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INHOUD •BRIEVEN VAN PAULUS" DEEL 37
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MET D'N KROMMEN ARM
Als men vroeger in Brabant op kraamvisite ging, nam men natuurlijk steeds 'n cadeautje mee, dat in de korf werd meegedragen.
·
Men ging "met. d' n krommen arm".
Later werd deze uitdrukking gebezigd als men 'n geschenk
meenam.
Toen de Broede rschap van Den Uil, een i n Ulvenhout bestaande
vereniging, die nauw verwant is aan het carnaval, onlangs
z'n traditionele jaarlijkse feestmaaltijd organiseerde, werd
van de gasten verwacht, dat zij "met d'n krommen arm" naar
het feest kwamen.
Jan van der Westerlaken schrijft er over in dit nummer.
Zo komt Paulus aan z'n spullen.
De kollektie groeit steeds verder en zouden we de ruimte hebben, dan kan met de inrichting van ons eigen museum begonnen
worden. Op 2 mei a.s. gaan we in Goirle kijken hoe dat kan.
Regelmatig exposeert Paulus uit zijn kollektie.
Kom ook eens kijken en kom dan, zoals zovelen vroeger de.den,
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heemkundekri•I
PAULUS VAN DAESDONCK

AGENDA 1982
jan.

Nieuw-Ginneken ,15 grasmaand 1982

febr.

Geachte heemvrienden,

1

Op zondag 2 mei hebben we voor de leden van onze heemkunde,
kring een excursie georganiseerd naar het heemerf in Goirle.
Het bestuur van Paulus, het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken en vele leden zijn al jaren lang naarstig aan het zoeken
naar een perµianente eigen expositieruimte voor de heemkundekring.
Wij hopen dat al dat speurwerk op niet al te lange termijn
ook resultaat zal- hebben.

15
1.6
maart

Om eens inzicht te krijgen wat de mogelijkheden zoal zi]n,
wilden we eens op bezoek bij andere heemkundekringen.
Enkele jaren geleden hebben we het Paulushofje in Etten bezocht en nu dan Goirle.

Daar heeft men een oudheidkamer ingericht in een oud wevers.huisje. In een er naast liggend wevershuisje ziet men hoe
de wevers woonden en werkten in zo'n huisje, waar het weefgetouw de meeste plaats innam. Achter deze huisjes vindt
men een Vlaamse schuur, die daar niet altijd gestaan heeft,
maar eigenlijk afkomstig is uit Bavel.
In deze Vlaamse schuur is een tentoonstelling van landbouwwerktuigen.
Een complex om jaloers op te zijn.
Dit heemerf bevindt zich aan de Nieuwe· Rielseweg 41 te Goirle.

15

mei

3
15
1
2

Tentoonstelling "Ginneken Anno 1900" in openba:i::e
bibliotheek, Annevillelaan.
Tentoonstelling "Anno 1940-1945" in vitrinekast
op gemeentehuis (tot 1 mei)
Brieven van Paulus 36
Tentoonstelling "St. Franciscus 800 .jaar" in
openbare bibliotheek, Annevillelaan (tot Pasén)
Lezing door A. Delahaye.
"De historische mythen van Nederland"
Fazanterie 20.15 uur
·"Paulus van Daesdonck" bestaat 7 jaar
Brieven van Paulus 37
Tentoonstelling "De Brabantse Boerenmuts" in
vitrinekast op het gemeentehuis .( 1 mei - 1 aug.)
(zondag) Excursie naar het heemerf in Goirle,
Nieuwe Rielsèweg 41, Goirle.
U wordt verzocht om 10.00 uur aanwezig te zijn.
(zie ook konvokatie p. 146)

juni

27

Tentoonstelling t.g.v. Bavel Anno 1920, met als
onderwerp "Van Radiospoel tot T. V .-·s ateliet".

juli

15

Brieven van Paulus 38

aug.

4-7
31

sept.

1

om 10.00 uur.

Wij hopen u daar in grote getale te ontmoeten. Het belooft
een interessante mooie en zonnige meimorgen te worden.
Met vriendelijke groeten
namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

"Ut Muziek" .uit Berge.yk trad op me_t groot sukses.

---------------------------------------------~-----.---------

april

De excursie begint daar

18

20
okt • .

15

nov.

8

dec.

15

34e Heemkamp te Goirle: "Brabander is een zijns- .
wijze".
Einde van het 7e verenigingsjaar
Begin van het Se verenigingsjaar
Alle leden worden verzocht hun kontributie te betalen.
7e jaarvergadering in de Fazanterie.
Aanvang 20.15 uur. Na pauze: Lezing
Brieven van Paulus 39
Lezing over "Koorbanken" door Pater Wilfried
Mertens, Klooster Meerseldreef, 20.15 uur.
Brieven van Paulus 40
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PAULUS EXPOSEERT (2)

GA OOK 'NS KIJKEN
BRENG OOK 'NS WAT MEE

LEDEN EXPOSEREN
Indien leden van onze heemkundekring een "heemkundige" verzameling hebben, stelt Paulus hen gaarne in de gelegenheid
hun kollektie of een gedeelte daarvan, te exposeren in de
vitrinekasten, waarin de Kring sinds oktober exposeert in
de Bibliotheek.
Hebt u een interessante kollektie platen, foto's, prentjes,
boeken, enz. op heemkundig terrein, neem dan eens kontakt
op met een van de bestuursleden. (Voor namen zie achteromslag).
DE BRABANTSE BOERENMUTS
Zo heet de derde expositie, die onze Kring organiseert in de
vitrinekast op het gemeentehuis.
Echte mutsen, maar ook foto's en ande_r e interessante dingen
ziet u daar van 1 mei tot 1 augustus a.s.
VAN RADIOSPOEL TOT T.V.-SATELIET
Onder deze titel exposeert Paulus op zondag 27 juni in de ·
schuur van Jan Boomaars z'n kollektie oude radio's en T.v. 's
en alles wat er maar enigszins mee te maken heeft.
Kunt u ook nog wat missen voor deze kollektie?
Paulus neemt het graag in ontvangst.
BRENG OOK 'NS WAT MEE
Regelmatig exposeert onze kring uit haar kollektie.
Breng 'n bezoek aan die tentoonstellingen en breng 'ns wat
mee voor Paulus. Dé Kring verzamelt en bewaart het voor de
gemeenschap.
Dus ook voor u!

"MUSEMENT BRABANT"
Van 13 tot en met 19 augustus aanstaande zal in het Kasteel
te Heeze een expositie worden ingericht, waar voor ' een zo
breed mogelijk publiek getoond gaat worden wat er zoal in de
ruim 70 Brabantse musea en oudheidskamers te genieten valt.
De keuze is gevallen op het thema "De Markt", de centrale
pla~ts in vele steden en dorpen.
De tentoonstelling "Musement Brabant" vindt gelijktijdig
plaats met de 25e Brabantse Dag.
Uit: Ni_euwsbrief 3 van · de Vereniging van Musea in Brabant.
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ALBERT DELAHAYE ZET BREEKIJZER ONDER HISTORISCHE
MYTHEN VAN NEDERLAND·
door J.M.F. Ysseling
Maandagavond 15 maart kwam de heer Delahaye voor een_volle
zaal in de Fazanterie aan onze kring heteen en ander vertellen over zijn visie op de geschiedenis van Nederland
tussen het vertrek van de Romeinen en de twaalfde eeuw.
Voorzitt~r, Jan van aer Westerlaken, kondigde de spreker
aan als iemand die een breekijzer zet onder de traditionele
opvattingen over die vroeg-middeleeuwse geschiedenis van
Nederland. En dat bleek een goede inleiding.
De heer Dela})aye begon met de opmerking dat hij reeds ongeveer dertig jaar met deze studie doende is en dat he.t dus
uiteraard onmogelijk is op één avond het hele verhaal te
vertellen. Het zouden alleen een paar hoofdpunten worden.
Een belangrijke kern in zelfs het begin (uit 1955) van het
verhaal van Delahay wordt gevormd door zijn ontkenning dat
Nijmegen ooit een Karolingische Palts, een paleis_ van Karel
de Grote zou zijn geweest. Alle teksten over een plaats
Noviomagus uit die tijd gaan niet over Nijmegen maar over
Noyon, dat ongeveer 100 km ten noorden van Parijs ligt. Het
beroemde Valkhof te Nijmegen is het restant van een burcht,
die pas in de twaalfde eeuw door Keizer Frederik Barbarossa
werd gebouwd • . Behalve andere bewijzen van Delahaye is ook
het ontbreken van Merovingische en Karolingische archeologische vondsten in Nijmegen een argument.
Alle andere stellingen van Delahaye komen eveneens erop
neer dat een groot deel, zo niet alles, wat wij menen te
weten over de oudste geschiedenis van Nederland in werkelijkheid gaat over Noord-Frankrijk, departement Pas-de-Calais.
Er is volgens spreker geen enkel verband tussen het eiland
der Bataven en de Betuwe. Dat laatste woord en zijn pendant
"Veluwe" dateren pas uit de elfde eeuw. "Betuwe" betekent
goede grond, "Veluwe" slechte grond.
Ook het Romeinse Noviomagus is altijd de Franse stad Noyon,
die reeds bekend was v66r de eerste eeuw. Ook Almere, eerder
Flevum geheten, is niet onze Zuiderzee, maar een sinds lang
drooggevallen zeebaai, te vinden in Noord-Frankrijk. St.
Willibrord landde niet te Katwijk, maar bij Gravelines,
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16 km ten westen van Duinkerken. Hij was geen bisschop van
Utrecht, maar van Tournehem. Het Echternach van St. Willibrord was niet hetzelfde als het huidige. De monniken
vluchtten pas in de negende eeuw naar Luxemburg en namen
daarbij de, later wel enigszins gewijzigde, naam van hun
abdij mee. St. Bonifatius is niet bij Dokkum vermoord,
maar bij Duinkerken. Dorestad is niet het Duurstede van
Wijk bij Duurstede. De Noormannen zijn nooit in Nederland
geweest.
Volgens de heer Delahaye lag in die tijd vrijwel heel Nederland onder water, dankzij de transgressies van de zee. Zodoende was het gewoon onmogelijk dat de geschiedenis zich
hier afspeelde.
Uit de diskussie die na de koffiepauze ontstond, bleek wel
heel duidelijk, dat niet alle toehoorders bereid waren om
alle stellingen van Delahaye te aanvaarden .
Vooral een paar geschiedenisstudenten ging diep op sommige
details in. Met name de theorie dat de transgressies van de
zee zonder meer alles onmogelijk zouden hebben gemaakt,
leek wel wat te eenvoudig.

VERSCHENEN

( 2 4)

door Kees Leijten
ARCHEOLOGISCHE KRONIEK VAN NOORD-BRABANT
(1977-1978) door W. Verviers, uitg.: Brabants Heem
De tweede k.r oniek, die door. Brabants Heem wordt uitgegeven
met betrekking tot de archeologische vondsten in NoorqBrabant.
Een interessant boekje.
Bij de middeleeuwse vondsten o.a. meldingen uit .Ulvenhout
(p. 55) door Ton Reyers.
Het betreft een aantal scherven uit de le helft van de Se
eeuw - gevonden in het Markdal.
In het nieuwe uitbreidingsplan van Galder (p. 57i vond. Hans
Peeters vele scherven, waarschijnlijk uit de !le eeuw. ·
Het weerspiegelt de grote aktiviteit van .de amateur-archeologen, ook in onze gemeente.
(Boek opgenomen in .bibliotheek).
INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE, le jaargang nummer 1.
Een nieuw tijdschrift van de Stichting Industriële Archeologie in Nederland onder redaktie van Prof. Dr. H; van den Eerenbeemt en Drs. A. Kappelhof.
Naast een aantal inleidingen over de industriële archeologie
(foei wat 'n woord) ook artikelen over Griendsveen en de

Alles bijeen was het een
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regent het op Sint Jorisdag~23 april)
dan duurt zeer lang de regensl'àg
"'-'
Sint Job (6 mei)
heeft een echte bonenkop
(op St. Job moet men bonen zetten)

PERSONALIA

27 maart overleed tijdens een familiereünie op
75-jarige leeftijd ons lid D. Tieland .
Hij was een lid van de eerste avond en heeft de
kring op meerdere wijzen gesteund.

Op

In een inleiding verklaart de redaktie het gebruik van de
term "Industriële archeologie", waar ook zij blijkbaar niet
gelukkig mee is.
Waarom niet "Historie van industriële bedrijvigheid"?
Moet het Engelse taalgebied ons weer anglicismen lenen?
Foei toch!
(Boek opgenomen in bibliotheek).
BRABANTS HEEM,jrg. 34 nr. 1
In het eerste nummer van Brabants Heem dit jaar o.a •. een
verslag van àe restauratie van de grafheuvels te Goirle, de
arbeidsonrust te Tilburg (+ 1630) en e en vers lag van de opgravingen in de Waalse ke rk t e Bre d a door René è Magendans.
Ook ~aulus van Daesdonck wordt nie t vergeten bij de kringperiodieken en i n d e Kroni ek der Kringe n.
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Even raakt de volijverige Ad Dams het spoor bijster als hij
een uitgave van de heemkundekring Jan Uten Haute toeschrijft
aan Paulus van Daesdonck (p. 44). Maar dit slippertje duid
ik hem niet euvel.
De voorzitter van de ene kring ziet in .de spiegel dikwijls
d~ . vice-voorzitter van de andere kring en dat kan verwarrend
Zl.Jn.
Het tijdschrift ziet er weer keurig uit en daarom wil ik
graag eens een grote pluim steken op de hoed van Ad Dams,
de hoofdredakteur.
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SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (25)
door Dr. F.A. Brekelmans

"BRABANDER IS EEN ZIJNSWIJZE"
WERKKAMP TE GOIRLE 4-7 AUGUSTUS 1982
Het 34e heemkamp van Brabants Heem wordt dit jaar georganiseerd door de heemkundekring "De Vijer Heertganghen" te
Goirle van woensdag 4 tot en met zaterdag 7 augustus a.s.
onder de titel "Brabander is een zijnswijze".
Het voorlopige programma vermeldt onder meer een fietstocht.
door de grensstreek naar Hilvarenbeek, een bezoek aan de gerestaureerde grafheuvels op de Regte Heide te Goirle en een
tocht naar het Trappistenklooster te Berkel-Enschot.
Vanzelf sprekend zullen op een van de avonden Cees Robben en
Jan Hoogendoorn optreden, twee causeurs uit Goirle. Er gebeurt nog veel meer. Het juiste programma zal worden gepubliceerd in deel 2 van Brabants Heem, dat eind mei verschijnt.
De deelname bedraagt f 130,-- per persoon. ,
Hopenlijk zien we elkaar - als leden van Paulus - daar ook
weer!
Aanmelden v66r 2 juli bij:
J. van de Lisdonk, Venneweg 4, 5051 BN Goirle (013- 34.23.06)
Betaling geldt als inschrijving (banknr. 68.66.14.089).

BIJGELOOF (25)
Eieren gelegd op Witte Donderdag brengen geluk aan.

EEN SCHELDPARTIJ TE GINNEKEN IN 1694
6. april 1694 waren negen personen aanwezig in de grote ·
kamer van de· vorster van Ginneken, Johan van Opstal. Een
vorster was destijds niét alleen veldwachter, maar ook gerechtsbode. Doorgaans was een dergelijk fuilktionaris een
persoon van aanzien in de dorpsgemeenschap. Men leefde toen
nog volop in de tijd van de Reformatie, wat meebracht dat ·
overheidsfunk.tionarissen tot de hervormde godsdienst moesten
behoren.

Op

Onder de aanwezigen bevond zich o.a. de schepen vari Ginneken,
Willem van der Steeght, oud 63 jaar en de gezworen~ Adriaen
Anssems, oud 38 jaar. Het gesprek in de kamer ging over het
Biegild.
Plotseling merkte men, dat buiten een vrouw aan het raam
stond te luisteren. Dit was Catharina Vingerhoets, echtgenot~
van de Ginnekense schoolmeester , Mr. Hendrick Vérheyden. Zij
gaf door het raam heen kommentaar op de woorden van de adjunktsekretaris, d ie ook in het gezelschap was. Toen de aanwezigen
even daarna zich naar de keuk.e n begaven om goedenacht te zeggen, zagen zij dat mevrouw Verheyden wederom aan het raam
stond. Spoedig volgden een groot aantal scheldwoorden uit haar
mond. Kennelijk was zij bijzonder gebeten op de vorster en
zijn vrouw. Tegen de vorster zei zij "gij bent maar een .schelm,
een Schurk, een eerdief, een eerloze schelm" en daarna zei Zl.J
"gij hebt uw eerste v r ouw doodgeslagen of half .dood en de tweede is razend of zot gestor ve n".
Daarna richtte mevrouw Verheyden zich tot de echtgenote van de
vorster, tegen wie zij de vo l g ende woorde n s prak" gij Jen, gij
hoer, gij sekretarishoer".
Deze woorden werden meermalen herhaald en daarna zei zij nog
"gij hoer, gij hoer, gij sleepdeken of gi j sluiphoer" of dergelijke woorden.
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Ook toen was zij nog niet uitgeraasd en zei vervolgens tegen
mevrouw Van Opstal "gaat naar Den Haag toe en betaalt uw vaders schulden, die de sleutels op de kist heeft gelegd en ga
en betaal Schuijffhil." Zij bedoelde blijkbaar, dat de vader
van mevrouw Van Opstal na de dood van. zijn vrouw (?) de schulden van de nalatenschap niet kon betalen. Het was in het oudvaderlands recht gebruikelijk in zo'n geval om de sleutels van
het huis op de kist te leggen. Men onttrok zien aan iedere verantwoordelijkheid voor de nalatenschap.
Na deze hoogst onbetamelijke woorden richtte mevrouw Verheyden zich weer tot de vorster zelf en zei "gij duivel, gij
duivel, gij bent maar een dorpsbederver en een fielt". De
vorster bewaarde zijn kalmte en antwoordde slechts op al deze scheldwoorden door te zeggen: "foei, schaamt ge u niet,
dat ge hier zulke praat uitslaat en nog wel in de week voor
Pasen, ga naar huis toe, gij behoort u te schamen".
Mevrouw Verheyden antwoordde daarop "gij vorster, ik zal maken, dat gij van de Tafel des Heeren blijft en gij Jenne ook,
uw vrouw en ik zal maken, dat deze week het dorp ondersteboven wordt gekeerd".
Daarna sprak zij nog wel honderd andere beledigende woorden
tegen Van Opstal en zijn vrouw.
Van een en ander werd door schepenen van Ginneken en Bavel
een uitvoerige akte opgemaakt, die ons in staat stelt iets
te weten te komen omtrent scheldpartijen in het verleden.
Het voorval werpt voorts enig licht omtrent de verhoudingen
in het kleine Ginneken tussen twee dorpsfunktionarissen.
Een nader onderzoek naar de families Van Opstal en Verheyden
en hun wederzijdse aanhang zou om die r~den wel gewenst zijn.

PAULUS ZOEKT

KASTRUIMTE

Zoals u in onze vorige Brieven hebt kunnen lezen, heeft onze
Kring sinds enkele maanden de beschikking over een eigen archief ruimte.
Wat we echter nog te kort komen om alles keurig te ordenen .
en op te kunnen bergen zijn kasten.
Hebt u toevallig nog een kast die in de weg staat?
Denk dan eens aan Paulus.
Onze archivaris, Jac. Jespers, neemt zo'n kast gaarne in ontvangst.
Overdag kunt u hem bereiken op het gemeentehuis tel.65.93.20.

· ·· - ~-~55

der Westerlaken
MOLENROEDEN
Bij de restauratie van onze korenmolen "De Hoop" en "De
Korenbloem" zijn bij beide de molenroeden vervangen. Dit is
een spektakulair karwei, waar dan ook altijd vee.l .belangstelling voor bestaat.
Molenroeden zijn bloot gesteld aan weer en wind en moeten
daarom op gezette tijden vervangen worden.
Toch gaan de ijzeren molenroeden erg lang mee. Bij . "De Korenbloem" in Ulvenhout was de ene molenroede ongeveer honderd
jaar oud en de andere ongeveer tachtig jaar.
Dit kon worden vastgesteld aan de hand van de nummering die
op de wieken is aangebracht. Het waren zogenaamde Potroeden.
Eeuwenlang werden mole.nroeden uit dennenhout vervaardigd en
wel uit stammen die een lengte van tenminste 26 m. moesten
hebben.
Deze zachte roeden waren niet erg sterk en hadden geen lange
levensduur.
In het midden van de vorige eeuw werden ze van Amerikaans
grenenhout gemaakt. Deze roeden waren veel sterker en hadden
een ' langere levensduur. Een nadeel was dat deze roeden eigenlijk te zwaar waren voor de toen gebruikelijke houten assen.
De houten roeden werden uit één stuk vervaardigd of als porstroeden.
De borstroeden bestaan uit drie delen: de borst of het middenstuk, dat ook wel van eikenhout werd vervaardigd, en twee
einden. In de einden, die met smeedijzeren bouten en stroppen
op de borst zijn bevestigd, is het hekwerk aangebracht. Op de
standaardmolen in Zundert is nog een roede met een dergelijke
konstruktie aanwezig.
Het vervaardigen van houten roeden behoorde tot de grootste
bekwaamheden van de molenbouwers. De stand van het hekwerk,
die aan de funktie van de molen werd aangepast, was één van
de molenbouwersgeheimen.
In de zolders van de Ulvenhoutse molen zijn enkele houten
roeden als balk gebruikt. Waarschijnlijk zijn deze afkomstig
van de standaardmolen, die daar ter plaatse in 1909 afbrandde.
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Na het midden van de vorige eeuw begonnen ijzeren roeden opgang te maken. De bekendste werden gebouwd op de werf van de
Gebr. Pot te Kinderdijk. Zij bestaan uit ijze,r en platen en
hoekijzers, die onderling met verzonken klinknagels zijn verbonden, waardoor een kokerkonstruktie ontstaat.
Bij normaal onderhoud hebben deze roeden een erg lange levensduur. In totaal werden ongeveer 2800 roeden vervaardigd.
Toen rond de eeuwwisseling de industriemolens in de Zaanstreek
en de poldermolens in Noord- en Zuid-Holland op grote schaal
werden afgebroken, waren potroeden en komplete achtkanten poldermolens voor weinig geld bij de slopers te koop.
Sindsdien komen zij ook in de zuidelijke en oostelijke provincies veelvuldig voor.
Zo zullen de Ulvenhoutse potroeden eerst wel op een Hollandse
poldermolen dienst hebben gedaan. Ook het zwartgeblakerde grote bovenwiel in "De Korenbloem" is uit een poldermolen afkomstig.
De twee roeden in een molen hebben een verschillende vorm.
De binnenroede, dat is de roede die direkt voor de kap draait,
heeft een gebogen vorm; de toppen wijzen naar voren.
De buitenroede, die in het voorste gat is gestoken, is aan de
voorzijde recht. Zo lopen de einden van de twee roeden in dezelfde draaicirkel rond.
De nieuwe roeden zowel in Bavel als in Ulvenhout zijn afkomstig van de fa. Derkcx uit Beegden (L), die zich toegelegd
heeft op gelaste roeden. Deze gelaste roeden zijn na de 2e
Wereldoorlog bijna overal toegepast. Het gewicht van een dergelijke roede bedraagt, afhankelijk van zijn lengte en doorsnede, ongeveer 2.000 kg.
Laten we hopen dat deze machtige gevaarten nog lang hun sierlijke cirkels boven onze dorpen mogen beschrijven.

BRABANTS BONT (6)
BRABANTSE GEZEGDEN EN SPREEKWOORDEN
opgetekend door Annie van Dort
11. Lui en lekker en veel meugen
zijn drie dingen die nie deugen.
12. Molens malen niet met
wind die voorbij is.

GEACHTE REDAKTIE

( 1)

HEEMKUNDIGEN BOGEN ZICH OVER

~~~~~~-~!-~~~~~~~~~
In . nummer 36 van Brieven van Paulus schrijft Pater Wilfrief
Mertens op blz. 125 over de H. Mauritius als . beschermer van
hoofdpijn.
De pelgrims van Hakendover, die Nieuw-Ginneken ook heel. zeker
kent onder zijn inwoners, zullen u ongetwijfeld weten te vertellen van de Heilige Maurus, een leerling van Sint Benedictus, die vereerd wordt in de kapel van Onze Lieve .vrouw ter
Steen te Grimde bij Tienen in Vlaanderen.
Grimde en Hakendover horen tegenwoordig pij de gemeente
Tienen.
In genoemde kapel wordt de Heilige Maurus nog altijd zeer vereerd als beschermer tegen hoofdpijn. Op zijn altaar liggen
ijz7ren kronen in verschillende maten, die ·men op zijn hoofd
kan zetten, terwijl men de voorspraak van Sint Maurus inroept~
Ik zag dat veel pelgrims doen en zelf deed ik dat ook. Als
geestelijk direkteur van de bedevaart naar Hakendover, afdeling de Meijerij, begeleid ik deze bedevaart de laatste jaren.
De kapel van Grimde speelt ook nog altijd eerr rol mee op onze
bedevaart.
De Broederschap van de Goddelijke Zaligmaker, afdeling Breda
en omstreken, is op het einde van de vorige eeuw ontstaan, en
telt nog altijd veel leden, die op de tweede Pa.asdag op bedevaart gaan naar Hakendover.
Het zou de moeite waard zijn om hieraan eens aandacht te besteden in de Brieven van Paulus.
Wellicht wil een v·a n de lezers eens vertellen hoe hij nu of
vroeger te bedevaart ging naar Hakendover.
Pater Dagobert Gooren ss.cc.
Postbus 45, St. Oedenrode
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GEACHTE REDAKTIE (2)
HEEMKUNDIGEN BOGEN ZICH OVER

.

Op het artikel in deel
merken.
In zijn betoog vermeldt Drs~ W. Knippenberg ook de H. Apolonia.
Wist u dat deze hei lige ook te Meerseldreef in het gekende
Mariapark haar "kapelleke" heeft?!
Ongeveer 10 jaar geleden is het beeldje (ongeveer 60 cm. hoog)
verdwenen (gestolen). Ge lukkig heeft onze pater Frans Celis
e en nieuw geboetseerd en in het kapelletje geplaatst.
Spreker Drs. W. Knippenberg vertelde: "De H. Apolonia, naast
de haagbeuk waarvan de blaadjes bescherming boden tegen kiespijn".
Eigenaardig! Tot op heden toe komen er nog Apolonia-vereerders
of nieuwsgierigen aan de dichtbijzijnde beukenhaag "blaadjesmet-tandjes" zoeken (oog- en oorgetuige= P.W.).
Dergelijke blaadjes met tandjes op heb ik zelf aan die beukenhaag soms aangetroffen. Doch, ook elders heb ik beukenhagen. gekend waar blaadjes met tandjes op te vinden waren.
Een gebed tot de H. Apolonia kunt u vinden in "Brieven van
Paulus", nr. 22 blz. 30: "Gebed tegen de tandpijn", dat Sjoke
Jansen uit Grazen nog kon opzeggen.
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"Men zag vroeger nog van tijd tot tijd mens~n in de kapei te
Meersel voor het altaar qer H~ ~artelares Luèia_ neerknielen
en, na een kort gebied, een roodzijden draadje, bloeddraad_je
geheeten, te harer eér gewijd, van haar be~ld zorgvu_l dig weg"
dragen" •
De H. Lucia werd dus o.a. aangeroepen tegen oogzie_k ten.
Reeds haar naam "Lucia" (Lux) betekent "Licht". ·.,
.
Daarbij verhaalt een legende dat Lucia, om te .ontkomen aan _de
verleidende liefde van een jongeman, zichzelf de ogen. heeft
uitgerukt.
Daarom wordt de heilige wel eens afgebeeld met haar twee ogen
in de hand of op een schaaltje.

+++"-tl~++-~· ++•~·-tl~+

+
+
'*'

+
$

·· ~

.

'
+
+
''*;''

H.et Ron1ein•eh Brevier y·,,rhaali van tkze- H ei-+
~ lige : Zij was . ecne adell ijkc jougc1lochter en van .x, .
hare j eugd af Christin. Op bar gebed werd ha~ 1'
moeder van c-eue-gevaarlijkc lichaamskwaal genez~n
·~'bij het graf der H. At1ATIH te Ca /jl.111•. Zij _ver- -t.
zocht ajs -eene ~st l>m haar geheelen tockomstigen 'f'
,t, bruidschnt aan · de armen te mogen uitdeelen, 't ~ elk~.·
'Î' zij ook deeQ., tot groot misnoegen van den adelluken T
~jonkman , . die haar eel)maal zijne bruid en ec_h tg_e:
noote J1oopte te 1weineu. Zijne liefde vr.~an.derdi;-*'
T in haat en hij klaagde· hanr aau als Chr1stm b\J ~
.t. duu heidenschen rechter PASC llASI L'.S . N11 gaf LOCI";~;
'"f' ann tic wereld het verlieven schouwspel, dat een~,
teedere maagd de vre.eselijkste fol.l.cringcn_verdunrde1~
maar vast als" eene rots bleef volharden in de maag'.
·'f- ueUjke Zlliverheid en, in het Christen geloof.'.. Het T
~ zwaard, waarmede hllre kerl doorboord· werd, maakte
r.en eiude aan haar leven.
'f'
GE BED DER H. KERK. .
,
0 Gotl , ons heil ; verhoor ons\ opdat wij , ditt
-,& hl \jde de gedachtenis der heilige Maagd cu llarte,. -t. .
, . lnrcs· Lt1 Ch\ vieren , ook mogen nrvnlU wordetl T
md een gel"oel van tecderc godsvrucht. Door Ouell
,i li<'cr J Ezus C11R1STt;S uwen Zoon; die met U lee_f\ •
~ en hcc-r8rht in de eenhei d des H. Geestcs , God lJ!
,t, nllc <'CUwrn tl~r eenwen. Amen.
·
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Pater Wilfried Mertens
Capucijn
Meerseldreef, België
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ST. LUCIA-KAPEL TE MEERSEL
door Pater Wilfried Mertens, cap.
In "Brieven van Paulus" werd meermaals geschreven over de
kapel van de heilige Lucia te Meersel, die nu gelukkig zo
wat gehéél gerestaureerd is.
"De heilige Lucia", - zo staat te lezen bij een gebed dat
reeds in november 1845 met aflaten was verrijkt, - is . een
biezondere patrones tegen bloedvloed, roeden loop, kwade
ogen, pijn in de keel, heete koortsen en andere aanstekende
en besmettelijke ziekten.

::De II;. L UCI.A ~

Maagd en Ma,-telares te Syra6u~~ ;" ~;c;u1,·
bij~n<U1· v1weerd t'ge11 .be11111ettrlvlu :uekten,
1'
als: rooden loop, inff1t et1zrt , e11z.
.

i

t

De

H.

L. U CIA,

Maagd en Martelares,
bijzonder vereerd tegen besmettelijke ziekten ,
als : rooden loop, influenza enz.
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Een vergelijking met de Tweede Kamer is niet geheel juist,
daar er vorig jaar niet minder dan 26 lijsten aan die verkiezingen meededen.
Toch rechts op het ov~rzicht een vergelijking tussen . beide
uitslagen om de Nederlandse aardverschuiving ook in onze
gemeente te illustreren •
De opkomst is ·in onze gemeente steeds groot met een dieptepunt in 1970 (bij 2e Kamer in 1971!)
Dit jaar was de opkomst 76,3% (landelijk (67,9%),
in 1981 was die 90,5% (landelijk 86%).
Bekijk en vergelijk.
Een interessante studie (9).
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In vervolg op de verlçiezingsvergelijking die
na de Tweede
Kamer Verkiezingen publiceerden hiernaast een vergelijking
van 10. maal provinciale verkiezingen in onze gemeente. (1)
We zijn uitgegaan van de lijsten van dit jaar, 24 maart 1982
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VERKIEZINGEN IN HET
door Kees Leijten
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AANTEKENINGEN:
1. ·zie B.v.p. 33, p. 240-242
2. De partijen staan in de volgorde van de lijstnummers van
de provinciale verkiezingen van 24.3.1982
3. Tot en met 1970 was het KVP, CHU en ARP apart
4. In 1946 PVV (Partij voor Vrijheid)
5. P.C. = Protestante Combinatie SGP - RPF - GPV
6. O.P. = Overige partijen
7. Vergelijking tussen de laatste 2e Kamer-verkiezingen
(26.5.1981) en de provinciale verkiezingen (24.3.1982)
8. Noch in het gemeente-archief, noch in het archief van het
CBS was de opkomst in 1950 en 1954 te vinden
9. Gegevens - gemeente-archief Nieuw-Ginneken
- publikaties CBS
Met dank voor de welwillende medewerking aan de heren Pellis
en Luyckx (gemeentehuis Nieuw-Ginneken) en de heer Van Dipten
(CBS).
Bij de uitslag van 1982 zijn behalve de percenten ook het
absolute aantal stemmen gegeven.
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HET KLEINE MONUMENT (3)
door Kees Leijten
PELMOLEN WORDT NIET GESLOOPT
Zo luidt de titel van een bericht, dat op 25 februari 1982
in De Stem verscheen.
De Stem vertelt ons dat het 17e eeuwse pakhuis "De Pelmolen"
en het ijsfabriekje "De Noordpool" niet gesloopt zullen worden.
Wethouder Sandberg van Breda zei dat het bericht van sloperij
een "slordigheidje" was.
Toch voel je je een beetje trots dat het artikel in onze
Brieven van Paulus zo'n sneeuwbaleffekt heeft gehad. Want wat
was er gebeurd?
Op 13 november verschijnt in De Stem het bericht, dat de
Pelmolen gesloopt zou worden.
De Brieven van Paulus reageerde fel op de onzinnige argumenten (1) en kregen snel steun van De Stichting "Het behouden
erfgoed" te St. Oedenrode.
Op 12 januari bericht De Stem dat er forse kritiek komt op de
sloopplannen.
Op 20 januari schrijft Henk Muntjewerf, 'n Bredase student,
die zich inzet voor de industriële monumenten een uitvoerige
brief aan Monumentenzorg.
Ook de gemeente Breda zit blijkbaar plotseling met de zaak
in haar maag en vraagt in een brief van 12 januari de Stichting "Het behouden erfgoed" om advies.
Mevrouw Muntjewerf (PvdA) stelt vragen aan het kollege en
zie het Bredase bestuur gaat om.
.
Wethouder Sandberg deelt in de krant van 25 februari mee,
dat een "slordigheidje" van Van Dun is teruggedraaid.
Toch weer een suksesje bij het behoud van dat kleine monument
en dat doet je als heemkundige goed.
Laten we hopen, dat het niet slopen niet zal resulteren in
verwaarlozing, want daar hebben we niets aan.
Dit kleine monument verdient een opknapbeurt en nog een lang
leven.
1. Brieven van Paulus 35, p. 88.
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IETS OVER DE GESCHIEDENIS VAN . DE WIJK IJPELAAR (1)
door Ir. C.J.M. Buiks
Het gebied, dat sinds enkele jaren met de naam IJpelaar aangeduid. wordt, droeg eeuwenlang de naam Wervenschot. ·Het
vormde een gedeelte van de woeste gronden van de voormalige
gemeente Ginneken en Bavel, en werd door dè bezitters van
de omliggende boerderijen gebruikt als wèidègrond voor hun
vee, terwijl er ook turf werd gestoken en vlaggen (= boven-'ste l a ag van de grond + begroeiing) werden verzameld ~
Wervenschot maakte samen met enkele andere stukken woeste
grond, een kompleks uit, dat meestal werd aangegeven als de
"gemeynte van Wervenschot, Camerschot, Coppersheyninge ende
Gansweyde" •
.
Het laatste gebied lag dicht tegen het dorp Ginneken, tussen de Mark en de Molenlei, terwijl .c amerschot en Coppersheyninge gezocht moeten worden tussen Bavel en het Ulvenhoutse Bos.
Wervenschot was een .laaggelegen terrein: niet voor niets
heette een deel ervan in de volksmond de Kikvorsenpblder.
's Winters stond het grotendeels onder water, waardoor ontginning en bebouwing uiteraard eeuwenlang tegengehouden werden. De begrenzing van het gebied Werve:hs.chot was ongeveer
als volgt: in het oosten de Flodderdlieef (bij de Sociale
Academie).,. verder de hoge gronden bij het dorp Bavel, de
hoc;re gronden bij Overakker en .vervolgens de Yalkeniersdreef.
Tussen Bavel en Overakker lag een wigvormig gedeelte van de
gemene gronden, dat zich als Camerschot en Coppersheyninge
verder uitstrekte in de richting van het Ulvenhoutse Bos.
Op negentiende eeuwse kaarten kan men het typisch rechtlij ~
nige verkavelingspatroon van het betrokken gebied goed waarnemen. Deze, van de meer rommelige en veel oudere verkaveling
van bv. de hoge gronden bij Bavel, duidel:ijk verschillende
manier van indeling, doet veel rationeler aan en is van yeel
recentere datum: 18e eeuws.
In de Middeleeuwse verkavelingspatronen ziet men veel meer
kromme lijnen, als gevolg van verschillen in hoogte, die op
natuurlijke wijze ontstaan zijn, enz. (1).
Zoals door Brekelmans reeds verondersteld (2), werd voor
Wervenschot ook wel de benaming Bavels Broek gebezigd, waaronder waarschijnlijk echter ook Kamerschot en Coppersheining
viel en, die, in tegenstelling tot de. Ganzenwei, vooral door
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Bavels ingezetenen gebruikt werden.
De naam Bavels Broek komt pas goed op in de 18e eeuw:
"alsulck gedeelte als de condividenten sijn hebbende in 't
Bavels Broeck ontrent het schoorken (= bruggetje) aldaer"
luidt het in 1705. (R 701, f 3lv).
De grens tuss·en Ginneken en Bavel werd in het betreffende
gebied gevormd door "eenen ouden grooten schouwsloot loopende door het broeck of Wervenschot, beginnende bij de dreeve
van IJpelaer en loopende zuytwaerts naer de hoeve van Groot
Wolfslaer". (N.O. 1101, bij inhoudsopgave).
Deze grens tussen het Bavelse en het Ginnekense Broek moet
waarschijnlijk gesitueerd worden in de buurt van de GrootIJpelaardreef.
Het eerste element in de naam Wervenschot duidt op de begroeiing van het gebied: werf = waterwilg. Met schot wordt
in de toponymie meestal aangegeven een hoger stuk grond,
uitspringend in moerassig gebied.
Dat hoger stuk grond kan bv. gelegen hebben bij Overakker,
in de buurt van Vrederust (huidig gebouw ·van de plantsoenendienst).
Wervenschot betekent dus: hoger stuk grond, temidden van
moerássen, begroeid met waterwilg.
De naam Bavels Broek is wel doorzichtig: het door de ingezetenen van Bavel gebruikte moerassig gebied. Met broek
duidde men oorspronkelijk zeer laaggelegen gebieden aan, terwijl na de ontginning de naam overging op de dan ontstane
graslanden.
·
Wie waren de gebruikers van het gebied?
Het recht om er ve~ te laten grazen, turf te steken, heide
te maaien, te vlaggen etc. zal oorspronkelijk toegekomen
hebben aan de eigenaren van de boerderijen in de omtrek, met
name uit de nederzettingen IJpelaar, Kerkeind, Ter Voort,
Bolberg, Molengracht, Ginneken en Overakker. Men sprak van
broekrechten, en deze konden ook gehecht zijn aan kleine
stukken grond (een gedeelte van zo'n broekrecht dan). Enkele
voorbeelden kunnen dit verduidelijken: een lopensàets lants,
met sijnen recht dwelc tselve loepensaets heeft int broeck ·
van Wervenschot, 1518 (R 425, f 124). Stuc lants, houdende
ontrent 4 loepensaet, dair eertijts een huys op te staen
plach, Dwelc afgebroken is ende nu dair op nyet en staet,
gelegen tot Ghynneken omtrent der kercken met alsulck recht
als de 4 loepensaet voirs. roette huysinghe dat dair op te
staen plach te hebben in de gemeynte van Wervenschot, Camer-
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schot ende Coppersheyninge, 1541 (R 678, f 177v) ·•.
Stuck erffs genaemt the~mken, gel~gen ter voort, mette b(jbehoorende recht als tvoirs, stuck erfs heeft inde gemeynte .
van Wervenschot, Camerschot ende Coppersheyninge, in soo ·
verre alse daerinne eenich recht heeft, 1527 (R 676, f . 85).
Eene hoffstadt oft stucxken erffs met alsulcke· recht als
de voirs. hoffstadt heeft in de gemeynte vanWervenschot,
Camerschot ende Coppersheyriinge, 1528 (R 676, f . l08).
·
Stucxkenerffs~ houdende 8 roeden, gelegen achter de kerck
(van Bavel) in de hanensvennen, mette alsulcke recht àls ' .
men mette 8 roeden voirs. heeft in de gemeynte van Werven~
schot, Camerschot ende Coppersheyninge, 1539 (R 678, f 40v).
Een omschrijving van de rechten en plichten van de gegoeiden
of ingeërfden werd vastgelegd in de dorpskeuren, of in een
speciale regeling voor de betrokken gemene gronden. Zo had
men op de Hazeldonkse Aard, een gemeynte orider· Rijsbe.rgen,
indien men in het bezit was van een schaar (= aandeel in de
gemene grond; tenminste wat het gebruik ervan betrof =
broekrecht) ~et recht om één koe te laten grazen in dat gehle~
·
Wat de voorschriften voor de gegoeiden van Wervenschot wa~en
is slechts ten dele bekend. De ingezetenen van de dorpen
Gilze, Alphen, Baarle en Chaam mochten bijvoorbeeld vanouds
"heyschabben steken, vlaggen ende plaggen" van de lOe mei
tot St. Jan (24 juni) en als het erg regenachtig was nog wat
langer, 1697 (N.o. 1019, f 832).
Van de keuren van Ginneken is slechts een 16e eeuwse kopie
(van een 15e eeuws stuk) overgeleverd, ·waarin naast het gebruik van de woeste gronden in Ginneken (en ook in Gilze,
Baarle en Chaam) ook nog andere reglementen zijn opgenomen
(6). De bepalingen dateren uit 1474 en zegge'n o.a. het volgende: een heel ploegenaar (= een normale boer, die in het
bezit is van een span paarden) mag 2 dagen turf slaan op de
vroente, terwijl een cossaat (= een keuter) dit slechts één
dag mag doen. Men mag beginnen met het .turf slaan bij z~ns
opgang en moet eindigen met zonsondergang, terWijl na St.
Jan niemand meer turf mag winnen. Ook moest men eerst in de
kerk afgeroepen zijn, voor men met het turf g~aven mocht beginnen. Het maaien van de heide was eveneens aan regels gebonden: dit mocht slechts gebeuren op een bepaald aantal
woensdagen (8 in totaal), terwijl het afgemaaide materiaal
voor zaterdag 's middags 12 uur daaropvolgend weggehaald
moest zijn.
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Men mocht slechts zoveel heide maaien, als met één gespan
kon worden weggevoerd. Of al deze bepalingen ook golden
voor de gemeynte van Wervenschot is niet bekend; in oorsprong waren ze waarschijnlijk bedoeld voor het zeer uitgestrekte heidegebied tussen Ginneken, Gilze, Chaam en Baarle.
De bepalingen ten aanzien van het turf slaan zullen in de
latere eeuwen wel strenger geworden zijn, daar turf toen
een schaars artikel werd, en er geen andere brandstof in
grote quanta beschikbaar was. De boeren gingen dan illegaal
toch turf steken in gebieden waar dit niet was toegestaan,
of ze brachten turf uit een veld, waarvoor geen concessie
was gegeven, ·naar een naburig perceel·, waar wel turf mocht
worden geslagen enz. De rentmeester van de Domeinen kon al
deze misbruiken niet tegengaan, en zijn advies aan de Domeinraad was in de 18e eeuw altijd om zo snel mogelijk alle
gebieden, waar nog turf kon worden gewonnen uit te geven,
voordat ze door roofbouw uitgeput zouden zijn (N.D. 1019,
passim).
In het jaar 1661 werd het turf slaan te Ginneken verboden,
met uitzondering van bepaalde vastgestelde dagen: dit verbod betrof ook het heide-maaien, vlaggen steken etc. (6).
Aan lieden, die niet in Ginneken woonden, werd het gebruik ·
van de woeste gronden als weide voor koeien en schapen ten
strengste ontzegd. De overtredingen waren echter zo talrijk
en onkontroleerbaar, dat in 1663 het verbod weer . werd ingetrokken. Blijkbaar konden ook de zes gemeentemeesters,
die controle op de naleving van alle bepalingen uit moesten
oefenen hun taak niet aan, of waren ze wellicht zelf ook
niet zo precies in dit opzicht.
Van oudsher waren de ingezetenen van Ginneken aan de eigenaar van alle woeste gronden de Heer van Breda jaarlijks
een bedrag verschuldigd, dat met de term heichijns, gebruikchijns, bosbede of jaarbede werd aangeduid. Zie hierover
Cerutti (7).
Deze chijns bleef waarschijnlijk eeuwenlang op een konstant
bedrag staan; in 1769 was hij ruim 19 gulden. Door de inflatie kreeg de Heer in de loop der eeuwen dus een steeds kleiner bedrag binnen, terwijl echter het profijt, dat de bevolking van de woeste gronden genoot, ook ~teeds afnam, doordat
bv. de voorraad turf opraakte, of er door overbeweiding en
te intensief vlaggen steken, zandverstuivingen ontstonden
(een veel voorkomend verschijnsel in . de la~e Middeleeuwen),
maar vooral doordat de Heer voortdurend aan partikulieren

kleine stukken van de vroente tegen grondchijns én een bedrag ineens (voorlijf) uitgaf. Deze grondchijns was in de
18e eeuw vaak 10 stuivers per bunder, terwijl de . Heer na
1648 in verschillende gebieden van de Baronie ook nog. eens
in het bezit kwam van de tienden, als . de ontgonnen landerijen tenminste 10 jaar in gebruik waren geweest. Voor de
Heer van Breda was de uitgifte van de vroente dus een zeer
profijtelijke zaak. Dit gold in zekere zin ook voor de ge~
bruikers van de woeste gronden: als ze eenmaal Ë!'en stuk
grond afzonderlijk in handen kregen, konden ze het beter .
bemesten, ontwateren, beschermen tegen loslopend vee, etc.
en zou de opbrengst voor de boer ongetwijfeld veel hoger
worden, waar dan wel weer tegenover stond, dat de in kultuur gebrachte gronden allerlei lasten moesten opbrengen,
waarvan de verpondingen wel de zwaarste waren. E.e n argument
voor het laten voortbestaan van de ouae toestand· was wel,
dat vele keuterboeren er baat bij hadden: z~ war~n voor het
weiden van hun schapen aangewezen op de woeste gronden,
terwijl deze · schapen weer uiterst belangrijk waren voor het
vruchtbaar houden van de akkers (ze werden meestal 's nachts
opgestald en de mest werd zorgvuldig verzameld). Er waren
zelfs ook wel bepalingen aangaande het recht om mest te verzamelen op de woeste gronden.
In westelijk Noord-Brabant werden de gemene gronden al
vroeg verdeeld, in tegenstelling tot het oosten van de provincie, waar de gemeynten vaak tot in de 19e eeuw bleven
bestaan (8). Dit kan bv. als oorzaak hebben dat er in het
oosten een nog veel nijpender gebrek aan mest bestond, als
in' bv. de Baronie, waar nogal wat stadsmest uit Breda werd
benut, maar waar ook vele schepen met stadsmest uit Holland
werden aangevoerd. SoIIllllige gemeynten bestaan heden ten dage
nog bv. De Houtse Heuvel.
In het jaar 1562 verleende prins Willem van Oranje (Willem
de Zwijger) toesteIIlllling om de gemeynte van Wervenschot,
Camerschot, Coppersheyninge en Gansweyde te verdelen onder
de gerechtigden,: dit echter op voorwaarde, dat de prins '
enkele stukken heide voor zichzelf mocht behouden, nl.:
"seeckere plecken erven van hun broeck ofte gemeynte geheeten Wervenschot, houdende omtrent 5 buyndet ende eén
halff buynder groese oft weyde", alsmede "acht oft tiend
buynderen onnutte heyde aen de suytsijde voor aen de hoeve,
toebehoorende den klooster van VreeQ.enburg, nu Woestenburgh,
dewelcke wij gevoecht hebben tot onse nieuwe Bosschagien"
(N.D. 1017, f 150v).
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Aan alle "gegoeiden" werd nu de vraag gesteld of ze het
eens waren met de voorgenomen verdeling van hun gemene
gronden. We laten hier de antwoorden van de gegoeiden volgen (N.o. 1017, f 154/158):
"Jacob Rombout Lips hebbende selfs in het voirs.
broeck twee deelen, en als momboir van Wouter
Avoirts kinderen een deel, consenteerde int
voirs. mijns gen. heeren versoeck en was wel te
vreeden op conditien voors~ sijn aenpart inde
voirs. 5~ buynderen mijnen gen. heeren te
schencken..
3 rechten
De pastoir van Ginneken, hebbende als pastoir
voors. 'een recht, seyde dat (het) profytelyck
soude wesen soude dat de gemeyn gegoeyden
voors. onder hem (elkaar) mochten deelen en
was wel te vreeden •••
1 recht
Pieter de Hoogh, priester
3 rechten
Piet Goeders op den Molengracht •••
1 recht
Arent van Cornput tot Breda
1 recht
Pieter Hendrick Wagemaeckers
1 recht
Pieter Govert Aertsen •••
1 recht
Jan Raessen •••
1 recht
Cornelis Jan Cornelissen •••
1 recht
Hendrick Ghysbrechts Eyckberghs
3 rechten
Jan Back •••
2 rechten
Wouter Antheunis Jan Lips
2 rechten
Cathelyn Joos ••.
1 recht
Adriaen Jan Aertsen •••
1 recht
Jacob Aertsen van de Biestraten
1 recht
Aert Jan Sprangers •••
1 recht
Peeter Cornelissen·, past.oir tot Bavel
1 recht
Pieter faesse de jonge •••
1 recht
Idem voor Gielis jan Gielisse ••.
1 recht
Matheus Mathijs, consenteerde in den schenck
als boven, ende zijn beraedt tot op den Cijnsdach doende naestkomende •••
1 recht
Hendrick adriaen heyndrickx •••
l "recht
Jan Gerrits aen(den) watermolen
1 recht
Antheunis Antheunisse Lips •••
1 recht
Claes henrick Bertrams, voor hem selve en voor
Cornelis Peeters van Aeckeren •••
2 rechten
Roelof Willems •••
1 recht
De weduwe van ··wijlen Jan everts •••
1 recht
Jan Willems en Gerrit Laurens •••
1 recht
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Jacob hendrick coremans •••
Wierick andriesse Pieters •••
Pieter Antheunis Merenz. ·, consènterende in de
schenck als boven, maar geenszins in de deylinge •••
Jan Jacobs Buysse als voocht voor Antheunis
Huysmans kynderen en oock voor hem selven
Cornelis Cornelis Gerrits van Sundert
Lambrecht jan adriaen reynens
Jacob jan aert Corsters •.•
Henrick jans wagemaeckers •••
Mathijs jan gerrit timmerman •••
Adriaen Aert Wouters behielt sijn beraedt
tusschen der tijt ende Sondagh doen naestc.omende, maer heeft t sedert geaccordeert als
den meesten hoop •••
Marten Jacobs, voor hem ende de weduwe van jan
danen •••
Cornelis jan martens voor sijn kynderen •••
Mathijs aerts den decker •.•
Antheunis Antheunisse Mertens, consenterende
in d~n schenck, maer niet in de deylinge •••
d'Erffgen. van Pieter Engbrechts •.•
Henrick aerts voor hem selven en als gemachtigde van haeghs vennen (dat was een deel van
Wervenschot) •••
Adriaen Aertss. van haeghs vennen
Adriaen aertsen van Poppel •••
Cornelia Cornelis Antheunis N.outs weduwe
Pieter adriaense de hoen, consenterende in den
schenck, maer niet in de deylinge •••
Marten Romb.out Lips •••
Willem Cornelissen va.or Adriaen Cornelissen,
sijn broeder, idem jan mathijssen van musen(?),
idem willem cornelis godschalkckens. van der
h.oelt •••
Cornelis jan wagemaeckers •••
Adriaen joost Cornelis godschalckensz. van der
hoelt •••
Aert van der Warck, henrick pieters van Baerl,'
alias Sprongh en jasper van ham, voor de erffgen. van Dierick aerts
Jaspar van ham va.or de erffgen. van Dirck
van Oosterzeel
Pieter piggen, tot Breda, voor de erffgen.

1 ·recht
1. recht

1 recht
2 rechten
1 recht

1 recht
1 recht

1 recht
1 recht

1 recht
1 recht
1 recl).t
1 rec;ht
2 rechten

1 recht
1
1
1
1

recht
recht
recht
recht

1 recht

1 recht

2 rechten
1 recht
1 recht

1 recht
1 recht
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van Paulus de tollenaer van der hoeve op de
Molengracht (= de Blauwe Kei)
Huybrecht henrick kuyper .••
Jan cornelis gerard meels tot Breda
Franchoys schotten tAntwerpen (eigenaar van
Ypelaer) •••
Cornelis wachtmans tot Breda •••
Henrick mr. Montensz. voor sijn broeders en
susters ende oock voor hem . selven
Jaspar van ham voor Jonckvr. Anna Pels •••
Huybrecht adriaen Pieter Stevens, van sijne
huysvrouwe, èonsenterende in den schenck,
maer niet in de deylinge •••
Michiel Marcelis van Avoorts
Wouter henrick wouters weeskr.
Jacob antheunis Lops •••
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1 recht
1 recht
1 recht
1 recht
1 recht
1 recht
1 recht

8. Dr. W.J. Droesen: De gemeentegronden in Noord-Brabant .
en Limburg en hunne ontginning,. eerie geschied- en landhuishoudkundige studie. Uitg. J.J. Romen en Zonen,
Roermond, 1927.
9. K. Leenders: Gemene gronden in de Hage, -Hage 1, nr. 3,
1971, p. 27.
10. Kollektie Reigersman, Eerste stuk, nr; 3, Gemeentearchief Breda.
R
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1
1
1
1

recht
recht
recht
recht

Hoewel het gros van de gerechtigden v66r een verdeling
stemde, blijkt deze in de praktijk tQch niet gerealiseerd
te zijn. Hoewel er bv. in 1564 sprake is van "de splitsinge,
cavelinge, scheydinge -ende deylinge onlancx geleden gedaen
sijnde van de gemeynten van Wervenschot, Camerschot, Coppersheyninge ende Gansweyde" (R 683, f 38)_, en er ook
·
hoofd en volgkavels gemaakt waren, zal het uitbreken van
de 80-jarige oorlog in 1568 en de daaropvolgende wisselingen van de macht, een verdeling wel verhinderd hebben.
(wordt vervolgd)
VERWIJZINGEN:
1. Prof. Dr. E.W. Hofstee en Mej. Dr.A.W. Vlam:
Opmerkingen· over de ontwikkeling van d~ perceelsvormen
in Nederland, Boor en Spade V., 1952.
2. Dr. F. Brekelmans: De Blauwe Kei, De Oranjeboom, XI,
1958, p. 50 e.v.
3. Archief Nassause Domeinen, berustend in het Rijksarchief te Den Haag.
4. Dr. F. Brekelmans: De Hazeldonkse Aard te Rijsbergen,
De Oranjeboom X, 1957, p. 53 e.v.
5. Dr. F. Brekelmans: de dorpskeuren van Gilze, Versl. _en
Meded. van de Ver. tot Uitg. van de Bronnen Oud Vaderl. ·
Recht, deel XI, 2, 1956.
6. L. Merkelbach van Enkhuizen en A. Hallema: Geschiedenis
van de gemeente Ginneken en Bavel, p.167.
7. Mr. F. Cerutti: De jaarbede in de Heerlijkheid Breda,
De Oranjeboom I, 1948, p. 46, e.v.

register van Schepenprotokollen, berustend in het
Gemeentearchief Breda.
Archief van de Nassause Domeinraad (na 1581), Inventaris
Hingman. Berustend in het Rijksarchief te Den Haag.

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (35)
Steeds weer staat Paulus van Daesdonck versteld van de vele
goede gaven die hen bereiken en verrijken voor het stichten
van een eigen .heemkundig museum.
De kollektie groeit steeds meer - een eigen museum wordt
steeds noodzakelijker.
Wat kwam er deze maanden zoal binnen?
We noemen o.a.
LANDBOUW
Kleine mangelpeemolen, dorsvlegel, karkrik, schoffel,
harken, houten kruiwagen.
BIBLIOTHEEK
Jongensboeken, ouderwetse leesboeken.
SCHOOL
Allerlei schoolboeken voor ULO en MAVO.
WINKEL VAN SINKEL
Toonbank, houten flessenbak, ouderwetse doos Molenlucifers,
sigarenkistjes.

175

174
AMBACHTEN
Soldeertang, houweel, hekel, sigarenplank, handgemaakt waterpas.
RELIGIE
Latijns Brevier uit 1922, zilveren rozenkransdoosje, scapuliermedailles.
OORLOG '40-'45
Stem uit 1945, bonkaarten.
ARCHIEF
Anti-annexatiekrant 1942.
OUDHEIDSKAMER
Zinken vergiet, oude melkkoker, ijzeren strijkijzer, muizenval.
CURIOSA
Belgisch fietsplaatje 1981, pijp.
KLEDING
Hesje, schortje.
SCHENKERS: Fam. A. Adriaanse, J. Verdaasdonk, Maas, de Roode,
J. Coppens, v. Noesel, A. Verkooijen, G. Rombouts, C. Bastiaansen, W. Colsen en Pater Wilfried.
Bovendien de vele leden van de Broederschap van den Uil.

ROOIAKKER
Deze straatnaam is ontleend aan een plaatselijke akker die .
ontstaan is door het rooien van houtgewas.
BEEKWEG
Deze weg is genoemd naar de zuidelijker gelegen Strijbeekse
Beek, die voor een groot deel parallel loopt aan deze weg
en voor wat betreft het grondgebied van onz.e gemeente tevens
de grens vormt met België.

BERGWEG
Deze weg ten zuiden van het Patersmoer eindigt op de Goudberg. Op deze "berg" met ' zijn hoogte van 14 meter, stond
vroeger de standaardmolen "De Korenbloem", die in 1835
werd overgeplaatst naar Ulvenhout.
MARKWEG

Deze verbindingsweg tussen Strijbeek en Galder kr-qist de rivier "De Mark". In de zeventiger jaren werd de Markweg inge-.
kort en geasfalteerd. Een vroeger gedeelte van déMarkweg
is nog herkenbaar aari de langsgelegen rij kastanjebomen.
MOERSTRAAT
De Moerstraat is gelegen ten zuiden van de Galderse Meren.
De naam is ontleend aan de diverse plaatselijk voorkomende
"moeren", welke ontstaan zijn door het winnen van turf, dat
vroeger gebruikt werd als brandstof.
.
·
Zo ook is het Patersmoer (in de volksmond bekend als het
Kareltje Kennisven) gevormd door de werkzaamheden, die hier
vroeger voor de paters te Meersel-Dreef werden verrich.t.

BRABANTS HEEM: GEEN EENHEIDSWORST
De Stichting Brabants Heem heeft in een open brief aan de
ministeries van Volksgezondheid en Landbouw haar bezorgdheid uitgesproken over het nieuwe Vlees- en Vlee.swarenbesluit, dat sinds september van kracht is.
Dat besluit hield in dat er, in plaats van regionale varianten, voortaan nog slechts één naam aan een worstsoort gegeven mag worden.
De stichting vindt het begrijpelijk dat de korisument beschermd moet worden · tegen een onkontroleerbare vermindering
van kwaliteit en kwantiteit, maar is bang dat door een eenzijdige naamgeving het streekeigene verloren gaat.
"De sinds generaties vertrouwde woorden die eigen zijn aan
stad en streek en die voor burgers duidelijkheid en houvast
bieden, mogen niet ver verdwijnen", aldus de stichting. '
"De dialektische verscheidenheid heeft een eigen waarde en
draagt bij tot verrijking van de algemene kultuurtaal".
.
.
--------{ STEH .U.-.t~~J.)
Bij het lezen van bovenstaand krantebericht komt direkt de
vraag op "Kent u van die speciale worstnamen uit NieuwGinneken, Breda of elders uit Brabant?"
Schrijf ze dan 'ns op en bezorg dat briefje bij de redaktie,
dan kunnen wij het weer publiceren. Graag uw medewerking.
(zie voor redaktie-adres achterpagina).
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DE BROEDERSCHAP HIELD BOERENBRUILOFT
door Jan van der Westerlaken
Op 17 maart hield de Broederschap van Den Uil zijn traditionele boerenmaaltijd.
Dit maal was er ook een boerenbruiloft te vieren en vele
leden van de broederschap waren dan ook op hun "paasbest"
verschenen.
Zoals vroeger ook gebruikelijk was, brachten vele bruiloftsgangers niet alleen hun beste wensen, maar ook hun geschenken mee, die ·meestal bestonden uit de dagelijks gebruiksvoorwerpen.
Het bestuur van d~ Broederschap was op het lumineuze idee
gekomen om deze gaven aan onze heemkundekring te schenken.
Onder deze gaven zagen we o.a. een hekel, een sigarenplank,
een oude melkkoker, een handgemaakt waterpas, strijkijzer
nr. 6, oude sigarenkistjes, muizenval, zilveren rozenkransdoosje, scapuliermedailles, hesje, schortje, pijp, bonkaarten.
Een geniaal idee waa-! we erg door verrast waren.
BROEDERS

Een auto binnengesmokkeld.
André s. van Amsterdam stond terecht om uit Nijmegen langs .
Baerle-Nassau-Baerle-Hertog en Turnhout sluiks in België
te hebben gebracht een auto "opel" geschat op 8000 frank.
s. werd veroordeeld tot 'het betalen der invoerrechten zijnde 3200 frank en daarenboven het 10 dubbel dezer rechten
zijnde 32.000 frank.
Uit: "De Kempenaar" 1921
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TIEND EN TIENDERECHT
door Pater Wilfried Mertens, capucijn
Terugdenkend aan de praatavond te Galder, op maandag 24 november 1980, waar er sprake was, o.a. over "tienden"; en
waarover nadien een bladzijde te lezen was in uBrieven .van
Paulus" nr. 30, blz. 54, getekend Ellie Ri·e tv:eld, werd mijn_
aandacht bij latere lektuur en studie geprikkeld. Ik ben dan
in een pq.ar Encyclopedie's gaan snuffelen. (Zie op het einde
van dit artikel).
Maar eerst 'n brokje "geschiedenis". ·
Toen ik nog een broekventje was van zo wat 8 jaar, ging ik
na schooltijd mee naar de akker. Zo herinner ik me nog heel
goed, dat we zekere dag in de 2e helft van juli, naar "De
Braak" reden. om de droge korenoogst binnen te halen. Met
kar en paard reden wij door een "slop"; - zo heette dat toen,
- de akker op. Tussen 2 lange rijen hokken door pakten mijn
broers van weerskanten de hokken op en gooiden die op de kar
(de langkar) om dan de vracht in de schuur op te tassen.
Gedurende de winter werd het koren met de vlegel op een uit
leem gestampte vloer gedorsen.
Bij het laden op de akker merkte ik al gauw, nadàt enkele
hokken waren opgeladen, dat er hier en daar één hok bleef
staan •••• Waarom? •• Dat intrigeerde me. En als jonge snaak
vroeg ik natuurlijk, waarom ze die enkele hokken lieten
staan. Toen zeiden mijn broers: "Dat zijn "tienden", dat is
voor de tiend. Elke tiende hok in de rijen is een "tiendhok".
Die komen ze wel ophalen."
En toen merkte ik ook, dat men op elke tiendhok, boven op
zijn kop, een eiken takje had gestoken. De meeste akkers in
die tijd waren omgeven met heggen, hout voor mutserd, enz.
Dat geval is mij altijd bij gebleven. Ik weet niet of die
tienden op alle akkers verplicht waren. Maar van "De Braakakker" weet ik het nog heel goed. Vanaf 1 januari 1909 werd
door een wet van 16 j·uli 1907, Stbl. no. 222 de zgn. "tiendwet" opgeheven verklaard. Met het gevolg dat in 1909 en.later geen tienden meer te zien waren op de akke~s ••••

Voor liefhebbers die meer over "TIENDEN" willen weten, volgt
dan hier een beknopte toelichting.
Reeds de oude Rom. dichter Publius OVidius schreef:
"Ik weet niet door wat zucht de mens staag wordt bezeten tot
zijn geboorteplaats en die nooit kan vergeten".
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1. BEGRIP
In het Romeins Recht is een "Tiend" een onbekend begrip.
In het Oud-Vaderlands-Recht was het tiendrecht het recht
{de gerechtigde = tiendeheffer) om jaarlijks een even..,
redig deel te heffen, meestal een .tiende (1/10) van de
gewassen, gegroeid op grond bij een ander in gebruik
(tiendplichtige), of van de jongen van dieren op die grond
geworpen.
2. ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS
Het Instituut (het tiendrecht) is van kerkelijke oorsprong.
Als grondslag golden in de M.E. teksten uit het Oud Testament. Let men enkel op het feit dat een evenredig deel
van een opbrengst afgedragen moet worden, dan vindt het
tiendrecht zijn voorloper in het Oud Testament. Daar is
sprake van tienden van veldvruchten, - ook van vee, - die
aan Jahwe behoren (Lev. 27,30) of die verschuldigd zijn
aan de Levieten als vergoeding voor hun diensten (Num. 18,
21). Ook staan tienden ter beschikking van vreemdelingen,
weduwen en wezen (Deut. 14, 28 en 26, 12).
Aansluitend bij deze voorschriften, treft men het tiendrecht aan in de M.E •• De gelovigen werden aanvankelijk
slechts aangespoord, later werd hun dwingend de plicht opgelegd, tienden op te brengen aan de kerk (bisschop, of
plaatselijke kerk) • De nakoming _v àn deze verplichting is
sterk bevorderd door de Karolingische vorsten (o.a. Karel
de Grote).
De kerkelijke oorsprong van het tiendrecht komt o.m. hierin tot uiting, dat rechtens de kerkeli3ke rechter competent is in geschillen betreffende tiendrecht.
Tienden zijn . later dikwijls verkocht of in leen uitgegeven aan leken, misbruiken waartegen de Kerk ernstig waarschuwde.
Tiendrecht werd ook wel gevestigd door leken., die als
grootgrondbezitters gronden in gebruik uitgaven en zich
daarbij tiendrecht voorbehielden.
Na de hervorming is de landsheer, ten onrechte overigens,
beschouwd als algemeen tiendheffer. Het geldend kerkelijk
wetboek (Can. 1502) bepaalt, dat waar het tiendwezen nog
voorkomt, deze instelling beheerst dient te blijven door
de statuten en plaatselijke lofwaardige gewoonten •.
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3. SOORTEN VAN TIENDEN
In de bronnen en oorkonden tre{fen we tienden aan, onder
verschillende benamingen. De aard van de prestatie is
hierbij veelal beslissend.
Men onderscheidt de tienden in grove (grote) tienden
(halmgewassen, korentienden, - soms ook gaffeltiend · genoemd).
Verder smalle tienden van tuinvruchten
En krijtende tienden, hier en daar ook lammertiend geheten
(van jongen van dieren als biggen, enz.)
Op de tiendgerechtigde van een krijtende tiend rustte
veelal de plicht, om kosteloos een mannelijk dier, een
stier of een beer, ter beschikking te houden van de tiendplichtigen ("recht van bol en beer").
Bij verpachting van het tiendrecht door de tiendgerechtigde
werd dikwijls het land waarop het tiendrecht drukte, in
blokken verdeeld (vandaar de blokkentienden of . cirkeltienden) •
Tiend van grond die voor het eerst ontgonnen was heette
novale tie.nd; op de Veluwe raaitiend (raaien is rooien,
ontginnen) ~
Om de ontginning in de hand te werken werd er soms een vermindering van de taxatie toegestaan. Zo betaalde men voor
het eerste jaar slechts de 33e schoof of de "lichte tienden";
voor het tweede jaar de 22e schoof, en nadien de tiende
schoof of het gewone tiend.

Een novaaltiend die zich bevond tussen blokken van oude
tienden, heette een springtiend.
Bleef een tiendplichtig stuk bouwland tijdelijk onbebouwd,
dan sliep het tiendrecht: men sprak van slapende tienden.
Vaak werden tiendrechten omgezet in een vaste grondrente,
te bepalen in goederen; men noemde deze zaktienden, sloptienden {slop is een gat in de zolder) of een beschapen
(d.i. herschapen) -tiend; of ook wel in geld omgezet (rabatie).
Van sloptienden wordt gesproken waar ingevolg overleg tussen belanghebbenden een oorspronkelijke tiend is omgezet
in een grondrente (verschuldigd is hier een vaste hoeveelheid koren, die "onder het slop" toegemeten wordt.
4. TEGENWOORDIGE TOESTAND
Het B.W. van 1898 gaf nog een vrij uitvoerige regeling
van het zakelijk recht van tiend; maar tegen het einde
van de 19e eeuw groeide het verzet tegen dit recht.
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Bij de wet van 16 juli 1907 , Stbl. nr. 222, de zgn.
"tiendwet" zijn alle tienden opgeheven verklaard met ingang van 1 januari 1909; nieuwe tiendrechten. mogen niet
meer gevestigd worden.
Aan de voormalige tiendgerechtigden werd door de Staat
de gekapitaliseerde waarde der tienden uitbetaald, waartegenover de fiskus de tiendplichtige gronden belastte
met een opslag op de grondbelasting gedurende 30 jaar,
tiendrente genaamd.
5. VARIA
De tienden werden dus het tiende part van de granen en
andere vruchten, dat de landbouwers jaarlijks op hun
oogst moesten· afstaan. Er was geen tiende verschuldigd
voor erwten, bonen en andere eetbare vruchten; ook niet
voor beemden, weiden, bossen, enz.
a. Ziehier op welke manier tienden ingezameld werden:
Elke landbouwer moest zijn oogst afmaaien, in schoven
binden en in gewone hoopkens (of hokken, van 4 schoven) opzetten. Daarna werd elk tiende hoopke of hok
getekend: men stak in de kop van elke tiende hok een
groen takje uit de hegge {haag) waarmee in die tijd
meestal de akkers waren omgeboord.
Op de gestelde dag werden dan al die tiende-metgroen-gemerkte hokken verkocht of naar een algemene
stapelplaats gebracht. - Zo weten we, dat o.a. de
grote tiendschuur voor de abdij St. Michiels voor MEIR
en omstreken zich bevond te Houterlé, onder Hoogstraten.
b. Om het bedrog te voorkomen, werd .da<]e.lijks, zh lang de
oogst duurde ; tegen de avond -de "tiendenklok". geluid .
Dan moest iedereen zijn veldwerk staken en zijn akkers
v~rlaten; niemand mocht zich later of 's nachts in de
velden bevinden.
De tiendenklok was de grote Klok, die de tiendenheffers
verplicht waren te bezorgen aan de kerken van de parochies waar zij tienden hadden. Daarom werd zïj tiendenklok genoemd. Zij moet zo zwaar en welluidend zijn, dat
zij klaa.r kon gehoord worden zo vér het tiendenrecht
zich uitstrekte.
Het groot ongemak van dit gebruik, nl. het luidèn van
de tiendenklok, voor de landbouwer was, dat het hem
niet vrij stond het graan van zijn akker binnen te
halen, en zo kwam het meermaals, bij veel vertraging
<foor de ophalers ·, dat het graan bedierf.

c. In vroegere tij de n war e n de t i e ndenheff e rs verplicht,
de kerken en pa ste.r ijen te !;;>ouwen, t e onderhouden en
t e her stel l en op die dorpe n waar zij het t i endenrecht
hadden.
Ook moesten z ij zorgen vo.o r het onderhoud en v.a n de p asto01
en van de armen in de p a rochie.
GERAADPLEEGDE BRONNEN
De katholieke Encyclopedie van 19 38 (22 e deel )
Winkler Prinz (6e druk) Elsevier 195 3 .
Meir (in de Kempen) - P. Gratianus (J .B. Michielsen) o.c.d.
1912.
Meerle door de eeuwen heen - Kan. J.E. Jansen , O.P. en L.
van Nieten, 1922.
H.O.K. Jaarboek van Hoogstratens Oudheidkundige Kring
(Lauwerijs) 1973.

PRAATJE BIJ· EEN PLAATJE
door Jac Jespers
Op de omslag ditmaal de Tiendschuur van Luchtenburg getekend
door de hoftekenaar van onze Kring, Jan Soeterboek.
Vermoedelijk komt deze tiendschuur reeds voor op een kaart
welke in 1713 in opdracht van Arend baron van Wassenaar de
toenmalige bewoner en drossaard van Breda, werd vervaar~igd.
Dr. F.A. Brekelmans omschrijft de schuur (1) aldus:
"De tiendschuur bij Luchtenburg is van een geheel ander type
dan de z.g. Vlaamse schuren, die men bij vele andere boerderijen in Noord-Brabant aantreft.
Dit laatste type heeft een langsdeel met een in- en uitrit,
die van voor naar achter doorloopt. De inrij- of mendeuren
zitten daar aan de korte zijde van de schuur .
In tegenstelling hiermee heeft de tiendschuur op Luchtenburg
de mendeuren in de lange zijgevel en wel t wee aan de v66r- en
twee aan de achterzijde.
Een eigenschap, die alle Vlaams e schuren gemeen hebben, zijn
de fraaie golvende rieten daken. Vooral bij de in- en uitritten wipt het dak altijd omhoog (dit om de hoogbeladen wagens
een gemakkelijke toe gang te versohaff n ).
Nu bij ~e tiendschuur de beid m nd ur n aan de lange zijgevel zitten, k rijgt men door d golv ing n van he t rieten
dak hierboven een volkom n and r Joch fraai geheel .
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Het jaa r t al 1826 i n de schuur i s ingek e r fd d oor loo n dorsers, die mees tal iedere oogst terugkeerden .
Het z egt niets omtrent de ouder dom van dit gebouw".
1. oranjeboom 31, artikel over Huize Luchtenburg .
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UIT HET ARCHIEF VAN PAULUS (2)
door Kees Leijten
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In dit nummer hebben we veel aandacht besteed aan de Tienden, een belasting die tot in het begin van deze eeuw ook
in onze gemeente nog bestond.
We kennen nog de Tiendschuur (zie omslag) en straatnamen
als Middeltiend en Ti endweg in Bav el e n Reeptien d als verlengde van ons Sulker pad op Bredaas gebied .
In Galder is een plan Midde ltiend.
Hiernaast een afdruk v a n een e nve loppe in ons archief, die
eveneens op h et Tiendrecht b e tre kking heeft.
Antonius van Noo ten was een v an de leden van de kommissie
van Beroep.
Het aloude t i endrecht werd in Ne derland ingevolge de tiendwet van 19 07 afgeschaft per 1 j anuari 1909.
De tiendhef fers werden door d e Nederlandse Staat sch adeloos
gesteld. I n Belgiê werd het tiendrecht reeds in 1795 zonder
vergoeding a fgeschaft .
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DE WERKING VAN VEENBULTEN IN EEN GEBIED TEN NOORDOOSTEN VAN STRIJBEEK
door Drs. H. Thiadens
Samen met dr. H. Visscher stelden we een onderzoek in naar ·
het microreliëf in de hooggelegen bos- en heidegepieden van
Nederland.
Zo ontstonden kaartjes met daarop aangegeven het microreliëf, dat men tevergeefs zoekt op de stafkaarten. De vereenvoudigde weergave ·van het reliëf in een gebied ten no.ara:....
oosteri van Strijbeek is er een voorbeeld van.
Dr. H. Visscher was de mening toegedaan, dat zo het een en
ander ontstond door een lokale vergletsering in de laatste .
ijstijd uit overjarige sneeuw, waarbij het vele smeltwater
zich een uitweg zocht naar de laagste punten! b.v·~ plaatsen
waar doodijsblokken lagen en dat dit water dan hier en: daar
gefrustreerd werd, zodat er geulen konden ontstaan evenwijdig aan elkaar. Ik vond het een boeiende hypothese. Zelf
ben ik inmiddels tot een andere opvatting gekomen en heb
dit aan Dr . H.° Visscher medegedeeld.

Vereenvoudigde weergave van het relief in een gebied ten
noordoosten van Strijbeek.
l. Relatief hoog gelegen terrein. 2. Markante hoogte.
3. Steile helling. 4. Een of meer kleine ronde tot ovale
depressies. 5. Grotere depressie. 6. Een of meer kleine
geulen. 7. Ven of gegraven plas. 8. Mark, 9. Chaamse beek.
10. Weg. ll. Rijksgre~s.
d. Jonge duinen. r. Recreatieterrein (speelweide of camping). x Vergs-aven terrein. ~ • Afgegraven terrein.
S • Strijbeek.
De hoogtelijnen van 5, 7,5 en 10 meter .zijn aangegeven
met stippels.

Nu dan mijn opvatting omtrent het microfeliëf hier ten
noordoosten van Strijbeek.
Laten we beginnen bij nummer 12.
We zien daar op het kaartje een waterplas liggend in een
grillig bekken. Dit bekken heeft een steilrand. Bij 13
juist westelijk van dit bekken, ligt een kleine inbuiging
van de hoogtelijn van 10 m. ook een ven. Tussen 13 en 12
ligt een hoogte waarin een tamelijk lange geul. Meteen oostelijk hiervan begint de bekkenrand. Aan het zuidelijk einde
van de bekkenrand wéer een of meer kleine geulen en aan . de ,
noordwestkant van 13 ook weer een of mee r kleine geulen.
Een streepje wijst op een of meer geule n.
Hoe ontstaat nu zoiets?
De vennen 12 en 13 liggen aan het begi n van k leine delen~
Het laat zich denke n, dat de afvoer niet alti j d· optimaal is
geweest, zodat e r veengroei optrad . Er on tstonden veenbulten.
Het veen klom t e ge n de omri ngend zandgronden bp. Hierdoor
kon het grondwater niet me r naar h t v n , maar we rd opgestuwd. In plaats v an d wat rplas n 12 n 13 moet men zich
dus veenbulte n voorst 11 n m t
r uitgestrektheid.
Tussen veenbult 13 en 12 krijg
dus op en gegeven moment
de situatie, dat daar nog maar
mall zandrug tussen het

186

187

veen aanwezig is. Het grondwater komt hoger en hoger in dit
zandlichaam. Het regenwater en smeltwater van de sneeuw valt
op het veen en op de rug.
Een veenbult wil zeggen, dat vanaf de rug naar 12 de veenhoogte stijgt en ook vanaf de rug naar 13. De neerslag, die
op deze bulten valt, gaat dus ook al voor een deel naar de
zandrug. Het vele water op de rug gaat zich nu een uitweg
zoeken. De weg is niet gebaand, zodat dit zoeken niet overal
tegelijk sukses heeft. Het water wordt dus zo hier en daar
gefrustreerd. Daar waar het zich even niet een hindernis op
z'n weg vindt, gaat het sneller en krijgen we een erosiegeul.
Zo ontstaan een of . meerdere geulen evenwijdig aan elkaar op
relatief hooggelegen terreinen. Ze volgen de richting van
de hoogte en komen zowel op de hoogte als in de flanken voor.
Buiten de invloedssfeer van veenbulten eindigen de geulen,
omdat daar het water in de bodem kan wegzakken. Daar is een
lagere grondwaterstand, omdat er daar geen veendek is, dat
het water in het zandlichaam kan opstuwen. Bovendien zodra
er enige geulen zijn, is er tevens wat mee_r waterberging.
De geul of geulen aan de NW-kant van 13 - hier met één
streepje weergegeven - is dus ontstaan toen bult 13 opdrong
tegen het gebied hoger dan 10 m. Tussen bult en zand ontstond dus .een soort veen-zand-dal. Het water verplaatste
zich in dit gebaande dal langs de bult. Het waterlichaam
kwam niet overal even snel in beweging. Er ontstaan dus een
of meer geulen langs de bult. Het veenoppervlak is natuurlijk
ook ongelijk en daar zullen ook wat geulen geweest zijn, maar
door het verdwijnen van het veen verdwenen deze getuigen.
De steilrand, de bekkenrand, die zo grillig is rond 12, wijst
op de moernering.
Vanuit 14 spreidde zich een veenbult uit.
Dus in de rug tussen 15 ·en 14 - oo~ vanuit 15 een dergelijke
veenbult - ontstonden geulen, die de hoogte volgen. De geulen
in de hoogten 16 en 17 horen bij het veendek, dat zich vanuit 14 ontplooide. De richting van de geulen 17, 16 en 15
· zijn steeds anders, omdat het kontakt van de bult met de
hoogten waar het veen tegenop liep uiteraard steeds een andere
was. Tenslotte nog een enkele opmerking.

voor verantwoordelijk.
Uiteraard volgen oude karrespoorbanen de hooggelegen plaat~
sen in het landschap. Ik ben dan ook wel situaties tegengekomen, waarbij dergelijke uitgesleten karrespoorbanen samenvallen met de natuurlijke geulen.
Het verkeer moest zich immers aanpassen aan hetmicroz::eliëf.
Verkeer van lastdieren en karren roept echter .nogal wat ver-:
stuiving op. Vaak was het me mogelijk de natuurlijke geulen
te scheiden van karrespoörbanen. In een aantal artikelen, .
die ik heb opgestuurd naar Brabants Heem ga ik uitvoerig in
op de Noordbrabantse veendekken, wat dit betekend heeft voor
de oude wegen en tevens behandel ik daarbij een a~ntal toponiemen, die hun naam te danken hebben aan een veendek of aan
een verdwijnend veendek. De Middeleeuwse veenontginning te
Dongen begint bij de Oude Weg op een hoogte van 7 NAP. Men
legde een dijk aan om het water tegen te . houd.e n uit het nog
niet ontgonnen veen (Klein Dongen - Dongense straat). · Door
de inklinking verschov.en de akker.s en ging men op .de ·veen.;::
dijken wonen. · Het was tot 7 NAP opgekropen. ZW van Dongen liggen in de Boswachterij Dorst omtrent de hoogtelijn 7~ m. een
aantal typische droogdalen. De Kerkstraat te Reijen gaat b.v.
door zo'n dal. Het blijkt nu dat de hoogtelijn van 5 m. noórdelijk van dit dal geen inbuiging naar het zuiden vertoont.
Konklusie: Het oppervlakte veen was dus tot 7~ m. opgeklommen
in de Boswachterij Dorst. Ik kon dit dek rekonstrueren tot de
Lage Haansberg te Gilze. Gilze, ouder Gilleze (Gil= geel).
Daar lag dus het zand. In het dal van Dommel en Aa vinden we
dan ook de Geelders of Gilders omtrent 7~ m. NAP. Ook daar dit
soort dalen en westelijk van Schijndel de naam Borne ~orne =
bron). Dus uittreding van het water op de grens van veen en
zand. In het zeer brede asymmetrische dal van de Aa kon ik het
veendek rekonstrueren tot zuidelijk van Veghel. Als een gebied
uit het veen tevoorschijn komt kan eindelijk het water zich
bevrijden.
Vandaar een Treurenberg te Bergeijk en Deurne, diverse Krijtenbergen, Borteldonk, zuidelijk van Roosendaal, een treurven
bij Nispen, een Welberg bij Steenbergen; een Waesberg bij
Roosendaal alsook een Spruitendonk, Waspik heette Waesbeek.
Waas = vocht, sap. De Gertrudisbron op het schorre strand van
Bergen wordt pas in de 16de eeuw genoemd . Logisch, daarvoor
lag er een afsluitende laag veen. Dit oort zaken, maar dan
veel uitvoeriger met diverse k aartj
h b ik naar Brabants
Heem gestuurd.

Als we een laagte aantreffen en we vinden in de omringende
relatief hoog gelegen gronden , geulbundels of troggen of dalachtige laagten, die het geheel omringen dan heeft er in de
laagte een veenbult gelegen.
Als we een rug aantreffen en we vinden in de rug en in de
flanken geulen, die de rug volgen dan zijn veenbulten hier-

Kortom aandacht voor het mi oror li t kan tot boeiende resulta-
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ten leiden.
Archeologisch lijken mij belangrijk, die gebieden in NoordBrabant, die gelegen zijn op een hoogte van 7 - 7~ m. en omgeven worden door veel lagere gebieden. Het waren immers opvallende hoogten temidden van het veen.
Tamelijk hoge gronden reiken te Hartel of Hertel of Hertelle
tot aan de Mark. Er is een Spinola-schans. Was Hertel soms
Herstel? Een vroente te OVera heette Herstel. Waren dit legerkampplaatsen van de Franken op weg om de delta te veroveren. Immers in het grote rivierengebied brengt men ook de
plaatsen op Her in verband met dat leger. Hoe in het noorden
van Noord-Brabant anders door het veen te komen dan per schip.
Andere kandidaten Herlar aan de Dommel bij Vught en Hermalen
op de grens veen/zand bij het toponiem "Op de Beek".
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He t zou hier te ver voeren om een exacte beschrijving te geven
van de nieuwe gemeentegrenzen, wel volgt een schema waarin op,.genomen de annexaties van 1927 en 1942, voor wat betreft de
oppervlakte van de vier betrokken gemeenten en aantal inwoners:
OPPERVLAKTE ·
Opp. in ha .
v66r annex.
1927

Afgestaan
aan Bre da
in 1927

Na annex.
1927

Afgestaan
àan Breda
in 1942

Huidige
oppervlakte

Gi nneken c.a.
(Nieuw-Ginneken)

5735

10

5725

. 1235

4490

Princenhage
(Prinsenbeek )

6642

405

6237

2943"

3294

Teteringen

23 37

380

1957

436

1521

Gemeente :

DE ANNEXATIE VAN 1942 (13)
door Walther Koek
DE AFKONDIGING IN DE STAATSCOURANT
"Beschikking van den .Secretaris-Generaal van het departement
van Binnenlandse Zaken van 23 december 1941 n° 42483 B B
(Bureau Staats- en Administratief recht) betreffende wijziging van de grenzen der gemeenten Breda en Teteringen, ophe ffing van de gemeenten Princenhage en Ginneken c.a. en vorming
van de gemeenten Beek N.Br. en Nieuw-Ginneken.
Op grond van de le par. der verordening n° 79/1940 van den

Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied bepaal
ik:
M.i.v. 1.1.1942 wordt Ginneken c.a. opgehe• . . Art. 1 . 1 • b •
ven, aan de gemeenten Breda en Teteringen
worden aangrenzende gebiedsdelen toegevoeg_d ,
het overige deel van haar gebied vormt een
nieuwe gemeente, genaamd Nieuw-Ginneken.
van de gemeente Teteringen worden afgescheic.
den aan de gemeente Breda en Ginneken c.a.
grenzende gebiedsdelen: zij worden toegevoegd onderscheidelijk aan.Breda en NieuwGinneken.

De gemeente Nieuw~Ginneken verk~ijgt het .
eigendom van het. gemeentehuis. en de bijbehorende gebouwen van de opgeheven gemeente
Ginneken c.a.
.
· _
. .
De Commissaris van de Koningi_n bepaalt het
tijdstip waarop deze eigendommen overgaan naar
de gemeente Breda". (-4)

• • • Art. 16. 1.

totaal:

46i4

795

AA!fi'AL INWONERS :
v66r 192 7
Ginne ken c.a.
Princenhage
Teteringen

1140 3
15261
8941
per 1.1.
1942

Gi nneken c . a.
Princenhage
Tete ringen

17127
13066
3507

afgesta an aan Breda
in 1927
570
5076
6794

tot

30. 4. 192 7
1.5.1927
1.1.1942

282 ha.
1077 ha.
5687 ha.

10833
10185
2147

afgestaan in 1942
11628
9635
151 3

De oppervlakte van de gemee nte Breda was:
sedert
sedert

rest

rest
5499 (Nw.Ginneken)
3431 (Prinsenbeek)
~994
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ARCHEOLOGISCH BODEMBEZIT IN BREDA BEDREIGD
door Kees Leijten
Uit een onlangs verschenen rapport (1) blijkt dat in de binnenstad van Breda de archeologische bodemschatten konstant
bedreigd worden door kaalslag en nieuwbouw.
De Haven, de Torenpassage, het Cadettenflat zijn enkele van
die plaatsen waar onzorgvuldig mee is omgesprongen . Andere
plaatsen worden bedreigd.
Gelukkig heeft Breda sinds augustus 1981 een stadsarcheologe
in Drs. Renée Magendans, die erg aktief is.
Zo onderzocht zij bij de lopende restauratie van de Waalse
Kerk de ondergrond en deed daarin interessante ontdekkingen,
waarover zij in het laatste nummer van Brabants Heem publiceerde.
Kort na het verschijnen van onze vorige Brieven, waarin
Karel Leenders schreef over het oude Hof van Ulvenhout (2 )
zegde zij mij toe ook dit door de aan te leggen S 11 bedreigde archeologisch belangrijke terrein in de gaten te zullen houden en daar indien mogelijk tijdig onderzoek te zullen plegen.
Dit interesseert haar te meer, daar dit stukje Ulvenhout nog
juist tot de gemeente Breda behoort, haar werkterrein.
1. Het bodemarchief bedreigd - archeologie en planologie
in de binnensteden van Nederland.
2. Het oude Hof van Ulvenhout door Karel Leenders in
Brieven van Paulus 36 p . 106-111.

RUILABONNEMENTEN (16)
In de maanden januë!ri en februari ontvingen we voor onze bibliotheek:
De Runstoof
Met Gansen Trou
De Waterschans
De OVerdraghe
Heemk. Kring Breda
Mededelingenblad Heeze
Kringnieuws 's Bosch
Berichten van de
Oude Vrijheid
Hoogstraatse Gazet
Mededelingenblad
Van toen naar nu

2-5
31-1/2
82-1
82-1
82-1
39/40
39

Carel de Roy
Onsenoort
Stad en Land
OVerdraghe
Breda
De Heerlijkheid
Vrienden van

Alphen
Nieuwkuyk
Bergen op Zoom
Klundert
Breda
Heeze-Leende
's-Hertogenbosch

9-1
1/9
3-1/2
12-1

Oude Vrijheid
Gazet
Kempenlq.nd
Duffelt

St.Oedenrode
Hoogstraten
Eindhoven
Millingen

JEUGDHERINNERINGEN (3)
door Jan Goesen
WAAR IS DE TIJD, dat bij de café's het bier werd afgeleverd
door de brouwerskar van de "Drie Hoefijzers·" getrokken door
sterke volbloed Belgische Ardennerpaarden. Om dit bier gekoeld te kunnen schenken, kwam 'n aparte ijskar langs om van
lange ijzig-koude staven bij de klant te deponeren. Vooral
's Zondags na de hoogmis bezochten de vaste klántèn hun stam- ·
café.
.
.
.
Daar werd ook gespaard. door diverse clubs voor de kermis, die
de 2e zondag in oktober plaats vond.
.
's Zondagsmorgens was 't altijd 'n hele drukte rondom 't kerkgebeuren. Dan kwamen de Brabantse mutsen te voorschijn, bewerkt met fijne kant. Ze werden met waardigheid gedragen. Ér
was verschil. Je had de rijke, feestelijk uitziende muts voor
de beter gesitueerden en de wat eenvoudiger muts.
Om half zeven in de morgen hoorde je al de "gerijen" met hun
ijzeren banden om de wielen door de Dorpstraat ratelen.
Ze kwamen van diverse boerderijen in de omtrek.
In de winter merkte je precies of 't gesneeuwd had, want dan
hoorde je ze niet. Ook als er 'n zware zieke was, werd de
straat bij 't huis van de zieke bestrooid met turfmolm om zo
voor hem of haar optimale rust te verzekeren.
. In de kerk was er 'n scherpe scheiding tussen· de mannen en de
vrouwen. De ene groep zat rechts, de vrouwen links, behalve
'n twintigtal uitverkorenen die vooraan met hun mooie klapstoelen vlak bij de kommuniebank (v66r de mannen) mochten zitten. Wie waren dat zoal?
'
Rijke boerinnen en vrouwen van notabelen en ook 'de pastoorsmeid.
Tevens was zo ongeveer de helft van de banken ïn 't middenschip verpacht. Dat bracht voor de kerk elk jaar 'n mooi bedrag op. Dit was wel 'n ve rgaande diskriminatie van de minder
bedeelden, die hoorden thui s i n de armenbanken, hoewel er dikwijls betere katholieke n tus sen za ten, dan de rijken op de
erebanken voorin. Gelukki g verleden tijd!
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WAAR IS DE TIJD, dat de kermisleut na de h oogmis l osbars tte .
En dat was vroeger 'n grote kermi s !
Naast ' t café van Toon de Jong, bij de oude weegbrug en v oor
de opslagplaats van de boerenbond, stonden de schommels (o.a.
van Janvier).
De draaimolen stond op het zand voor de winkel van G. Goosen
(loodgieter - elektriciteits bedrij f ) . Er was immers nog geen
tege lpad. Hij werd draaie nde gehouden door 'n paardje. Kosten
per rit 3 cent of 5 ritten voor 'n dubbeltj e .
' t Leukst vonden we ' t altijd, als we mochten remmen. Dan
werd 'n plankje aan 'n ketting uitgegooid, je mocht daar op
gaan staan en ·zo werd de molen afgeremd. De rest van d e s t r a a t
stond zowel links als rechts van de weg vol met kramen, de
kop van jut inbegrepen, van het kerkhof tot aan de Pekhoe ve.
In deze 3-daagse kermis gingen de spaarpotten open en werd
uitbundig kermis gevierd. Half Breda en Ginneken liepen op
zondag uit naar Ulvenhout en deelden in de leut.
Traditiegetrouw werden families uitgenodigd op ' t kermismaal.
Dat was een gezellige reünie en dan werd er goed opges c h e pt!
Na 3 dagen vertrok ' t kermisspul dan naar Breda en, als j e
nog wat poen over had, kon je daar de 3e zondag in oktob e r
genieten van 'n groot kermisgebeuren op de Grote Markt e n de
Houtmarkt of als circusliefhebber naar Circus Bever gaan o f
naar Concordia met Snip en Snap of 'n operette.
Dan was de pret weer voor lange tijd gedaan en zat menigeen
's avonds weer bij z'n radio te luisteren naar "Negen h e it
de klok" of de "Bonte dinsdagavondtrein".

GELUIDSBANDJES
Bij de gesprekken met oudere inwoners die onze Kring in de
afgelopen jaren organiseerdewaser steeds de bandrecorder
die alles registreerde.
Ons lid, mevrouw Van de Voort, is thans bezig de eerste
bandjes uit te schrijven.
Het betreft de praatavond t e Strijbeek, najaar 1980 •.
Pater Wilfried heeft ons toegezegd het script daarna voor
publikatie te bewerken.
Paulus heeft nog meer banden.
Mocht u bereid zijn een of meerdere banden uit te tikken,
dan houdt onze kring zich, vanzelfsprekend, aanbevolen.

UITSPRAAK ( 31)
Politiek is niets gerechtvaardigd, dat moreel verkeerd is .

•BRIEVEN VAN PAULUS"
i• het informatieblad voor de leden van de heemkundekri ng "Paulus van Daesdonck" te Nieuw-Ginneken ,
Bet verschijnt vijf maa l per jaar en geeft na ast vele informatie voor de leden
ooit vele kleine bijzonderheden en s a i llante detai ls uit de ges.chiedenis van de .
.roegere Heerli j kheid Ginneken en Bavel, dè gemeente Ginneken en Bavêl en ·
c!e gemeen.te Nieuw-Ginneken ,

C.J.M. Leijten, Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61 . 27.42
lledaktie
Illustraties: · L. F . Jetzes , L. C. Nouwens en J .A . M. Soeterboek
Techn . verz . : J . A.M. Grauwmans

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en i s gevestigd te Ni euw- Gi nneken .
Sekr e tariaat: Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076-65 . 38 . 94
Bankrekening : 52 . 18. 33 . 639 t .n.v. Paul us van Daesdonck
Giror ekening : 37.13.31 1
t .n .v . Paulus van Daesdonck
Ledenadmini strat ie:
Paulus van Daesdonck, Postbus 89 , 4850 AB Ulvenhout .
IDLLEJ(TIE

De heemkundekring bouwt een eige n kollektie t.b.v . specifieke tent oonstellingen
e n om te komen tot he t inrichten van een e i gen heemkundi g museum.
Schenkingen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen :
A. Luijten
A. Lodewijk

't Hofflandt 36, Ulvenhout
Vennekes 26, Bavel

076-61.29 . 26
01613-17.80

BBSTIJUR

~ der Westerlaken
C.J . M. Leij t e n
J.M.E.M. Jespers
A.P.J . M. Lui j ten
L.C. Nouwens
A.P.H. Lodewi jk
J.A. M. Grauwmans
&.M.M. Verkooi j en

IOBLIKATIES
1975
Monumentenboek j e
1977
Molen "De Korenbloem"
130 jaar Mariaschool
1977
1978
Korenmolen " De Hoop"
1979
1980
l 981

voorzi tter
vi ce-voorzi tte r
sekre taris
2e s ekretaris
penningmeester
2e penningmees ter
technisch koördi nator
medew. Galde r/Strijbeek

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

J . M. E. M. Jes pers (uitverkocht)
J.C. van de r Wes terlaken
C.J . M. Le i jten
H. J . Di rve n , K. A. H.W. Leenders en
M. C. van Riel-van der Westerlaken
Dr . J . L.M . de Lepper

Drie ee uwen kerk i n
Ulvenhout
Van Ginneken t ot Nieuw
H.J. Di rve n, J .C . van der Wes t e rlaken en
Gi nneken
J . Berenschot-va n der Smissen'
Driekwar t eeuw Constantia R. van der W st rlaken en
J . C. van d r Weste rlaken

~TSCHAP
tvêr enigingsjaar va n de heemkundekring loopt van 1 s ptember t ot 31 augustus.
'llaast diverse heemaktiv iteiten , 1 zingen, tentoonstellingen e n eks kursies geeft
4e kring het tijdschr i ft "Brieve n van Paulu• " uit .
let lidmaatschap van de Kri ng ge l dt voor het gehele gezi n e n bedraagt voor he t
,,.reni gingsj aa r 1981-1982 f 20 , -- per jaar.
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