1968, p . .41

GEMEENTE RIJSBERGEN

STRAATNAMEN (21)
door Jac Je.spers
ZWAANTJESWEG
Deze weg is genoemd naar de in de zestiger jaren gerestaureerde boerderij "De Drie Zwaantjes", welke in vroeger jaren behoorde tot het landgoed "Daesdonck" en thans gelegen
is aan de grens van de gemeente Breda.
Alleen de zuidzijde van de Zwaantjes.weg behoort tot de ge- .
meente Nieuw-Ginneken, de noordzijde vormt de begrenzing
van Qe (Bredase) Galderse Hei.
ST. ANNADREEF
Deze dreef vormt de verbindingsweg tussen het Ulvenhoutse
bos en het Annabos.
Tot in 1947 behoorde deze oude dreef tot wijk B en dus kennelijk tot Bavel. Pas in 1947 werd de oude benaming
"Broeksedreef" gewijzigd in de huidige naam, St. Annadreef.
BAVELSE HEI
Het eigendom van de Bavelse Hei ging in 1957 door ruiling
over van Staatsbosbeheer naar de gemeente Nieuw-Ginneken.
De kern van dit mooie stukje woeste grond met sterk wisselende hoogten besloeg destijds nog een oppervlakte van
7,26 ha en was begroeid met heide, vliegdennen en struikgewas.
V66r 1957 werd het gebruikt als zandwinplaats, . militair
oefenterrein en vormde tevens een geliefkoosd speelterrein
voor de omwonende jeugd.
Vanaf het begin van de zestiger jaren is hier een groot
aportkompleks aangelegd voor de voetbal-, tennis- en ruiteraport. Momenteel rest van de oorspronkelijke Bavelse Hei nog
alechts een smalle strook bos aan de zuid-westelijke zijde .

JEUGD LAND
I n het begin van de jaren .zestig werden door d
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Nieuw-Ginneken enige percelen aangekocht aan beide zijden
van de noordelijke gemeentegrens voor de aanleg van een
sportkompleks.
Dit kömpleks werd kort geleden belangrijk uitgebreid en heringericht. Door de Stichting Ulvenhouts Welzijn werd aan dit
kompleks de naam "Jeugdlqnd" verbonden.
Met de bouw van een tweetal woningen op dit terrein in 1970
werd de naam "Jeugdland" door het gemeentebestuur als straatnaam overgenomen.

VERSCHENEN ( 2 3 )
ORANJEBOOM, Jaarboek 34-1982, 164 pag.
Uitg. oranjeboom Breda met o.m. "Het haantje te Bavel"
en "Valkrust" beide van onze gemeente-archivaris Dr.
F.A. Brekelmans.
Als altijd een keurig verzorgd boek.
HEEMKRONIEK 1981, jubileumboek van onze zustervereniging
"Heemkundekring Heeze-Leende
Zesgehuchten" t.g.v. het
20-jarig bestaan.
Een gezellig, 244 pag. groot boek, met een 20-tal goed geschreven en interessante artikelen over het heem van deze
kring.
GESCHIEDENIS FAMILIE DIRVEN, deel s, 6 en 7 in één 300
pagina's tellend boekwerk.
Een keurig boek, uitgegeven door de Stichting bestudering
Geschiedenis Familie Di+ven.
Alle mensen, die de naam Dirven, Derven of Dilven dragen,
stammen af van Peter Dirven (Haghe + 1390 - + 1450), zoon
van Dirwif, die dus de stalllmoeder is van dit-geslacht.
Nu eens geen boek met alleen maar genealogische gegevens,
maar een boek over de omgeving van 's Princenhage en Beek,
zoals dat zijn geschiedenis in de eeuwen beleefde.
BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT
Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Bergen op Zoom in
kaart gebracht" bracht de geschiedkundige kring van Stad
en Land van Bergen op Zoom in zijn reeks monografie~n een
erg interessant boekwerk je uit ( 72 pag.) ·met een korte
geschiedenis van de carthografie en een ·beschrijving van
de tentoongestelde kaarten.
Erg interessant boek, opgenomen in onze bibliotheek.
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MONUMENTEN (2)
door Kees Leijten
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GEVEL AAN DE DORPSTRAAT GESCHONDEN
Nieuw-Ginneken is niet rijk gezegend met monumenten. Daarom
moeten we met z'n allen erg zuinig zijn op de weinige monumenten die er zijn.
Ook het kleine, niet geregistreerde, monument in onze Brabantse dorpen hoort daarbij (1).
Het gemeenteb.e stuur heeft destijds deze zorg ook ui tgesproken en bereidt een nieuw bestemmingsplan voor op de
Dorpstraat (2) van Ulvenhout met de bedoeling deze dorpsstraat zo ongeschonden mogelijk te bewaren.
Wie schetst echter onze verbazing toen we begin december
op de fraaie honderdjaar oude gevel van de Mariaschool in
de Dorpstraat van Ulvenhout een levensgroot reklamebord
ontdekten van het I.M.v., het Instituut voor Muzische Vorming.
Onlangs heeft dit instituut een gedeelte van de oude
Mariaschool betrokken en heeft daarmee een goed en mooi
onderkomen gevonden.
Van het gemeentebestuur ontving de Stichting dit moderne
herkenningsbord.
Ik wil hier geen beoordeling geven over de kwaliteit of
schoonheid van dit bord, maar het past van geen kanten
op deze fraaie 100-jaar oude gevel.
Het is mij dan ook een raadsel hoe een schoonheidskommissie (3) dit kan goedkeuren.
De oude dorpsstraat moet dorps en landelijk blijven, maar
ook gaaf.
Dit bord is een aanfluiting van de kultuur en een grote
schending van een mooie oude gevel.
Monumenten, hoe klein ook, moeten we koesteren, ook in
Nieuw-Ginneken.
1. Brieven van Paulus 34, p. 31, Kees Leijten: "Monumenten
in Brabant".
2. Dorpstraat, als straatnaam, moet in onze g~meente met
één S.
Zie ook B.v.P., 27, p. 149, Herman Dirven "Een schrijffout in een straatnaam".
3. Naar men mij op het Gemeentehuis mededeelde was de
schoonheidskommissie enthousiast over de plaatsing
van dit bord.

..
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ANNEVILLE 1944
Na de bevrijding van Zuid-Nederland in het najaar van 1944
vestigde Prins Bernhard, de bevelhebber van de Nederlandse
Strijdkrachten, zijn stafkwartier op het landgoed Anneville
in Ulvenhout.
Aan zijn staf voegde hij de sektie IX toe, waaruit op 1
maart 1946 de militaire sociale dienst is voortgekomen.
Deze Sociale Dienst bestond vorig jaar 35 jaar.
Men vierde het lustrum onder meer door het verzenden van
een speciale herdenkingsenveloppe met de gevel van Anneville
erop.
Prins Bernhard plaatste er zijn handtekening onder.
Als ontwerp voor de gevel werd de tekening van Leo Nouwens
gekozen, die in 1980 op de omslag van Brieven van Paulus 28
stond.
Ook Paulus kreeg, dankzij de vriendelijke medewerking van
de heer G. van Hooydonk en de majoor L. Somers van de MSD
zo'n enveloppe.

n nc::-:-i

1946 - 1 maart - 1981

I"' ..._., ..., MILITAIR

SOCIALE DIENST

Ulvenhout, Anneville, Stafkwartier 1944

BRABANTS BONT

(5)

Brabantse gezegden en spreekwoorden
opgetekend door Annie van Dort
9. Kusse meude grust
Asde mar van 't mekeniek afbleft (Oosterhout)
10. Z'ebbe diejen boer ok uitgespanne
(hij is failliet verklaard).
(Oud-Gastel)

KRIS KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN

(NIEUW)

GINNE.KEN

( 1 7)

door Herman Dirven
GEBEDSGENEZERS OF OVERLEZERS
De oudere mensen uit Galder en Strijbeek zullen u zeker nog
kunnen vertellen dat er vroeger over de grens nog . verschillende lieden waren die door een gebed uit te spreken u van
een bepaalde pijn of kwaal konden afhelpen.
Men noemde dit "overlezen".
En vraag dan meteen maar eens naar Jaak Meeuwissen, die
verstuikingen behandelde, of Janneke van Dijk, die u van
zer.e voeten afhielp of Thijs Cox en Nand Cleiren, die
gespecialiseerd waren in het "overlezen" van roos.
Daarbij waren er aan weerskanten van de grens nog heel wat
die wratten konden weghalen.
De gebeden of formules die daarbij gebruikt waren, zijn door
Karel Rutten, strodekker en tamboer van "de guld" in 1943
tijdens een onderzoek in Meerle op papier gezet.
Als men een of ander lichaamsdeel bezeerd had, nam de overlezer de bezeerde plaats in de rechterhand en sprak daarover de volgende formule uit:
"Ik zeg u deze (voet, been of hand die lijdend is)
waarachtig ook Jezus Christus gestorven is. +
Ik zeg u deze (voet, enz.) waarachtig ook Jezus Christus van ~et kruis is afgegaan en in het graf gelegd
is. +
Ik zeg u deze (voet, enz.) waarachtig dat Jezus Christus de derde dag uit het graf is opgestaan en glorieus
verrezen is. + "
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•BRIEVEN VAN PAULUS"
De kruisjes maakte men met de rechterd uim op het z i e k e
l i chaamsdeel, niet schuivende, maa r enkel de vie r hoe ken
in kruisvorm aanduidend.
Tegen het bloeden was de volgende formule:
"Ik kwam o v er den Roozenberg geg aan
Daar kwamen dry maagden aangegaan
De eerste zei: "God zal u helpen"
De tweede zei: nDat bloed zal stelpen"
De derde z ei : "In Maria's naam
Dri e weesgegroeten bidden en ' t i s gedaan" .
Tenslotte nog een formule voor brandwonden:
"Heilige Laurentius wil ons geloven
dat gi j alle pijn uit kunt doven
Laat u bidden deze wens door ons Heer te helpen
en de pijn door de bran d te stelpen".
Maar zoal s a l le over lezers vooraf stelden "Ge mo e t h et geloven, anders helpt h e t geen steek".

1• het informat ieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" te Nieuw- Ginneken .
Het verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast vele intonuatie voor de leden
ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de.
vr oegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en
de gemeente Nieuw-Ginneken.
R8daktie
C. J.M . Leijten , Craenlaer 18, 485 1 TX Ulvenhout, 076-61 . 27 . 42
Il lustraties: L. F. Jetzes, L.C. Nouwens en J . A. M. Soeterboek
Techn. verz . : J . A.M. Grauwmans
De heemkundekr ing " Paulus van Daesdonck" werd opqericht 3 april 1975 en is geve•tigd te Nieuw-Ginneken.

Sekretariaat : Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076-65.38.94
Bankrekening: 52.18 . 33.639 t . n . v. Paulus van Daesdonck
Girorekening: 37 . 13.3 11
t.n . v. Paul us van Daesdonck
Ledenadministratie:
Paulus van Daes donck , Postbus 89 , 4850 AB Ulvenhout.

ICOLLEKTIE
De heemkundekring bouwt een eigen kollektie t.b.v . specifieke tentoonstellingen

en om te komen tot het inrichten van een eigen heemkundig museum.
Schenkingen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen:
A. Luijten
't Hofflandt 36, Ulvenhout
076-61 . 29 . 26
A. Lodewijk
Vennekes 26 , Bavel
01613-17 . 80
BBS'l'UUR

1. Zie ook B.v.P. 31, p. 140,
c. Hoeckx: Gebedsgenezing Gebed of bij g eloof ?
B.v.P. 33, p. 2 13
c. Hoeckx : Het Cathariens wi el en Kee van Moetje Piete"

~ der Westerlaken
C.J . M. Leijten
J.M . E.M. Jespers
A.P. J.M . Luijten
L.c. Nouwens
A.P.H. Lodewijk
J.A . M. Grauwmans
A.M.M. Verkooijen

PUBLIXATIES
1975
Monumentenboekje
1977
Molen "De Xorenbloem"
1977
130 jaar Mariaschool
1978
Xorenmolen "De Hoop"
1979
1980

sprokkelmaand

Al s o p Li c htmi s de zon schi jn t ( 2 f e br.)
De v o s nog ze s weken i n ' t h o l v e rdwijnt

lentemaand

Als ' t v ors t op Sin t Adri aan
(5 maart)
' t Is h e e l d e maand met goed wee r gedaan

UITSPRAAK (30)
De mee s te banen hangen aan de k ruiwa gen.

1981

VOQ1:Zitter
vice-voorzitter
sekretaris
2e sekretaris
penninqmeester
2e penninqmeester
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 , X. A. H.W. Leenders en
M. c . van Riel-van der Westerlaken
Dr . J . L.M. de Lepper

Drie eeuwen kerk in
Ulvenhout
Van Ginneken tot Nieuw
H. J. Dirven, J . C. van der We sterlaken en
Ginneken
J. Berenschot-van d"r Smissen
Driekwart. eeuw Constantia R. van der Wes te r lake n e n
J.C. van der Wes t e rlake n

LIDMAATSCHAP
Biit verenigingsjaar van de heemkundekri ng loopt van 1 september tot 31 augustus.
Naast diverse heemakt iviteiten, l ezinge n, tentoons t elli ngen en eks kursie s geeft
de kring het tijdschrift "Brieven van Paul us " uit .
Bet lidmaatschap van de Kring ge ldt voor het gehele gezi n en bedraagt voor het
ve r e nigingsjaar 1981-1982 f 20,-- per jaar .
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