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Nieuw-Ginneken, 15 hooimaand 1982 

DE lle GEMEENTERAAD 

Op 2 juni werd dit jaar de lle gemeenteraad gekozen voor onze 
nu 40-jarige gemeente Nieuw-Ginneken. 
Elf raden vormen ee~ belangrijk onderwerp in deze laatste 
Brieven van Paulus in de 7e jaargang. We laten u het verloop 
van de elf gemeenteraadsverkiezingen zien. Hoe niet minder 
dan 27 partijen dongen naar de gunst. 
Eigenlijk waren het de mensen die op de lijsten stonden. Uit
eindelijk kiezen kleine dorpen als die van ons minder een par
tij, meer een goed afgevaardigde . Zij behoorden alle 69 tot 
ons heem en tot onze kennissenkring. 

In dit nummer ook een convocatie voor onze 7e jaarvergadering, 
de agenda voor ons 8e verenigingsjaar en een keur van heemkun
dige artikelen. 
Jan Soeterboek, .die ook dit keer weer onze voorplaat tekende, 
~op de voorgrond s l ech ts een paa rde nbloe m)schreef een sonnet 
op Brabant in dit nununer . 

Hebt u uw vrienden als lid g m k t v an on ze Kring? 
We hebben nu 376 leden. Wie word d 400e? 
Wellicht een van de leden v a n 

DE lle GEMEENTERAAD 
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heemkund,kring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw-Ginneken, 15 hooimaand 1982 

Geachte Heemvrienden, 

Het bezoek op 2 mei aan het heemerf in Goirlè, de tentoon
stelling t.g.v. Bavel Anno 1920 en de tentoonstelling in het 
gemeentehuis en de bibliotheek te Ulvenhout waren de laatste 
aktiviteiten van het zevende verenigingsjaar van onze heem
kundekring. 

Het bestuur heeft intussen zijn gedachten laten gaan over de 
aktiviteiten voor het komende verenigingsjaar. Enkele resul
taten hiervan vindt u terug in de agenda. 

De eerste aktiviteit van het achtste verenigingsjaar is de 
zevende jaarvergadering op 20 september om 20.15 uur in de 
Fazanterie. 
De agenda voor deze jaarvergadering vindt u ook in deze 
Brieven van Paulus. 

Na de pauze kunnen we u een lezing met dia's aanbieden over 
de landgoederen Hondsdonk en Valkenberg. 
Q~ze lezing wordt gegeven door Laurens Siebers, een bekende 
naam voor velen van u, die zich al jaren bezig houdt met het 
bestuderen van het bomenbestand van deze landgoederen. 
Een specifieke en erg interessante studie over een van de 
mooiste plekjes in onze gemeente. · 

Wij hopen u, traditiegetrouw, in grote getale op deze avond 
te mogen verwelkomen. 

Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur van 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck 

/ 

J.C. van der Westerlak n 
voorzitter 
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7e JAARVERGADERING 

Op 20 september houdt onze heemkundekring zijn zevende alge
mene ledenvergadering. 
De agenda luidt als volgt: 

AGENDA 
1. Welkomstwoord door de voorzitter 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 12.10.1981 
3. Terugblik door de sekretaris over de aktiviteiten van het 

afgelopen jaar 
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen 

in het afgelopen verenigingsjaar door de .penningmeester 
5. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde 

begroting voor het jaar 1982-1983 
6. Benoeming van de leden van de kaskommissie voor het vereni

gingsjaar 1982-1983. De heer L. Remeysen treedt af. 
7. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

deherenA.P.H. Lodewijk, C.J.M. Leijten en A.M.M. Verkooijen 
volgens rooster af als bestuurslid. 
Zij stellen zictt herkiesbaar. 
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement 
dienen de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen 
v66r de vergadering aan het sekretariaat bekend te worden 
gemaakt onder overlegging van een voordracht met 10 hand
tekeningen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat 
deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. 

8. Voorstel van het bestuur het lidmaatschap voor het vereni
gingsjaar 1982/1983 vast te stellen op f 25,-- per gezin. 

9. Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar 
10. Rondvraag 
11. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur. 

Pauze (±_ 21.00-21.30 uur) 

Na de pauze zal de heer Laurens Siebers u vertellen over de 
landgoederen in Nieuw-Ginneken. 
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"BEUKENPROJEKT", LANDGOEDEREN HONDSDONK EN VALKENBURG 
door Laurens Siebers 

Velen uit Nieuw-Ginneken en omgeving hebben beroepshalve, uit 
historisch of rekreatief oogpunt een relatie met de landgoe
deren die op of aan de grens van de gemeente liggen. 
Juist op of over de grens van Nieuw-Ginneken liggen de land
goederen Hondsdonk en Valkenburg (Valkenberq). Hier ligt ook 
het "driegemeentenpunt", (het punt waar de Broeksche Beek in 
de Chaamsche Beek vloeit) van Gilze-Rijen, Chaam en Nieuw
Ginneken. Van oudsher zijn deze beken bepalend voor de loop 
van de gemeentegrenzen, beken die uiteindelijk uitmonden in de 
rivier de Mark. 

Gesteld kan worden dat deze landgoederen sterk ziJn verbonden 
met de gemeente Nieuw-Ginneken. De ligging op het grondgebied 
van meerdere gemeenten kan voor- en nadelen hebben; dit is mo
gelijk een verklaring voor het feit dat het landgoed Valken
burg als het ware een wig vormt in de grens van Nieuw-Ginneken 
en Gilze-Rijen. 

In het najaar van 1978 ben ik begonnen aan het z . g. "Beuken
projekt", een projekt waar ik door het fotograferen van de
zelfde plaatsen op verschillende tijdstippen een veranderings
proces van het landschap wil vastleggen. 
Aanleiding hiertoe was o.m. de droge zomer van 1976, die voor
a~ gevolgen had voor een aantal monumentale beuken op de land
goederen; voor een aantal luidde dit een definitief afstervings
proces in. 
Naarmate ik dieper inging op dit onderwerp, kwam ik tot de kon
klusie dat er zich meer voordeed dàn een versneld proces van 
afsterving of verandering. 
Aan de hand van oude kaarten blijkt dat op sommige plaatsen de 
aanleg van het landschap op Hondsdonk en Valkenburg ingrijpend 
is herzien, terwijl er op sommige andere plaatsen in twee hon
derd jaar wezenlijk niets is veranderd. (Overigens geldt dit 
bijv. ook voor "Luchtenburg" of andere plaatsen). 
De plaats van de landhuizen is vrijwel ongewijzigd en die nt in 
het projekt als .een soort "kon~tante". De architektuur ·e n d e 
direkte omgeving van deze huizen is echter aangepast aan de 
mode of behoefte van de tijd, veel.al met gebruikmaking van 
reeds aanwezige zaken of kwaliteiten. Aan of rond het 1 ndhuis 
werd bijgebouwd, gesloopt, gegraven; oude beplanting , w t r 
partijen en dreven werden opgenomen in een nieuwe a n 
Dit veranderingsproces vindt nog steeds plaats , bijv . gevolg 
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van de "Mansholtformule" in de landbouw. Het kenmerk van deze 
veranderingen is de schaal waarop dit gebeurt. Voor Hondsdonk 
en Valkenburg geldt dat deze reeds vele generaties in parti
kuliere eigendom zijn of verpacht worden. 
Hoewel alles op bescheiden schaal plaatsvindt en er reeds ver
schillende studies aan de landgoederen in Nieuw-Ginneken zijn 
gepubliceerd bieden deze nog veel stof voor verder onderzoek. 
De kwaliteit van de landgoederen Hondsdonk en Valkenburg is 
juist de beslotenheid en de betrekkelijke onbekendheid ervan. 
Een essentieel gegeven voor het voortbestaan ervan in de tra
ditionele vorm, hoewel dit voor de belanghebbenden niet altijd 
een lust zal zijn. 

Een nadere toelichting op het "Beukenprojekt" zal worden gege
ven bij gelegenheid van de jaarvergadering van de heemkunde
kring "Paulus van Daesdonck", op maandag 20 september 1982. 
Het aksent zal vooral liggen op een (meervoudig) dia-projektie , 
waarin een aantal visuele kwaliteiten nader zullen worden be
licht. 
Het ligt in de bedo~ling om dit "Beukenprojekt" t . z.t. in een 
uitgebreidere vorm te presenteren. Deze gelegenheid geldt als 
een "primeur". 

VERZAMELD "ONDER DE SCHUTSBOOM" 
door Kees Leijten 

Een klein, maar select gezelschap maakte op zondag 2 mei de 
excursie mee naar het heemkundig museum "De Schutsboom" van 
onze zustervereniging "De Vyer Heertganghen" te Goirle. 

Het bestuur van Goirle verwachtte Paulus om 10 uur op met 
een heerlijke kan koffie, waarna de voorzitter in zijn wel
komstwoord nader ingi ng op het ontstaan van dit fraaie heem
kundige museum, bestaande uit een wevershuisje, 'n boeren
woning en een uit Bavel afkomstige Vlaamse schuur. 
Zoals Paulus thans verzamelt en in de toekomst permanent hoopt 
te exposeren, zo heeft de Goirlese kring in de afgelopen pe
riode daaraan gewerkt en zonder t wi jfel een schitterend resul
taat bereikt. 

Het was jammer, dat door de gelijkti jdigheid van een aantal 
aktiviteiten op deze datum, de deelname wat tegenviel. 
De wel aanwezigen konden daardoor nog rustiger en met nog meer 
uitleg de Goirlese "schatten" b ewonderen. 
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In ziJn dankwoord ging voorzitter Van der Westerlaken nader 
in op de inrichting van dit en ons museum en bracht de waar 
dering en dank van de bezoekers tot uitdrukking door het 
aanbieden van "ons boek" voor hun bibliotheek. 

Leden van on·ze kring, die de excursie moesten missen kilnnen 
het museum op eigen gelegenheid bezoeken, elke zondag van 
15-17 uur. Het is zeker een bezoek waard. 

Van 4-7 augustus zal het 34e werkkamp van Brabants Heem in 
Goirle gehouden worden. 
Een 6-tal Nieuw-Ginnekense heemkundebeoefenaars hebben zich 
reeds opgegeven. 

ULVENHOUT ANNO 1967 

In 1967 maakte de firma Adolfs uit Enschede een film over 
Ulvenhout en de Ulvenhouters. 
Bijna alle gezinnen uit 1967 staan daar op. 
Onlangs heeft ons lid Letta Postma deze film verworven en 
aan de kring in bruikleen afgestaan. 
Over enige tijd zal de kring een of meer "filmavonden" ver
zorgen. 
U hoort er nog van. 

HET KLEINE MONUMENT (4) 
door Kees Leijten 

BESTEMMING VOOR DE PELMOLEN 
Na de "rel" over de Pelmolen, die ontstond na een publikatie 
in onze Brieven (1) is de toekomst van dit kleine Bredase 
monument er weer rooskleuriger voor komen te staan. 
Het Dagblad "De Stem" bericht op 6 april dat de politie het 
gebouw na restauratie wil huren als bergplaats en dat het 
kadaster het gebouw zelfs wil kopen alsmede het eveneens be
dreigde pakhuis "De Noor dpool". Het kadaster wil er een ar
chiefrui~te van maken. 
Een nieuwe toekomst voor twee kleine monumenten. 

Ook het bestuur van de Stichting Brabants Heem wil meer akti
vi teiten gaan ontplooien voor het behoud van het kleine monu
ment. 
Aan alle gemeentebesturen zal daarbij medewerk i n g word n 
gevraagd. 
We komen hier t.z.t. nader op terug. 
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AGENDA 1982 

mei 1 

2 

juni 27 

juli 15 

aug. 1 

4-7 

31 

sept. 1 
20 

okt. 15 

nov. 15 

dec . 15 

jan. 17 

febr. 15 

.maart 14 

april 3 
15 

mei 

juni 

Tentoonstelling "De Brabantse Boerenmuts" in 
vitrinekast op het gemeentehuis tot 1 augustus 
Excursie naar Heemerf in Goirle 

Anno 1920 - "Van Radiospoel tot T.V.-sateliet" 

Brieven van Paulus 38 

In vitrinekast gemeentehuis wisseling van ten
toonstelling 
34e Heemkamp te Goirle, "Brabander is een 
zijnswijze" 
Einde van het 7e verenigingsjaar 

Begin van het Se verenigingsjaar 
7e jaarvergadering in de Fazanterie 20.15 uur 
Na pauze lezing door Laurens Siebers: 
"Landgoederen in Nieuw-Ginneken" 

Brieven van Paulus 39 
In same.nwerking met onze heemkundekring en de 
familie Le Heux organiseert Harrie Verhoeven op 
het gemeentehuis een tentoonstelling over David 
Tomkins. 
Brieven van Paulus 39 is daar aan gewijd. 
Ook de gewijzigde tentoonstelling in onze vitrine
kast 
Lezing "Koorbanken" door Pater Wilfried Mertens 
20.15 uur in Klooster Meerseldreef 

Brieven van Paulus 40 
Praatavond 

Brabantse avond door 

Brieven van Paulus 41 

Paulus bestaat 8 jaar 
Brieven van Paulus 42 

Aanvang 20.15 uur 

Lezing "De Chaamse Beek" door Ste f a n Ge erts en 
Christ Buiks 

Excursie naar "Merijntje Gijzen" i n Nie uw-Vossemeer 

Anno 1920 met "Herinner ingen a an Groot- en Y.lein 
Ypelaar" 

• 
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PAULUS EXPOSEERT (3) 

Van Radiospoel tot TV-sateliet 

GA OOK 'NS KIJKEN 
BRENG OOK 'NS WAT MEE 

Onder deze titel exposeerde Paulus onlangs voor de zesde 
maal in Bavel uit zijn kollektie. Zoals altijd weer 'n 
sukses. 
Ook volgend jaar zullen wij daar weer van d~ partij zijn. 

De Brabantse Boerenmuts (2) 
Zo heet de expositie op ons gemeentehuis, die u thans kunt 
aanschouwen in "onze" vitrinekast. 
Bent u al gaan kijken? 

150 jaar Kadaster 
Dit jaar bestaat het Nederlandse Kadaster 150 jaar. 
De rondtrekkende tentoonstelling deed in april ook Breda aan. 
Vele duizenden bezochten deze fraaie tentoonstelling. 
De Nieuw-Ginnekense heemkundekring was op deze tentoonstelling 
ook vertegenwoordigd met 'n oude kaart uit eigen kollektie. 

David Tomkins 
In oktober a.s. zal oris lid Harrie Verhoeven een tentoonstel
ling inrichten over de dichter/tekenaar David Tomkins, die 
vele jaren op de Ulvenhoutselaan woonde. 
De tentoonstelling is op het gemeentehuis. 
onze kring stelt gaarne·· "haar" vitrinekast ter beschikking 
en zal deel 39 van d~ Brieven van Paulus in belangrijke mate 
wijden aan deze kunstenaar uit ons eigen heem. 

Politiek Nieuw-Ginneken 
In de vitrinekast in de bibliotheek exposeert Paulus over d e 
Gemeenteraadsverkiez ingen van v66r 1940 en die van 1982 . 
Ga ook 'ns kijken en "breng wat mee voor Paulus". 

~~~ 
BRABANTS BONT (7) 

BRABANTSE GEZEGDEN EN SPREEKWOORDEN 
opgetekend door Annie v an Dort. 

13. God is het, die genezing geeft 
De dokter is het, die er 't geld van h eeft. 

HEREN VAN BREDA 
door Peter Giesbers 
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Reeds vele malen zijn er pogingen ondernomen een sluitend 
overzicht te krijgen van de eerste Heren van Breda, d.w.z. 
tot de verdeling van 1287. Aan die pogingen zijn bekende na
men verbonden. We herinneren ons J.B. Gramaye, J . van Vliet 
en Th. van Goor uit ae zeventiende en achttiende eeuw. 
Ruim een eeuw na het verschijnen van de "Beschryving der 
Stadt en Lande van Breda" bracht de Bredase archivaris A.G. 
Kleyn een flink aantal bezwaren in tegen de rekonstruktie 
die Van Goor daarin geeft van de stamboom der Heren van 
Breda. En terecht! Toch heeft het lang geduurd voor iemand 
de weg vervolgde die Kleyn had ingeslagen in zijn "Geschie
denis van het Land en de Heeren van Breda" (1861). 
De oorzaak daarvan is niet gelegen in het feit dat men 
Kleyn niet wilde volgen, maar er waren eenvoudigweg onvol
doende gegevens om zijn hypotheses verder uit te bouwen. 
P.C. Boeren heeft het in 1965 aangedurfd de resultaten van 
zijn studies aan de . openbaarheid prijs te geven. Het Boek 
"De Heren van Breda en Schoten" geeft zijn ideeën omtrent de 
herkomst en de familiebanden van de eerste Heren van Breda. 
Vanuit deze publikatie is het nu volgende overzicht samenge
steld. 

Het B-gedeelte vormt een overzicht van de Heren van Breda na 
de verdeling van 1287 tot en met Willem van Oranje. 
Tot op de dag van vandaag is er aan deze gegevens weinig of 
niets toegevoerd of veranderd. Het kan dus geen kwaad dit 
overzicht zo te presenteren . 
We llicht betekent het een hulp voor de velen die bij hun stu
die of hobby regelmatig met deze Heren van Breda te maken heb
ben. 

A. HEREN VAN BREDA EN SCHOTEN ( 1) 
Stad en Land van Bre da is al lang voordat omstreeks 1200 
de Heerlijkheid en het Land van Breda werden geformeerd, 
een territoriaal min of mee r aaneensluitend kompleks van 
grootgrondbezit met daaraan verbonde n grondheerlijke 
rechten geweest. 
Dit kompleks bestond - althans voor wat betr eft de kern 
en afgezien van de naam - vermoede l i jk a l in d e elfde 
eeuw. Het was bezit van e en geslacht van gebore n edelen, 
die praktisch gezien onafhankelijk waren en dus het 
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hoogste gezag in de streek uitmaakten. In de oorkonden 
verschijnt sedert 1125 de naam van deze edelen: "Schoten 
of Breda". De graaf van Leuven-Brabant (na 1106 hertog) 
had toen nog geen zeggingsmacht over het gebied aan weers
zij den van de rivier de Mark. Deze dynastie, die we even
als Dr. P.C. Boeren het beste kunnen aanduiden met de 
naam "Breda en Schoten" heeft onafgebroken geregeerd, tot
dat ziJ in 1281 is uitgestorven. Een van hen, Hendrik IV 
van Breèa, schonk in 1252 aan Breda haar stadsrechten . 

Hendrik van Brunesheim (Tienen) : 
1 hij is vermoedelijk v66r 1125 gestorven. 

Gerard van Breda: 
1 hij wordt in 1124/1125 in oorkonden vermeld. 

Godfried I van Breda: 
in 1161 voor het laatst vermeld, kinderloos 

· gestorven. 

Hendrik II van Breda en Schoten: 
hij volgde tussen 1161 en 1167 zi]n broer 
Godfried in Breda op. Voor het laatst in 
1187 vermeld. 

Godfried II van Breda en Schoten: 

Godfried 

tussen 1187 en 1192 volgde hij in Breda en 
Schoten op. Ca. 1198 sloot hij een leenver
drag ' met de hertog van Brabant, waardoor hij 
heer . van het land van Breda werd. Gestorven 
tussen Pasen 1216 en Pasen 1217. 

III van Breda en Schoten: 
volgde zijn vader op in 1216/1217. Gestorven 
in 1227. 

. Hendrik III van Breda en Schoten: 
regeerde van 1227 - 1234 onder voogdij van 
zijn vaderlijke oom Egidius. Hij werd opge
volgd door zijn jongere broer. 

Godfried IV van Breda en Schoten: 
(jan.) 1235 - (25 april) 1246. 
In 1239 stond hij onder voogdij van zi]n moe
derlijke oom Robert van Béthune. 'Zijn enige 
zoon, Hendrik, is kort na 1246 overleden. 

203 

Hendrik IV van Breda en Schoten: 
hij was een broer of wellicht een zoon uit een 
eerste huwelijk van Godfried III. In 1246 werd 
hij door de hertog van Brabant beleend met 
Breda en in 1251 is hij opgevolgd in Schoten 
(bij Antwerpen). In 1254 is hij gestorven. 

Hendrik V van Breda en Schoten: 
is geboren in 1250. Hij volgde in 1254 zi.Jn va
der op onder voogdij van zijn moederlijke oom 
Raso X van Gaveren, zoon van Raso IX en Sophia 
van Breda, een dochter van Godfried II en zus 
van Godfried III. 
In 1268 is hij reeds overleden en is er een 
erfenisregeling gesloten met Arnoud van Leuven 
en Elisabeth (Isabella) van Breda, zus van 
Hendrik V. 

lisabeth: was gehuwd met Arnoud van Leuven. Na haar dood 
in ~281 kreeg Arnoud van Leuven de heerlijkheid 
van de hertog levenslang in vruchtgebruik. In 
1287 is Arnoud overleden. 

De heerlijkheid Breda en Schoten werd in 1287 door de her
tog verdeeld tussen twee erfgenamen in vrouwelijke lijn. 

Verdeling: - Raso X van Gaveren, heer van Liedekerke, kreeg 
het gebied van de latere Baronie van Breda, 
bovendien Wuu.stwezel, Loenhout, 's-Gravenwezel, 
Kapellen, Ettenhoven (Hoevenen) en een deel van 
Ekeren. 

~De jongstgerechtigde, Gerard van Wesemael, 
zoon van Arnoud II en Beatri x van Breda, jon
gere zuster van Sophia, de vrouw van Raso IX, 
zag zich toegewezen het gebied van het latere 
Markiezaat van Bergen op Zoom, bovendien Zand
vliet, Berendrecht, Lillo, Stabroek, Merksem, 
Schoten. Stee nbergen was gemeenschappelijk. 
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B. NA DE VERDELING VAN 1287 (2) 

Raso,van Gaveren, heer van Liedekerke: 
1287 - 1290 

!
Rasa I!: 1290 - 1306 

Rasa IIII: 1306 - 1313 

Phil1ps: broer van Rasa III. Hij regeerde van 1313 tot 

Adelise: 

1318 (1324 ?) 

was gehuwd met Gerard van Rass~ghem. Hij ver
kocht in 1327 de heerlijkheid aan de hertog 
van Brabant. 

C. BREDA RECHTSTREEKS BESTUURD DOOR DE HERTOG VAN BRABANT 

Jan III, hèrtog van Brabant: 
in 1339 beleende hij Willem van Duvenvoorde, 
een Hollands edelman uit het geslacht der Was
senaars, met het vruchtgebruik van de heer
lijkheid. 

In 1350 verkocht hertog Jan de eigendomsrech
ten aan een neef van Willem van Duvenvoorde, 
Jan van Polanen. 

D. DE HEREN VAN BREDA, UIT DE HUIZEN VAN POLANEN EN NASSAU 

Jan II van Polanen: 
1 1350 - 1378 

Jan III van Polanen: 
1 1378 - 1394 

Johanna: 

1 

Tot 1404 was haar oom. Hendrik v _.d. Lek, 
voogd. Toen is zij gehuwd met Engelbert van 
Nassau (1404 - 1442) 

Jan IV van Nassau: 
1 1442 - 1475 (3) 

Engelbrecht 

1 
Hendrik III: 
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II: 
1475 - 1504 

Hij was een neef van Engelbrecht II en regeer
de van 1504 tot 1538. 

René van Chälon: 
1538 - 1544. Hij was prins van Oranje. 

Willem, prins van Oranje, graaf van Nassau: 
1544 - 1584. 
Omdat hij nog maar 11 jaar was, toen ziJn 
neef René van Chalon stierf, werd het bestuur 
over het land van Breda waargenomen door voog
den. In 1551 is Willem gehuwd met Anna van Eg
mond en Buren. 

1. Lit.:Stamreeks der heren van Breda en Schoten. 
ca. 1100 - 1281 door P.C. Boeren, Leiden 1965. 

2. Lit.:Geschiedenis van Breda I, de Middeleeuwen, 
Schiedam 1976 

3. Opmerking: Het jaartal 1442 wijkt af van wat T.E. van 
Goor geeft in de Beschrijving der STadt en Lande van 
Breda, 's-Gravenhage 1744. 

LEDENOVERZICHT PER 3 APRIL 1982 
Op 3 april bestond onze Kring 7 jaar. 
We hebben daarom de balans opgemaakt van ons ledenbestand op 
die datum en kwamen tot het volgende overzicht. 

Nieuw-Ginneken 
Breda 
Overig Brabant 
Rest van Nederland 
België 

286 76,1 % 
56 14,9% 
22 5 ,9% 

7 1,9% 
5 1, 3% 

376 gezinne n 

Paulus van Daesdonck is daarmee de grootste kring van West
Brabant en een van de grootste in Noord-Brabant. 

1 -



JEUGDHERINNERINGEN ( 'f) 
door Jan Goesen 
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In mei trok op bepaalde zondagen de processie uit in 't ons 
zo bekende Meersel-Dreef (De Dreef). Er zal wel niemand in 
Ulvenhout geweest .zijn, die deze gekleurde optocht niet heeft 
gezien. 
De paters maakten daar altijd veel werk van. 
Vergeet niet, dat 't toen de tijd was van "'t Heilige Roomse 
Leven"! Of de voorstellingen allemaal zo heilig waren? 
Rooms in ieder geval wel. Wat er over is gebleven, is 't le
ven zelf in 't dorpje aan de grens. 

Meersel~Dreef was op die feestdagen afgeladen vol. De winkel
tjes en café's deden uitstekende zaken. 
Wat denk je: 20 frankskes v oor 1 gulden . Je hoorde nog al 'ns 
de oneerbiedige opmerking : veur ne gulden bende z at! Ge e n won
der, dat er dan ook ·heel wat trappistenbier s o ldaa t werd ge
maak t . Menige Br edanaar o f Ulvenhoutenaar kon dan d ikwi j l s 
nog me t moei te op z'n f i etske thuiskomen. Eén geluk wa s e r! 
Langs de "Buitenweg" ( 1) s tonden vee l bomen ; menige "wa t er
straal" heeft voo r de v ruchtbaarheid v an de bod em gezo rgd. 
J e kunt nog z ien hoe groeiz a am ' t er nou nog is! 

De processie zelf bes tond uit spreekkor en, " re ligieuze " 
wagens, uitbeeldingen van Bi jbe l s e v e rhalen. Ik herinner me 
nog goed de wagen van dé hei lige Caecilia. 'n Kompleet koortje 
reed daar mee mee, zelfs me t 'n harmonium op de wage n, waar 
'n heuse organist p r obeer de met z 'n gewijde muz i ek boven 't 
geroezemoes uit te komen, terw~jl de heilige zelf l i efe l i jk 
glimlachend op haar muzikale onderdanen neerk e ek. Nee, niet 
op haar e i gen onderdanen. Die war en mooi genoeg , maar z o a ls 
't paste zedig verborgen. 
Af en toe gleed er wel 'ns 'n misdienaartje uit op straat. 
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Hij had dan niet g e z ien dat er 'n produkt op straat lag, wat 
eerst nog 'n heel klein beetje paard was geweest. Na z'n 
(zonde)val bleven de medebroedertjes op 'n veilige afstand 
van hem en zo liep hij alleen z'n "kruisweg" tot de stoet in 

't bos aan de overkant van 't patersklooster werd ontbonden. 
Iede r ging dan weer zijns weegs en na nog ne lekkere friet 
e n wat Belze pikken (bruine puntige brokken) uit 't kermis
kraampje, was de pret en de devotie weer verleden tijd. 
De fietsen werden opgezocht en "den brik" van de Gebr. Hurks 
(de latere Pelikaan) ging .weer richting Breda, gewoonlijk be
mand met luidruchtige bedevaartgangers. 

Dit alles deed me weer herinneren aan nog zo'n soort optocht 
nl. de kindsheidoptocht door de Ulvenhoutse straten. 
Weken van te voren werd door de zusterkes uitgezocht, wie 
wàt mocht voorstellen. 't Was 'n hele eer als je Maria of 
kindje Jezus m~cht zijn of Paus. Vergeet ook de 3 koningen 
niet, vooral de zwarte koning was in trek. 

Wie kwamen zoal in .aanmerking? 
We hoeven er geen gehe im van te maken, dat er menig stukje 
spek of ander lekkers bij de nonnekes werden binnengebracht. 
Wonder boven wonder was dan hun dochtertje of zoontje in de 
s toe t Maria Magdalena o f de apostel Petrus. Ik z e lf b racht 't 
nooi t verder d a n zouaaf (pauselijk soldaat). 
De nonneke s rookten niet! 
Pastoor Ve rmunt lie p tijdens de optocht met 't Allerheiligste 
onder 't b aldakijn. Dit werd traditiegetrouw altijd gedr agen 
doo r d e boe ren . Da t waren dan wel d e oudste, .mees t welgeste lde 
boeren, d i e me t ' n p l ech tig gezicht ' t bal daki j n over e ind 
hielden . 

De processie trok dan door ' t dorp onder de tonen van de har
monie , d i e gewijde pro cessiemuziek ten gehore bracht. 
Ter afwisseling zong dan ' t koor ( jongens- en mannenkoor) 
latijnse lofzangen. 
't Pastoorke moet 't wel wonde rmooi hebben gevonden, dat ie
dereen , die l angs de straat ston d , de knie boog . Je z a g dat 
dan o ok aan z'n plechtig gezicht en 't scheve kopke . 

Maa r dit alles is enkel nog maar verleden tijd. 
Di t soort dorps romantiek is bijna helema al v e r v l ogen. 
J ammer, maar t erecht ! 

1 . Buitenweg heet thans Galderseweg. 
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DE ANNEXATIE VAN 1942 (14) 
door Walther Koek 

Slot: NA DE TWEEDE WERELDOORLOG 
Na de tweede wereldoorlog zijn er nog pogingen gedaan, om de 
toestar.1 van voor de annexatie van 1942 terug te krijgen. 
Onmiddellijk na de beviijding van het zuiden van Nederland 
stuurde Burgemeester Serraris een telegram aan H.M. de 
Koningin. Samen met het telegram wat hij hierop terugontving 
van H.M., vormde dit de bekendmaking, waar~an op de volgende 
2 bladzijden een kopie is te zien. 
De nadere beslissing over .het eventuele herstel van de oude 
gemeenten, werd door mij niet gevonden in het archief. 
Burgemeester Serraris heeft voorts in een uitvoerig schrij
ven de annexatiekwestie uiteengezet aan de Minister van Bin
nenlandse zaken (ook dit schrijven was niet aanwezig). 

De enige afwijzing van officiële zijde stond in een brief dd. 
31.8.1947 van het Anti-Annexatie-Comité, gericht aan B. & W. 
van Nieuw-Ginneken te Ginneken: 

"Namens het bestuur van het Anti-Annexatie-Comité heb ik 
de eer U te berichten, dat van Gedeputeerde Staten der 
Provincie Noord-Brabant bericht ontvangen is, als ant
woord op ons tot H.M. de Koningin gericht adres, dat de 
Minister van Binnenlandse zaken geen aanleiding vindt, 
op de in 1942 tot stand gekomen grenswijziging van Bre?g) 
terug te komen." w.g. L. van Thoor (sekretaris van het 
Anti-Annexatie-Comité, wat al op 20 mei 1943 werd ont
bonden en geliquideerd)." 

Op 15 november 1947 stortte de gemeente Breda een bedrag van 
f 20.224,98 op de rekening van de gemeente Nieuw-Ginneken, 

" ••• wegens overgang van de rechten, lasten, verplichtingen 
der voormalige gemeente Ginneken o.a., met sanctionnering 
van de blijkens de overlegde correspondentie te dezer za
ken door de gemeente Breda en Nieuw-Ginneken reeds over
eengekomen verrekeningen •••• ". 
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De Burgf'meesler "an Nieuw-Ginneken brengt hiermede IN kennis aan 

de in11nelenen dezer 1?emeenle, dat door hem , onmiddellijk ria de bevrij 

ding. het navolgende telegram werd verzonden aan H .M . de Koningin . 

1'1Pnouw. 

Aan 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 

Ie 
Londen. 

De ondergeteekende. Jhr. Mr. Th . E . Serraris , oud -Burge
meester van de tijdens Uwer Majesteits afwezigheid opgeheven 
j!emeenle Crnneken en BavPI. thans krachten~ aanwijzing door 
de Verzetbewegir.g tijdelijk fungeerend als Burj!emeester van 
de sindsdien opj!erichte gemeente Nieuw-Ginneken . haast zich 
Uwe Majesteit de vreugde te vertolken - weliswaar 11etempPrd 
door oorlol!sleed - van de bevolking d er gemeente Ni euw-Gin
neken en van die, mede woonachtig op het gebied van de 
voormalige gemeente Ginneken en Bavel. nu zij u beYri;id van 
den vijand. dte la~ dan vtet- jel'efl zijn tirannie over haar 
heeft 11il11Poefend: 

Mede namen s die bevolkinjl betuigt hij Uwe Majesll'it on
wankelbare verknochtheid en onwrikbare trouw. 

Met leedwezen moest hij echter de opheffing conslaleeren 
van de schoone. bloeiende gemeente Ginneken en Bavel. De 
opheffing van die gemeente heeft ook haar bevolking pijnlijk 
getrolfpn en wel : ' 

wijl door haar daarvoor niet de mi~ste noodzaak en ook niet 
eenige wenschelijkheid werd aanwezig geacht ; 

wij) die is doorgevoerd met volslagen miskenning van haar 
uitdrukkelijk uitgesproken wil ; 

wijl die is bewerkstelligd met terzijdestelling van Grondwet 
en \/Vet, en 

wijl derhalve naar haar vaste overtuiging de bedoeling van 
hl"t volkl"nrecht is miskend . 

Het diepst echter is die bevolking geschokt, wij) voor die 
opheffing de hulp is aanvaard van den vijand, toen Uwe Majesteit 
was J? escheiden van Haar volk. 

De bedoelde bevolking houdt zich echter met ondergeteekende 
overtuigd . dat Uwe Majesteit in deze aangelegenheid een 
beslissing zal nemen en die beslissing wordt door haar en door 
ht>m tegemoet gezien in vertrouwen op het heri1tel der gemeente 
Ginneken en Bavel. 

(get.) SERRARIS. 
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N aa r aanle id ing ""' d it lr l" gr;1m werd het yofg.,.nc le anlwoord 
ontvangen : 

MILITAIR GEZAG 
De !'viilitaire C ommi19ari5 

va n Bred a c.a. 

No. 56 3 

Onderwerp : 

Breda. 29 N ove mber 1944. 

Boodscho p van H .M . d e Konin11in 

De CLef Staf van Let Militair Geza11 ontvinll van het Kabinet 

van H .M. de Konin11in Let verzoek de vol11ende boodschap van H.M. 

door te teven aan den Buraemee8ter van Nieuw-Ginnel.en: 

"De Koninl!in. erlcentelijlc voor de 11evoelens. neer11ele11d in Uw 

"brief. danl.t U en de in11ezetenen Uwer 11emeente voor dezelven 

"en verLeuft zicL van Larte in Uwe benijdin11. Over het even

"tueele herstel van de oude 11emeenten zal nader worden 

• ,beslist:' 

Aan 

De Militaire CommisHris van Breda c.a . 

voor dezen: 

De Res. Majoor 

(get.) Jhr. Dr. D . P. M . Graswinckel. 

den Heer Burgemeeslt"r der 

jlemeente Ni euw-Ginneken . 

NIEUW-GINNEKEN . t December 1944. 

De Burgemeester voornoemd . 

SERRARIS. 
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i.....z..;:m~=---"-•_eu_w_-- ~q1nri€ken ~4]9_82 . ] 
VERKIEZINGEN IN HET 40-JARIGE NIEUW-GINNEKEN (3) 
door Kees Leijten 

Voor de derde maal in 14 maanden gingen de bewoners van Nieuw
Ginneken op 2 juni naar de s~embus. In een tweetal nummers van 
dit blad liet ik u reeds zien hoe de bevolking van Nieuw
Ginneken in de afgelopen 40 jaren heeft gestemd (1), waarbij 
we de 2e Kamerverkiezingen in 11 keren en de provinciale sta
tenverkiezingen in 10 keren vergeleken. 

Dit keer is het de beurt aan de gemeenteraad. 
Het meest interessant, daar het onze eigen mensen betreft, die, 
een enkele uitgezonderd, allemaal lid zijn van onze heemkunde
kring. 
Vijftien mensen, die we kennen en waarderen en die we dikwijls 
niet kozen, vanwege hun politieke partij, maar omdat we ze ken
den en hoogachtten • 
Een vergelijking met de twee vorige verkiezingen gaat daarom 
mank zoals uit het volgende staatje blijkt. 

1. CDA 
3. VVD 
7. PvdA 

2. Gem. bel. Bavel 
4. Gem. bel. Galder/Strijbeek 
6. Gem. bel. Ulvenhout 

5. Bevordering leefbaarheid 

Overige partijen 

1981 
2e K. 
46,3% 
21,5% 
16,4% 

15,7% 

1982 
Prov.St. 
48,9% 
28, 1% 
11,2% 

11,8% 

1982 
Raad 
24,1 
18,8 
7,1 

20,7 
10,7 
9,2 

9,5 

Zijn de landelijke partijen CDA, VVD en PvdA zulke verliezers 
in onze gemeente? Welnee! 
Men koos ook op de overige 4 partijen, waarop mensen stonden 
die men kende en lette nu niet op de landelijke partijen. 
Ik denk zelfs, dat men deze keer niet het CDA koos, maar onze 
gewaardeerde wethouder Cor Verkooijen. 
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Deze redenering kun je ook doortrekken naar de VVD. Men koos 
Henk van Gils, niet de VVD. 
Anders ligt het bij de steDllllers op lijst 7. 
Francien Bogmans is in de dorpspolitiek nog onbekend. Hier 
werd dus duidelijk landelijk gekozen, door de mensen, die op 
haar stemden. De andere 4 partijen moesten het hebben van "de 
bevolking". 

In tabel ~ ziet u een overzicht van de 27 partijen, die in 40 
jaren dongen naar een zetél in onze raad. De resultaten zijn 
weergegeven in zetels, gegroepeerd naar dorp. 
Aanvankelijk deed ook Heusderthout nog mee, totdat het door 
Breda werd geannexeerd in het begin der zestiger jaren. 

In tabel 1 dezelfde partijen, maar nu met de resultaten in 
percentages met in de kop algemene gegevens, die ook in de 
vorige artikelen vermeld zijn. (1) 
Ook voor de gemeenteraad was de opkomst steeds geweldig. 

Tabel 3 is voor on~ heemkundigen waarschijnlijk het meest 
interessant. 
Een zeventigtal mensen uit onze dorpen, die in de afgelopen 
jaren ons vertegenwoordigden in de raad. (2) 
J.J. Rops (nr. 7) zelfs 25 jaren! Daarvoor was hij korte tijd 
waarnemend burgemeester. 
Onze gemeente-archivaris wijdt daar in een apart artikel aan
dacht aan • 

Vanaf 1945 had Bavel steeds een wethouder. 
In de periode '53 en '74 ook Galder en in 1958 Heusdenhout. 
Ulvenhout was dan niet vertegenwoordigd in het kollege van 
B. & W. 

De gemiddelde lidmaatschapsperiode voor de eerste 66 raads
leden bedroeg tot 1.9.1982 precies 7 jaar, 3 maanden en 13 
dagen. 

1. BvP nr. 33 p. 240-242 Tweede Kamer 
BvP nr. 37 p. 160-161 Provinciale Staten 

2. Gegevens gemeente-archief Nieuw-Ginneken 
publikaties C.B.S. 

Met dank voor de welwillende medewerking aan de heren 
Pellis en Luyckx (gemeentehuis Nieuw-Ginneken) en de heer 
Van Dipten (C.B.S.) 



LIJSTEN DIE UITKWAMEN EN DE ZETELS DIE ZE BEHAALDEN Tabel 1. 
'45 '46 1 49 '53 '58 '62 '66 '70 '74 '78 '82 

Bavel 
!KB KVP 4 2 5 
2 LB Lijst Bavel 4 5 5 4 
3 GB Gem.belangen 4 4 3 3 
4 CB CDA 2 
5 AB Arbeiderslijst 2 
Totaal Bavelse lijsten 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 

Galder 
6 KG KVP 1 
7 LG Lijst Gal:der 2 1 2 1 
8 GG Gem.belangen 2 2 2 2 
Totaal Galder/Strijbeek 1 0 0 2 1 2 1 2 2 2 2 

Heusdenhout 
9 KH KVP 2 1 1 
10 LH Lijst Heusdenh. 1 1 

N 
Totaal Heusdenh.lijsten 2 1 1 1 1 ...... 

-!'>-

Ulvenhout 
11 l\.'U KVP 4 6 7 
12 LU Lijst Ulvenhout 6 4 
13 GU Gem.belangen 3 3 1 
14 cu CDA 4 
15 LS Lijst Struijs 1 1 
16 BR Lijst Brok 
17 AU Arbeiderslijst 2 2 
18 BU Boeren Ulvenhout 2 
19 BM Boeren en Mid.st. 3 
20 MU Middenstand 1 
21 MG Middengroepen 

---------

Totaal Ulvenhoutse lijst.4 6 7 6 6 6 4 3 3 4 1 

'45 '46 '49 '53 '58 '62 '66 '70 '74 '78 '82 

Gehele Gemeente 
22 LV Lijst Verdaasdonk 4 1 

23 SA Lijst v.d.Sangen 2 

24 BL Bevordering Leef- 2 2 1 
baarheid 7) (6) 4 

25 CD CDA-Nw.Ginneken 
26 Vil VVD-Nw.Ginneken 1 2 2 3 

27 PA PvdA-Nw.Ginneken 1 

Totaal gem.lijsten 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 9 

Totaal zetels 11 11 13 13 13 13 13 13 15 15 15 

AANTEKENINGEN BIJ TABEL 1 en 2 

1. In 1945 waren er geen verkiezingen. De raadsleden werden aangewezen. 
2. Heusdenhout is in het begin van de jaren '60 geannexeerd door Breda. Het aantal kies- ~ 

gerechtigden is gedaald. \.J1 
3. Zowel in Bavel, Galder, Heusdenhout als Ulvenhout komen dorpslijsten uit. Aanvankelijk 

"K.V.P.", ·daarna "lijst" en tenslotte "Gemeentebelangen". 
Voor v~rklaringen der afkortingen zie Tabel t. 

4. Zàdra een lijst afscheidt, blijft het dorp toch ongeveer gelijk scoren. Men ziet dat 
in 1946 en 1978 in Bavel. 

5. In 1946 en 1949 kwamen er geen lijsten uit in Galder.:..strijbeek. Afgevaardigden uit 
deze dorpen stonden op de lijst uit Ulvenhout. 

6. Heusdenhout behoort voortaan tot Breda. 
7. De in 1978 gekozen frakties van CDA-Bavel en CDA-Ulvenhout werden in de raad samen

gesmolten. Het in dat jaar behaalde totaal van beide lijsten is voor de vergeiijk
baarheid met 1982 hier vermeld. (Tussen haakjes, daar ze reeds op regel 4 en 14 voor-
komen). 



RAADSLEDEN UIT HET 40-JARIGE NIEUW-GINNEKEN 1942-1945-1982 

Nr. Naam tijd2 ) van tot 
3

) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13 . 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32 . 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

J.A. van Boxel H 
M.A. Diepstraten B 
A.J. van Gurp U 
C.A.C. van Hooydonk B 
H.C. Langeler H 
J.H. van Riel 6) B 
J.J . Raps 7) U 
C.H. Schaap B 
A.P. Struijs U 
A.H. Vermeeren G 
V.J.A.v.d.Westerlaken U 
J. van Dorst U 
A.C. Meeuwissen B 
J .A.M. Malle H 
A.J. Pijpers B 
P.J. van Rijckevorsel U 
H.J. van Arendonk B 
A.J. Baremans B 
J. H. Geerts H-U 
J.W. Jansen B 
J .A. van Loon G 
J . A. Bastiaansen G 
C.C. Marijnissen B 
C. van Hooydonk U 
M. Pijnen B 
J.J. van Riel B 
j.c. Verdaasdonk U 
M.P. Hurckx U 
A.J. Bink U 
P.M. Leppens B 
J.L. Duijnstee U 
P.C. Aarts B 
C.J. van Dun G 
E.P. de Krom -De schepper U 
H.A.M.Oomen· B 
C.G.M.F. Schoenmakers B 
A.J.J. van Gestel B 
J.H. van Gils B 
Th.B. Westerterp U 
K.C. Willekens u 
J.C. Halters B --J.P. Jansen B 
Mv. B.v.Oosten-Korting B 
M.P.A. Aarts B 
H.M.C.J. van Gils B 
w.c.s. v. Oosterbosch U 
R.H. Pegel B 
C.J. Verkooijen U 
A.B.N. v.d. Sangen U 
A.B. van Alphen G 
A.A.H. Nooren G 
A.C. Huyben U 
F.H.M. v.Mackelenberg-v.Peppen U 
C.J.v.<l.ouweland B 
E.J.P.A. Berger 
A.J. van Dun 

57. F.L.M. Paulussen 

u 
s 
u 
u 
G 
u 
B 
u 
u 
u 
B 
B 
B 

u 
u 

58. J.C. v.d. Westerlaken 
59. w.c. Willemsen 
60. H.H.M. Platzbeecker 
61. A. J. Beerepoot 
62. C.M. den Brok 
63. J.A. Raps 
64. B.P. van Tetering 
65. P. van Yperen 
66. P. Teunissen 
67. J.B.A. van Gestel 
68. J.L.L. van den Broeck 
69. F.W.M. Bogmans 
70. 
71. 

1 
5 
3 

17 
25 

4 
17 
18 

8 
11 

3 
3 
3 

22 
13 

4 
19 

4 
18 

2 

" 6 
15 
13 
17 

13 
4 
8 
6 
4 
5 

16 
2 

14 
13 

5 
4 
2 
1 
1 
9 

12 
4 
8 

12 
0 
4 
2 
7 
3 
3 
2 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
0 
0 
0 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
46 
48 
49 
49 
49 
49 
49 
51 
53 
53 
53 
53 
53 
57 
58 
58 
59 
62 
62 
62 
62 
62 
64 
66 
66 
66 
GS 
68 
69 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
71 
71 
71 
74 
74 
74 
74 
74 
76 
78 
78 
78 
78 
78 
79 
82 
82 
82 

46 
53 
48 
46 
46 
62 
70 
49 
62 
65• 
53 
57 
49 
49 
49 
70 
62 
53 
70• 
53 
74• 
53 
53 
59 
68 
66 
70 
58 
78• 
62 
68• 
68 
70• 
67 
78 
64 
82• 

71 
70 
~o 

69 
70 
79. 

74 
78 

70 
74 
72 
78 
74 
74 
76 

82 

82 

" 

Raadsperiodes S) 
• 45 • 46 '49 

KH 
KB 

KU 
KB 

KH 

® 
KU 

KB 

@ 
KG 
KU 

KU 

® 
KU 

AB 

©> 
KU 
KU 
KU 

KB 
KH 
AB 
3 

KB 

@) 
KU 

@!> 
KU 

KU 
KU 

KU 
KB 
KB 
KH 
KB 
KU 

10 
20 

1. Voor verklaring van de afkortingen der partijen zie Tabel 1, 

Tabel 3 ---

'53 '58 

LB 
BU 

LS 
@ 

AU 

AU 
LB 

LH 

LG 

MU 
LB 

® 
BU 
12 

@ 
BM 

LS 
LG 

AU 
LB 

@ 

BM 
LB 
LB 
BM 

AU 
LB 
24 

'62 

LU 

LG 

LU 

@) 
10 

LB 
LB 
LU 

LU 
LB 
LG 
LU 

® 
LB 
36 

-

'66 

GU 

GU 

31 

GG 

GB 

LV 

LV 

34 
LV 

GU 

® 
GB 
GB 

@> 
LV 

._.JS 
32 
42 

1 70 

GG 

LV 

51 

GG 

@ 
GB 
GB 

@) 

GB 
SA 
GU 
VD 

@> 
SA 
33 
27 
49 
39 
38 

'74 

GU 

® 

GB 

G-B 
GB 

VD 
GU 

GU 

VD 
GG 

. BL 
BL 

® 
55 

• 78 

CB 
@ 

GB 
VD 

VD 
@) 

GG 
BL 
BL 
GG 
47 
CB 
cu 
cu 
cu 
GB 
44 

2 . De tijd die de raadsleden in jaren in de raad zittinry hadden (7 spant de kroon); 1.9.1982 is als peildatum gekozen. 
3. Begin- en eindjaar van raadsperiode; * met onderbreking; 
4. In 1945 werden geen raadsleden gekozen, maar aangewezen • 

. p . De raadspe riode waarin men gekozen werd met vermelding van partij. 
Indieneen cijfer voorkomt (bv. bij 16 P.J. van Rijckevorsel in .1946 een 3) beteke nt dat v. R. in de loop van d e 
raadsperiode 1946-1949 is ingevallen voor nr. 3 (A.J. van Gurp} 

6 . De kringen b e tekenen Wethouder in deze raadsperiode (nrs. 6, 9, 10, 19, 26, 35, 38 , 39, 48, 59). 
Drs. Th. Westerterp (39) werd op 6.9.71 wegens zijn b enoeming tot Staatssecretaris opgevolgd door 
C.J. Verkooijen (48). 

7. J .J. ROPli.,was na een periode waarnemend burgemeesterschap het langst raadslid. 
8 . Van der Sangen was wel gekozen, maar mocht ~een zitting nemen in de raad, daar hij diende bij de 

Rijkspolitie, groep Nieuw-Ginneken . Toon Huijben nam z ijn plaats in. 

' 82 

GB 

VD 

CD 

GG 
GU 
BL 
GG 
VD 
CD 

CD 

GB 
GB 
CD 
VD 
PA 
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DE EERSTE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE NIEUW
GINNEKEN 
door Dr. F.A. Brekelmans 

Na de opheffing der gemeente Ginneken en Bavel ving de ge
meente Nieuw-Ginneken haar bestaan aan op 1 januari 1942. 
De eerste burgemeester Mr. H.C.A. Muyser werd als zodanig 
benoemd bij Besluit van de Sekretaris-Gener•al van het De
partement Vdil Binnenlandsche Zaken d.d. 23 december 1941 BZ 
nr. 1 met ingang van 1 januari 1942. 
Mr. Muyser werd beëdigd door de Kommissaris der provincie 
Noord-Brabant op 21 januari 1942. 
Tot aan zijn indiensttreding trad als waarnemend burgemeester 
op de vroegere Gemeentesekretaris van Ginneken en Bavel A.G. 
Bastiaansen. Muyser aanvaardde .zijn ambt op 26 januari 1942. 
Hij recipieerde voor de bevolking op 19 februari. Op 26 fe
bruari bracht hij bezoeken aan de verschillende dorpskernen: 
Ulvenhout, Strijbeek, Galder en Bavel. 

Na de Bevrijding beval de Militaire Kommissaris te Breda Mr. 
Muyserde uitoefening van zijn funktie te staken met ingang 
van 16 november 1944. 
Daarna werd de vorige burgemeester van Ginneken c.a. Jhr. 
Serraris tot waarnemend burgemeester benoemd. Hij fungeerde 
als zodanig van 30 oktober 1944 tot 31 juli 1945. 
Vervolgens trad als waarnemend burgemeester op wethouder 
.J; Raps: van 1 augustus 1945 - 16 november 1946. 

De Minister van Binnenlandse Zaken verleende Mr. Muyser (niet 
óp eigen verzoek) met ingang van 26 januari 1946 ontslag, 
onder meer overwegende "dat de na te noemen burgemeester in 
ernstige mate is tekort geschoten in het betrachten van de 
juiste houding in verband met de bezetting". 

' Dit besluit bleek echter ten onrechte te zijn genomen. 
Daarna trok de Mininster van Binnenlandse Zaken bij zijn be
sluit van 24 december 1948 het ontslagbesluit van zijn voor
ganger ten aanzien van Mr. Muyser in. 
Op dezelfde dag werd Mr , Muyser bij Koninklijk Besluit ~~ 
verzoek eervol ontslagen met ingang van 26 januari 1946. · 
Aan Mr. Muyser werd wachtgeld toegekend door de Minister van 
Binnenlandse Zaken op 11 april 1946. Hiermee was hij volledig 
gerehabiliteerd ten aanzien van zijn rol als burgemeester 
tijdens de Duitse bezetting. 
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In het boek "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken" wordt vermeld 
(p. 8), dat Muyser kort na de oorlog al werd geschorst. 
Uit het bovenstaande blijkt, dat hij slechts is gestaakt, 
wat een veel lichtere maatregel was. Ook wordt in dat boek 
niet. zijn in 1948 verleend eervol ontslag vermeld. 
Een en ander is hiermee gerectificeerd. 
Ere wien ere toekomt. 

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (26) 
door Dr. F.A. Brekelmans 

DE TIJDELIJKE RAAD VAN DE NIEUWE GEMEENTE NIEUW-GINNEKEN 
Na de bevrijding van de gemeente op 29 oktober 1944 kon de 
demokratische orde niet meteen hersteld worden. Het duurde 
nog meer dan een half jaar eer op grond van een noodwet een 
tijdelijke niet door de bevolking gekozen Raad bijeen kon 
komen. De eerste vergadering werd geconvoceerd tegen 17 au
gustus 1945. Deze bijeenkomst ging echter niet door. 
Vervolgens had de eerste vergadering van de Tijdelijke Raad 
plaats op 3 september 1945. Als waarnemend burgemeester (Mr. 
Muyser was ges.taakt) trad op J.J. Raps, landbouwer op de 
Beekhoek, die reeds tijdens de bezetting met ingang van 16 
maart 1943 tot wethouder van de nieuwe gemeente was benoemd. 

Het nieuwe Kollege bestond uit elf leden, t.w.: 
M.A. Diepstraten. C.A.C. van Hooydonk, J.H. van Riel, Chr. 
Schaap, A.H. Vermeeren, J.A. van Boxel, H.C. Langeler, A.J. 
van Gurp, J.J. Raps, A.P. Struys en V.J.A. van der Wester
laken. 

Tot wethouders werden in deze vergadering gekozen de heren 
Van Riel (10 stemmen met 1 stem op Raps) en Struys. Deze 
laatste echter eerst na drie stemmingen. Een jaar later was 
de oude orde in een groot deel van het land teruggekeerd. 

Op 3 september 1946 kwam de nieuwe thans door de bevolking 
gekozen Gemeenteraad bijeen. Als nieuwe raadsleden traden op 
de heren J. van Dorst, A.C. Meeuwissen, J.A.M. Mollen en A.J. 
Pijpers. 
Uit de "Tijdelijke Raad" keerden niet terug de heren Diepstra
ten, Van Hooydonk, Van Boxel en Langeler. 

De "Tijdelijke Raad" was achtmaal bijeen geweest, nl. op: 
3 september 1945, 26 oktober, 12 december, 27 december, 14 
februari 1946, 23 mei, 27 juni en 22 augustus. 



PRAATJE BIJ EEN PLAATJE 
door Jac Jespers 

·GEMEENTEHUIS NIEUW-GINNEKEN 
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Na de annexatie van het gemeentedeel Ginneken door Breda op 
1 januari 1942 is door het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken 
voortdurend getracht een nieuwe behuizing te realiseren binnen 
de eigen gemeentegrenzen. 
Wegens de grote woningnood is dit tijdens de ambtsperiode van 
burgemeester J.A.M. Rouppe van der Voort (1946-1960) niet haal
baar gebleken. 

Reeds spoedig na de benoeming van burgemeester W.L.P.M. de 
Kort in 1960 werd echter de begeerde toestemming verkregen. 
Besloten werd het nieuwe gemeentehuis te situeren aan de 
"Nieuwe Dreef" (tegenwoordig Rouppe v.d. Voortlaan), d~ in 
1957 aangelegde verbindingsweg tussen Ulvenhout en Bavel. 

Op 4 januari 1964 werd het gemeentehuis, naar een ontwerp van 
architekt ir. Alph. Siebers, door de toenmalige Commissaris 
van de Koningin, mr. dr. C.N.N. Kortmann, officieel geopend 
en in gebruik gesteld. 
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In de hal van het gemeentehuis is door de kunstenaar J.L. Lam
bert Simon een wandversiering aangebracht, dat iets vertelt 
van de geschiedenis van deze gemeente. 
Van boven naar beneden en van links naar rechts zien we de 
volgende taderelen: 
De bovenste rij toont de schenking van het gebied rond Ulven
hout aan de Abdis van Thorn, daarnaast een ontmoeting tussen 
St. Bavo en St. Geertrui aan de Mark, verderop wordt achter de 
rug van de eigenaresse Catharina van Liedekerke het gebied ver
kocht door haar man aan Willem van Duivenvoorde en komt het 
tenslotte via Jan van Polanen aan de Nassau's. 

De tweede rij begint met de godsdienstvervolging: hoe ten tij
de van de beruchte plakkaten pastoor Lemmens uit Ginneken 
vlucht naar het slotje "Grimhuijsen" in Ulvenhout, hoe men 
kerkt in de schuurkerken van Bavel en Ypelaar, daarnaast hoe 
de brandende boerderijen niet alleen beeld geven van de laat
ste wereldoorlog maar ook door toedoen van de soldaten van 
Spinola en de beruchte brandbriefschrijvers. 

Op de derde ri.j het vreemdsoortig verschijnsel der bekkensnij
ders. De zevende voorstelling toont de gastvrijheid en de be
bescherming die de abt van Egmond in het grijze verleden in 
Ypelaar genoot alsmede de onderduikers en geallieerde piloten 
in de jongste wereldoorlog en hoe koningin Wilhelmina haar in
trek neemt op het landgoed Anneville, vervolgens de bedevaarten 
en de schuttersfeesten van het Hubertusgilde. 
Het tiende tafereel toont een beeld van de samensmelting waar
bij motieven uit de samengevoegde gemeenteleden in een kompo
sitie zijn ondergebracht. 

Van Niel Steenbergen is het gemeentewapen in brons dat boven 
de hoofdingang is aangebracht. 
Daaronder leest men de gemeentespreuk "Ik geef en blijf gaaf", 
welke duidt op de diverse annexaties die in het verleden ten 
koste van deze gemeente zijn uitgevoerd. 

Op 29 augustus 1966 werd door de firma Petit en Fritsen in 
de toren een carillon geplaatst, bestaande uit 23 klokken 
met een totaal gewicht van 740 kg. 
Zoals gebruikelijk werd iedere klok voorzien van een inscriptie. 
De klokken 1 t/m 5 dragen de namen van de gemeente en van de 
gemeentedelen, op het merendeel van de overige klokken werd de 
voornaam aangebracht van de personen, die nauw betrokken zijn 
geweest bij de tot stand koming van het carillon. 



Door het gemeentebestuur v an Breda werd een klok gescho nk en 
waarop uiteraard de naam "Breda" werd aangebracht. 

Wegens ruimtegebrek werd door de Raad op 1 december 1977 beslo
ten tot uitbreiding van het pas 14 jaren oude gemeentehuis. 
Op zaterdag 26 augustus 1978 werd dit nieuwe gedeelte, t o t 
stand gekomen onder architektuur van de heer F. Ruys, offi c i e el 
geopend door burgemeester M.J.H. van de Ven. 

. 'ib 
STRAATNAMEN ~23o;~!lhiltr91rl.r 
door Jac Jespers.11 - 1,1._ 
MARKDAL 
In het begin van de jaren zestig werd het bestemmingsplan 
Markdal I uitgevoerd. 
Het "Markdal" biedt uitzicht op het dal van de rivier De Mark, 
dat ingeklemd ligt tussen het Mastbos en het tilvenhoutse Bos. 
Gemiddeld liggen de oevers van De Mark + 2 meter lager dan de 
omgeving. In de zeventiger jaren werd het tweede gedeelte van 
het "Markdal" aangelegd. 

VALLEI 
Bij de uitvoering van het bestemmingsplan Markdal II werd een 
gedeelte van de Chaamse Baak verlegd. De aangrenzende straat, 
die parallel loopt aan deze beek, ontleende zijn naam aan de 
vallei die bij deze . werkzaamheden ontstond. 

DORPSPLEIN 
Het Ulvenho_utse dorpsplein is pas ontseaan in de zestiger ja
ren toen · ·het oude veilinggebouw opzij van café De Jong als
mede - enige jaren later - een aangrenzende alleenstaande 
woning waren afgebroken. 

POST STRAAT 
De Poststraat is vernoemd naar het postkantoor dat tot in de 
vijftiger jaren gevestigd was in het nog bestaande pand Dorp
straat 37, dat beheerd werd en thans nog bewoond wordt , door 
de dames Bastiaansen. 
Later werd het postkantoor verplaatst naar zijn tegenwoordige 
behuizing aan de Annevillelaan, welke daarvoor onderdeel had 
uitgema"akt van de plaatselijke Land- en Tuinbouwschoo_l. 
Wegens de vele werknemers van de Kwatta Chocoladefabriek, die 
hier woonden, werd het vroeger in de volksmond het "Kwátta
straatje" genoemd. 

TIENDEN IN GINNEKEN 
In de Brieven van Paulus 37 staat een 
over het wezen van het "tiendrecht", met e e n 
briefomslag van de Commissie van Beroep in het Achtste Tiend
distrikt. In het depot van het Rijksarchief te Schaersbergen 
wordt het archief van deze kommissie bewaard. Per gemeente . 
bevat het een aantal vrij dunne dossiers, per "tiendklamp" 
één. In zo'n dossier wordt de naam van de tiendkamp vermeld, 
wie de tiend daar hief tot 1909, en hoe deze dat recht ver
wierf. 
Voorts bevat ieder dossier een opsomming van de percelen die 
de grens vormden van de klamp. Tenslotte zit er nog wat 
korrespondentie over bezwaren etc. in. 

Met deze gegevens is het mogelijk om een kaart van de tiend
klampen van Ginneken te maken. Een dergelijke kaart of groep 
kaarten moet bestaan hebben, maar is kwijt geraakt. 
Als eenmaal de . tienden van Ginneken op kaart staan rijzen 
vanzelf vragen als: waarom zijn er groepjes tienden met vrij
wel gelijke namen (bv.: le, 2e en 3e ••• tiend)? Waarom zijn 
sommige klampen heel klein en andere heel groot? Wat bete
kenen de namen van de tiendklampen? De dossiers zeggen wel 
iets over de eigendomsgeschiedenis van het tiendrecht, maar 
niet alles. Wat valt daar nog meer over te outdekken? Is er 
dan iets te merken van de veranderde opvatting over de "alge
mene tiendheffer" (zie het artikel van pater Wilfried Mertens)? 
Weerspiegelen de twee parochies Ginneken en Bavel zich in de 
tiendrechten? Hoe lagen de tiendrechten in Ulvenhout, Galder, 
Strijbeek ••• ? 
Misschien een aardig onderzoekje voor (leden van) de Kring? 

K.A.H.W. Leenders 
Rotterdam 

GEACHTE REDAKTIE (2) 

In de rubriek Straatnamen door Jac. ":lespers lees ik dat de 
naam Rooiakker zou zijn ontleend aan het feit dat op de daar ,___...... , 
gelegen akker hout werd gerooid. ~ • 
Toen ik 25 jaar geleden een pas op de RÓoiakker gebouwd huis 
betrok heb ik aan een oude Ulvenhouter eens gevraagd wat die 
naam betekende. 
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Zijn verklaring was dat het woord "Rooi" onvruchtbaar bete
kent en dat daar dus een onvruchtbare akker lag. 
Dat leek mij een logische verklaring, ook al omdat ik vaak 
hoorde praten over b.v. "die grond is rooi" waarmee men ook 
onvruchtbaar bedoelde. 
Heeft Jac. Jespers gelijk of had mijn autochtone Ulvenhouter 
gelijk? 
Vriendelijke groeten, 

Chr. v.d. Heijden 

NASCHRIFT 
Inderdaad wordt de aanduiding "rooie grond" plaatselijk ge
bruikt in de betekenis van "onvruchtbare grond". 
Door de heer Chr. Buiks - een groot kenner van plaatselijke 
veldnamen - wordt "rooi" echte-r als een verbastering gezien 
van het werkwoord "rooien" hetgeen "bos ontginnen" betekent. 
Mijns inziens moet de veldnaam "Rooiakker" gelezen worden 
zoals vermeld in de Brieven van Paulus nr. 37, namelijk "de 
akker, ontstaan door het rooien van houtgewas". 

J. Jespers 

DE GRAUMEIR VAN SPRANGLAAN 
door Jan Grauwrnans (Breda) 

Öp zekere dag was mijn overleden broer Adr. Grauwmans met 
zijn kollega's Kees -Sprangers en Fons van Meir aan het 
straten in Ulvenhout. 
ze zeiden tot elkaar: "Waarom moeten di-e nieuwe straten al
tijd naar rijke en deftige mensen genoemd worden en niet 
eens naar ons? '1 

Grauwmans praatte over z'n idee met de heer C. Dekkers, des
tijds gemeente-opzichter in Nieuw-Ginneken. 
Deze vroeg belangstellend of zij dan een naam hadden. Even 
werd er nagedacht. 
Men zou de straat naar hun drieën kunnen noemen en zo ont
stond het idee de straat de Graumeir van Spranglaan te noe
men. 
De heer Dekkers zou hun verzoek ter sprake brengen in de 
straatnaamkommissie. 

Nog dezelfde middag kwam hij terug. 
Zou het wonder dan toch gebeuren? 
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De opzichte r z e tte zijn fi e ts tegen de boom e n z e i : "We ten 
jullie hoe deze akker vroeger heette? " 
Ja, de Rooiakker". 
Nou, zei de heer Dekkers, de heren hebben b e sloten deze 
straat de Rooiakker te noemen. 
Da ar ging de mooie n a am, d i e z e s amen b e d acht h adden. 
Hope nlijk wo rdt e r toch nog e en straat naar h e n vernoemd , want 
z i j h ebben h e t ook verdi e nd, di e straatmake rs van toen. 

OP EN ROND DE 
door Ad Verkooijen 

DE SMOKKEL IN HOLLAND 
Dage lijks is het een reesel jeremiaden in de hollandsche ga
ze tten over woekerprijzen en smokkelhandel. Nu daar alle eet
waar ook is gerantsoeneerd kan men niets extra meer bekomen 
t e nzij tegen penning 16. _ 
Sede rt de boterrantsoeneering is ingevoerd, zegt het "Vader
land", houden tal van boeren, die anders alle melk aan de 
zuivelfabrieken leverden, thans een belangrijk deel achter 
om ze te karne n. 
Voor de aldus cla ndestie n verkregen boter maken zij bij parti
culieren (banketbakke rs, e nz.) prijze n v an 4, 5 en 6 gulden per 
kgr. terwijl de productieprijs 2.80 f. per kgr. bedraagt . 
Ook produceeren verschille nde als boterproducent ingeschreven 
landbouwers en zuivelfabrie k e n grootere hoeveelheden boter dan 
door hen of door die fabrieken tegen den vastgestelden prijs 
aan de Regeering wordt afgestaan. 
Dat die - dikwijls niet geringe - overschotten eveneens tegen 
hooge priJzen in den smokkelhandel terechtkomen, d aaraan be
hoeft niet te worden getwijfeld. 

Uit: "De Gazet van Hoogstraten" 1918. 



KRIS KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN (NIEUW)-GINNEKEN 
( 18) 
door Herman Dirven 

VOLKS BEDEVAARTEN 
Het is geen afbreuk aan hun godsvertrouwen als de vroegere 
bewoners van Ginneken, Ulvenhout, Bavel, Galder en Strij
beek zich met al hun kommer en zorg niet rechtstreeks tot 
hun Schepper wendden. 
Ze gebruikten die voorspraak van vele heiligen voor de 
vele kwalen en problemen waarmee zij in het leven van alle
dag gekonfronteerd werden, 
In een dissertatie uit 1938 heeft mej. Lea Schroeten een 
opsomming gegeven van de vele 'VolksbedevaarteQ voor ziek
ten van mens en dier in het arrondissement Turnhout'. 
Haar gegevens hebben we aangevuld met wat we daarover in 
persoonlijke gesprekken mochten optekenen. 

- voor atrofie (wegkwijning), ook wel de oude man genaamd, 
ging men naar Sprundel, een plaats waar men ook naar toe 
trok om scheve beentjes bij kinderen te voorkomen. 

- voor kwa beIEn was een bedevaart naar Sint Bernardus te 
Ulicoten. 

- rheumatieklijders zochten hun heil bij de Heilige Leo-
nardus te Sint Lenaarts. 

- een breuk kon verholpen worden door Sint Gummarus te Lier 
- voor huidziektes moest men zijn nood gaan klagen bij 
... Sin te Katharina in de Grote Kerk van Hoogstraten 

- voor keelziekten kon men bij Sint Blasius terecht en zowel 
in Hoogstraten als· Dorst was daarvoor gelegenheid 

..:. hoofdzeer, een huidziekte op het behaarde gedeelte van 
hoofd, in ·het latijn Favus en in de streektaal haarworm 
geheten, was een zaak die de volle aandacht had van de 
heilige Quirinius te Loenhout 

- voor kinkhoest (pertussis) ging men te voet naar Sint Bavo 
te -Rijsbergen. 

- ook voor de dieren waren er speciaal heiligen. 
zo Sint Antonius abt te Chaam, die de varkens van hun ziek
tes kon verlossen. Voór kwalen die de paarden bedreigden en 
voor ziekten in het koren trok men elk jaar op 2e paasdag 
naar het verre Hakendover bij Tienen om Sint Salvator aan 

roepen. 
Tenslotte de mussen konden zowel de oogst op het veld als 
het koren op de graanzolder bedreigen. Daartegen was het 
zogenaamde muizenzand van Sint Gertrudis op de .Beek een 
probaat middel. 

HEEMKUNDIGE WEERBERICHTEN (30) 
door Kees Leijten 

In onze volkskunde en heemkunde kennen we vele oude weerspreu
ken, die dikwijls 'n kern van waarheid hebben, soms kant noch 
wal raken. 
Ze zijn leuk en zeker het bewaren waard. 
In de loop van de laatste jaren verzamelde ik er vele honder
den. Ik kende er zelf enkele, maar kreeg ze van vele kanten 
aangereikt, toen ik op 11;11.1976 in Brieven nr. 7 deze ru
briek startte . 
Er kwamen er steeds meer bij zodat we steeds weer "nieuwe" 
heemkundige weerberichten kunnen brengen. 
Er zijn er vele soorten. De laatste 10 boekjes heb ik me be
perkt tot elke maand een spreuk met "'n heilige" als onder
werp. 
Er zijn er echter ook met de hemellichamen (zon, maan en ster
ren, enz.), planten (bonen, aardappels, enz.) en dieren (kwar
tels, varkens, enz.) als onderwerp. 
Wie kan me daar aan. helpen? 
Kent u zo'n uitspraak met 'n plant, 'n dier of 'n hemellichaam 
als uitgangspunt, geef het dan door, opdat we binnenkort bij 
onze weerberichten ook die onderwerpen eens als uitgangspunt 
kunnen nemen. 

zomermaand 

hooimaand 

oogstmaand 

herfstmaand 

Sint Barnabas (11 juni) 
knoopt de broek van Metardus dicht (8 juni) 

Met Sint Vi ncent pikt die kan (19 juli) 
met Sint An pikt a lleman (26 juli) 

Als Sint Domien gloeit (4 ~ugustus) 
een strenge winter bloeit 

Mooi weer van Lieve Vrouw Geboert (8 september) 
duurt gauw vier weken voort 
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RUILABONNEMENTEN (17) 

In de maanden maart/ april ontvingen we voor onze bibliotheek: 

De .Runstoof 
Met Gansen Trou 
De Rosdoek 
Gemerts Heem 
Gemerts Heemberichten 
Heemk.Kiing Breda 
Mededelingenblad Heeze 
Kringnieuws 's Bosch 
Maaskroniek 
De Vlasselt 
Berichten van de oude 
Vrijheid 

Heemschild 
d'Hûskes 
Hoogstraatse Gazet 
Mededelingenblad 
Wazerweyen 
Vlugschrift 
Nieuwsbrief 
Historisch Contact 

PERSONALIA 

5-1 
32-3 
24 
24-1 
6-1 

82-2 
41 
40 
50-11 
14 

9-2/4 
16-1 

3-1 

Carel de Roy 
Onsenoort 
Acht Zaligheden 
De Kommanderij 
De Kommanderij-
Breda 
De Heerlijkheid 
Vrienden van 
Maas dorpen 
Vlasselt 

Oude Vrijheid 
Oude Vrijheid 
Jan Uten Houte 

Alphen 
Nieuwkuyk 
Eersel 
Gemert 
Gemert 
Breda 
Heeze-Leende 
's-Hertogenbosch 
Lith 
Terheijden 

St. Oedenrode 
St.Oedenrode 
Etten-Leur 

10-18 Gazet Hoogstraten 
3-3/4 Kempenland Eindhoven 

4 Historische Kring Dongen 
82-1 Kleine Meyerij Oisterwijk e.o. 
11 Behoud Industr.Mon. Heeze 
2-4 Hist.Cont . West- Brabant, Breda 

Germaine van Schaick kreeg op 29 april de zilveren legpenning 
van onze gemeente omdat ze 40 jaar het onderwijs in Nieuw
Ginneken diende op de Mariaschool. Proficiat. 

Drikske Bastiaansen is onlangs overleden . 
Hij haalde met zijn paard destijds onze kar Op bij Piet 
Reynaarts en was de kring erg welgezind. Onze deelneming. 

J. Lauwerijs, emeritus deken van Hoogstraten, stierf op bijna 
86-jarige leeftijd. 
Hij was de grote man van de heemkunde ten zuiden van onze 
gemeentegrens en heeft vele publikaties op zijn naam staan. 
Ook voor onze kring toonde hij regelmatig zijn belangstelling. 

Zuster Judoca, voor vele Ulvenhouters de meest bekende ' zuster 
in het kloostertje aan de Dorpstraat, overleed op 31 mei' 92 
jaar oud. 

Mère Sophie, eveneens van de Congregatie van de Zusters van 
Etten, overleed bijna 103 jaar oud op 11 juni. 
Zij was van 1913-1919 hoofd van de Mariaschool te Ulvenhout 

· en stichtte in 1924 de missie in Borneo. 
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BRAOBANT 
sonnet 

Wa Braobant is, da kunde gij pas wete 
agge daor gebore zijt 
en oewe schone jonge tijd 
nog steeds nie hed vergete . 

De mense daor zen veul te goeiertrouw 
ge zieget aon d'r oge 
en as ze oe dan gère moge 
laote ze oe nimmer in de kouw. 

't Land da d'ister nogal schraol 
't gift wa, na veul vieren en vijven 
maor wa d'en rijkdom heet de taol 

waorin ge kunt zegge en kunt schrijve 
da ge altij ier zult blijve 
nie ene keer, ma0r wel duizend maol. 

Jan Soeterboek 

VERSCHENEN ( 2 5) 

Merck toch hoe sterck 
Bijdragen tot de geschiedenis van Bergen op Zoom. 
Een 148 pagina's tellend boek uitgegeven door de Geschiedkun
dige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom . 
Het is ditmaal een studie over de vestingwerken van deze stad 
geschreven door W.A. v an Ham. Een interessante studie. 
Het boek is opgenomen in onze bibliotheek. 
(f 32,50 giro 24.05. 92 2 t.n.v. Ge s ch. Kring, Bergen op Zoom). 

Eindhoven door de Eeuwen 
Een gedenkboek uitgegeven door d e he emkundekring Kempenland 
onder redaktie van Jan Spoore nbe rg e n H. de Wit. 
Een erg interessant boek voor a l len d i e wat meer willen weten 
over de geschiedenis van h et 750- jaar bestaande Eindhoven. 
Ik heb met veel genoegen de artikelen gelezen, al moet me wel 
van het hart, dat de bladspiegel ie t s ruimer had moeten zijn. 
Achterin een l i jst van inte k e naren, e en reuzelijst met mensen 
van allerlei pluimage, mevr ouw, mej uffrouw, mijnheer, academici 
en ook gewone mensen zonder voorvoegsel. 
Het boek is goed verzorgd en uw boe k e nka st waa rd. 
(238 p. f 32,50 in de Boekhandel). 



ledere tentoonstelling is voor onze bevolking weer een reden 
de kollektiè van Paulus van Daesdonck uit te breiden. 
In de afgelopen maanden, april en mei, ontvingen we o.a. 

Bibliotheek 
Groot aantal boeken - Katholieke Illustratie 50e jrg. 

School 
Mavo-schoolboeken, zakwoordenboek 

Religie 
Romeins missaal, medailles, bidprentjes, zilveren rozenkrans
doosje, enkele jaargangen Sint , Gregoriusblad. 

Curiosa 
Houten rasp, allerlei foto's, beeld Marijntje Gijsen, 
zilverbpn 1938 f 2,50, medailles, foscoglas, oud strijkijzer, 
oud geldkistje, portemonnaie, gehaakt kleedje, dienblad, oud 
bestek, porcelein uit crisisjaren. 

2e wereldoorlog 
tleftinktientje, Duits geld, distributiebonnen, veldfles 1943. 

Landbouw 
Hoefijzer, rattenklem. 

Winkel van Sinkel 
Winkelblikken, sigarenkistjes. 

Ambachten 
Wolkaarder, sigarenplank. 

Archief 
Ouderwetse prentbriefkaarten 

Schenkers: Fam. Grauwmans, fam. v. Schendel, de Broederschap, 
fam. Heestermans, H • . Kring Nieuw Vossemeer, A. Adriaan.se, 
W. Colsen, Mw. Vigné , Niek KOols. 

Van de 7 politieke partijen, die op 2 juni 1982 aan de gemeente
raadsverkiezingen dee~namen ontvingen we uitgebreide dókumen
tatie. 
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IETS OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE WIJK IJPELAAR (2) 
door Ir. C.J.M. Buiks 

Een kleine eeuw later, in het jaar 1650, net na de Vrede 
van Munster, koopt een kapitaalkrachtig Bredaas koopman, 
tevens notaris, Jacob Beens, een gebied van 40 bunder 
"heyden, vroenten ende wilderden gelegen tusschen Ypelaer 
ende Overacker, noortwaerts aende delbergen" tegen 10 stui
vers grondcijns per jaar ~er bunder (N.D. 1017, f 159v). 
Deze Jacob Beens was op het terrein van de turfwinning erg 
aktief, o.a. rond dezelfde tijd in Princenhage. De bevolking 
beschouwde de woeste gronden min of meer als hun eigendom, 
en waren zeer verontwaardigd toen de Prins stukken ervan 
tegen cijns uitgaf aan een burger, die uit hun grond alleen 
maar winst probeerde te halen. De gegoeiden dreigen Beens 
dan ook "hem met gewelt te sullen incommoderen ende van t 
gebruyck van dien te houden" (N.D. 1017, f 42). Zeer tegen 
de zin van de Raad en Rekenkamer van de Prins, die het ei
genlijke beheer over alle gemene gronden in de Baronie 
voerde, hadden enkele gegoeiden "eenige buynders van de 
voors. vroente, heyden ende wilderden genaemt Camerschot, 
Wervenschot ende Coppersheyninge" verkocht aan derden. 

Op 16 april 1651 schrijft Cornelis van Aersen, de rentmees
ter van de Domeingoederen, aan de Raad en Rekenkamer in Den 
Haag, dat Jacob Beens naar het gebied tussen Ypelaar en 
Overacker getrokken was om zijn bezit aldaar op te meten, 
voor welke bezigheid hij, uiteraard vergezeld werd door een 
landmeter, terwijl er uit veiligheidsoverwegingen ook nog 
enkele roeidragers in zijn gezelschap verkeerden (een soort 
politie-agenten). Dat laatste bleek geen overbodige luxe. 
Van Aersen vervolgt: "Soo is het echter geschiet dat eenen 
groeten hoop vrouwen met stocken ende andere vuylicheyt, 
ook sommige mans, naer ick verstae, hem, Beens, onfatsoen
lijck hebben bejegent met slaen ende stooten, dat hy nyet 
buyten peryckel (gevaar) ende soude sijn geweest van sijn 
leven, ten ware hij door de Roidragers geprotegeert geweest" 
(N.D. 1017, f 43). 
Beens zou nog verschillende malen door de boerenbevolking 
gemolesteerd worden, o.a. in 1656, toen hij de Beerschot 
(ook een gemeynte, tussen Dorst en Heusdenhout) probeerde 
op te meten en hij zelfs, om zijn leven te redden in een 
huys aldaar moest overnachten, en weer in 1670, bij een kon
flikt met de gerechtigden over den Aard, onder Princenhage, 
waarbij hij ook bijna zijn leven verspeelde (9). 



Een wat uitgebreider verslag over de gebeurtenissen in Wer
venschot, laten we hier om zijn curiositeit volgen. (N.D. 
1017, f 44): 

"Op den 15e april 1651 compareerde voor mij, Wierck vanden 
Biestraten, als openbaar notaris bij den Ed. Raede van Bra
bant geadmitteerd, tot Breda residerende, de getuygen naer

.genoempt: Willem Joost Brusselmans out ontrènt dartigh, 
Adriaen adriaen Embrechts, out ontrent 24, Mathijs Peeter 
Dyckers, out ontrent 43, Anthonis S'Grauwen, out ontrent 
50, Jacob Lenaert Alons, out ontrent 56, Wouter Janssen van 
Aert, out ontrent 27, Cornelis Willemsen, out ontrent 32, 
Jan Jochem Peeter Oomen, out ontrent 27, Cornelis Jacobs van 
Miert, out 39, Bastiaen Laureys Janssen van Gils, out ontrent 
26 jaeren, allen woonende in de dorpe vande Hage Ende Wilbert 
Janssen van Steen, woonende tot Sunderdt, out ontrent 60 jae
ren, dewelcke ter instantie van Jacob Beens op henlieden 
vromicheyt Eedt, noot sijnde presenterende (?), hebben ver
claert getuyght ende geaffirmeert waer te wesen, dat sij 
luyden op heden ontrent de middach wesende op de Heyde, 
vroente ende wildert gelegen tusschen Ipelaer ende Overacker 
gesien hebben dat daer veele persoonen soo huysluyden als 
andere ende oock eene groote partije vrouwen ware vergadert 
met stocke ende geweer om te beletten de affmetinge, die den 
Requirant ende den Landtmeeter Christoffel Verhof f aldaer 
van intentie waeren te doen ende dat den Requirant niet en 
heeft verricht als naer den last en authorisatie (toestemming) 
van den Ed. Heer Drossaert aende selve eerst voorgeleesen is 
geweest Ende tot verscheyde reyse (malen) gevraecht weesende 
off syluyden van intentie waeren de voors. affmetinge met 
gewelt te beletten, daer op deselve ende insonderheyt de 
Heere Sebastiaen Ipelaer in de name van alle d'andere seyde 
dat sy niet verstonden, dat de metinge soude geschieden, ende 
door den selven Ipelaer gevraecht off sulcx niet was van hae
re intentie, hebben geroepen Jae, sonder gedeclareert te heb
ben dat sij dezelve metinge met gewelt wilden beletten, ende 
dien volgende den landtmeter aangevangen hebben te meten soo 
is den Requirant daer inne met gewelt beleth geworden .ende 
de apparentie van groote ongelucke voorsiende, heeft geseght 
dat men ophouden ende niet verder meten soude, welcke niet
tegenstaende, sijn de voirs. vrouwen door haer mans ende 
andere aldaer aengehist (!) geworden dat de seiven vrouwen 
den Requirant soodanich hebben getracteert met stocke~ ge
slagen, met slick ende vuylicheyt geworpen, als oock met 
vuyle stinckende hoendereyeren, die deselven met voordacht 
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by sich hadden, ende den Requirant de vlucht neemende, heb
ben hem de voirs. vrouwen geaccompaigneert met de voirs. 
Ipelaer, Jan van Velthoven, Peeter Cornelis Anthonis Meiren 
(dat waren de voornaamste onder de gegoeiden), ende meer 
andere furieuselijck gevolcht, naer geloopen, met stocken 
geslagen, met slick ende vuyle stinckende eyeren geworpen 
sijnen Rock ontstucken gescheurt, ende indien den Requirant 
met haesticheyt niet ontloopen hadde ende by Gillis Terck
noef f, Hendrick Coten ende Wouter van Heyen soo veel moge
lijck gedefendeert was geweest soude hem requirant met alle 
apparentie int waeter gestooten ende vermoert hebben, ver
claerende de voirs. Anthonis Anthonis Grauwen ende Theunis 
peeter Denis gesien te hebben dat seeckere vrouw, dewelck 
sij verstaen hebben te wesen de huysvrouw van Robbert Cor
nelis Robbrecht Lips het Baken hetgene den Landtmeter daer 
gesteecken hadde tot twee reysen (maal) uytgetrocke ende 
wechgeworpen hadde •••• (N.D. 1017, f 44). 

De rentmeester adviseerde na dit opstootje de hele zaak maar 
te laten rusten, daar de gemoederen oververhit waren. Beens 
zocht echter toch zijn recht; hij en de Raad en Rekenkamer 
hadden er beide belang bij dat de aan hem verkochte gronden 
ook werkelijk voor turfwinning gebruikt zouden kunnen worden. 
Beens werd door de Raad financieel bijgestaan om materiaal 
te verzamelen, waaruit zijn gelijk en ook dat van de Raad 
en Rekenkamer zou blijken. Als argumenten, die tegen het 
door de gegoeiden gestelde eigendomsrecht van de gemeynte 
pleitten, bracht hij het volgende naar voren: 
de gegoeiden betaalden géén grondcijns, maar slechts een 
simpele gebruikcijns. Van de gemeynte konden de gegoeiden 
geen uitgiftebrief overhandigen (die zal er toch wel ge
weest zijn, daar bv. in 1462 alle gemeynten hun uitgifte
brief moesten tonen aan de Hertog, en indien ze dat niet 
konden van het gebruik van de gemeynte werden uitgesloten; 
of de gemeynte werd opnieuw aan hun uitgegeven, maar nu te
gen een aanzienlijk hogere cijns dan voorheen (9) •• Verder 
betoogde Beens, dat de gronden van de gemeynte in het Chijns
boek van de Heer van Breda niet gebuyndertaald (d.w.z. per
ceelsgewijs met opgaaf van de grootte) stonden, en dat de 
uitgifte van 1562 vals zou zijn. Hij trok zelfs naar de 
Zuidelijke Nederlanden om daar bewijzen in zijn voordeel te 
zoeken: te Tielen had de Heer van Tielen het gebruik van het 
Goor ingetrokken, terwijl de omwonenden daar toch eeuwenlang 
in gerechtigd waren geweest, en in Beerse had de Abt van het 
klooster van St. Bernard straffeloos de gebruikcijns van de 
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aan hem toebehorende woeste grond verhoogd, en als machts
middel de gebruikers zelfs twee jaar lang het gebruik van 
de heide en vroenten ontzegd. (N.D. 1017, f 120/122). 

In het proces, dat de gegoeiden tegen Beens hadden aange
spannen voor het hoogste rechtscollege, de Raad van Brabant, 
volgde reeds opmerkelijk snel een uitspraak in het voordeel 
van Beens, nl. in oktober 1651 (10). ' 
De Raad van Brabant geeft daarbij aan een deurwaarder op
dracht om aan de voornaamste gegoeiden aan te zeggen zich 
niet verder met de 40 bunder van Jacob Beens te bemoeien: 
"ende henlieden van wegen als boven interdiceert hen mette 
voorsz. veertich bunderen in Wervenschot ende ' de drie bun
deren genaemt de Gansweyde verders te bemoeyen/ofte deselve 
in eeniger manieren te gebruycken/maer hen ter contrarien 
belast end beveelt hare handen daer van te trecken/ende 
deselve te laten varen". 

De belangrijkste vertegenwoordiger van de gegoeiden in het 
proces voor de Raad van Brabant was Jonker Sebastiaan van 
Ypelaar, bezitter van het Kasteel Ypelaar. Deze bezat zelf 
verschillende broekrechten in Wervenschot en was dus recht
streeks bij de zaak betrokken. 

In 1660 schenken de ingeërfden van Wervenschot voor al de 
_.!1oor Ypelaar gemaakte onkosten in het proces voor de Raad 
van Brabant een 12-tal bunders in dat gebied, terwijl er 
ook nog verscheidene hun broekrechten aan hem verkopen. 
(N.D. 1017, f 216). 
Deze Sebastiaan schroomde niet om krachtig op te treden. Op 
17 april 1651 kon men op de grote markt te Breda het volgen
de tafereel waarnemen: "Hierinymus pieters van Blayen, out 
18 jaeren •• getuycht gesien ende gehoort te hebben dat 
joncker Sebastiaen van Ypelaer op huyden nae den middach 
ontrent de clocke halff vijff ure, sittende op sijn peert 
ende gemontee'rt met degen ende pistolen, hebbende eene rot
tingh in sijne handt aende huyse van den Requirant, staende 
aende groote Merckt, naest het Stadthuys alhier, geklopt 
heeft ende den Requirant bijden selven Ypelaer gecomen 
sijnde, heeft den Attestant gehoort dat den voorn. Requirant 
opt hoochst heeft gedreycht ende onder andere soo den Requi
rant eenige attestatie tegens hem soude belyden, dat hy den 
Requirant soude vermoorden (er boven staat bijgevoegd: als 
meede dat hy de Heeren van de Rade soude vermoorden) doen 
vermoorden off den duyvel mochte hem haelen, ende meer een-
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dere dreygementen •• (N.D. 1017, f 51). 

op 26 februari van h~t jaar 1661 wordt Wervenschot dan ein
delijk verdeeld onder de gerechtigden. We laten deze akte 
hieronder volgen (R 695, f 135v vgg.) 

Op conditie ende voorwaerde naerbeschreven soo sullen de 
gemeyne geerfden in de gemeente van Wervenschot alias 
Bavels broeck, onder den anderen, voor soo veel als ieder 
daer in gerecht is, by blintlotinge erffdelen ende smalde
len het voors. bavels broeck soo ende gelijke het selve 
bij den gesworen landtmeter Christoffel Verhoff is gemeten, 
gevisiteert ende affgeleyt, uytweysende de caerte daer aff 
gemaeckt, 
De Cavels in de voors. gemeynte van Wervenschot sijn verdeelt 
ende affgemeeten met de bredaesche landmaet van twintich voe
ten in de roede ende vierhondert quadraet roeden int buynder 
(dat werd uitdrukkelijk vermeld, omdat het veelal gewoonte 
was om turfgronden op te meten met een korte roede, waarvan 
er 900 in een bunder gingen), ende is verdeelt in hondert en 
vijff cavels, waer van ieder groot is een buynder min vijff 
roeden, behalven eenigen wat minder ende oock eenichen wat 
meer, als hier naer sal aangenoempt worden, ieder op sijn 
bevallen loeten, 
Ieder sal hem te vreden moeten houden naer de lotinge met 
sijne bevallen cavels, soo de selve met cruysputten (lood
recht op elkaar staande greppels) bijden gesworen landtmeter 
sijn affgesteecken, sonder voorders eenige naemetinge te mo
gen vereysschen, dan alleenlijcke aanwijsinge van henne ca
vels, 
Den schouwsloot suyden en noorden door het broeck loopende 
sal ieder in sijne bevallen cavels moeten opruymen en 
schouwbaer onderhouden, sonder te mogen verleggen als met 
consent van de broeckmeesters ende de meeste geerfden, die 
naer den meesten oirba ir het verleyden van de schouwslooten 
sullen mogen aenwijsen, waer naer sich ieder sal hebben te 
reguleren, 
Alle degene die sullen comen te vallen neffens de twee mid
delste cruyswegen, sullen gehouden wesen de slooten neffens 
de voirs. wegen soo rasch doenlijck is, ter wijtte van ten 
minste op seven voeten op te maecken, ende het sandt uyt 
de voors. slooten schieten opde dreeven, ende daer het van 
noode is slichten (= gelijkmaken, effenen), ende ingevalle 
in de voors. dreven eeniche moer mochte bevonden worden sal 
blijven, neffens alle de wegen, daer door het voors . broeck 



gebruyckt wort, gemeyn, als oock het maecken van de voors. 
weegen, sal soa nu, als in toecoomende, uyt het gemeyn ge
schieden (moet dus allemaal gezamenlijk gebeuren), oock 
het beplanten, bruggen leggen tot het uytwaeteren nodich 
als anderszins, soa dat ieder in de baeten ende oncosten 
sal trecken ende geeven naer advenant daer ieder in geerft 
is. 
Oock sullen de geërfden in het loeten, nefrens den andere 
vallendt malcanderen hennen erven helpen bevredigen met 
behoorlijcke slooten, wijt acht voeten, tensij sij malcan
deren anders verstaen op dat den eenen door den anderen 
egeene interest come te lijden, ende soa daer iemant wey
gerachtich ofte in gebreke bleve, sal het selve door de 
broeckmeesters aenbesteedt worden ende sijne bevallen loeten 
in arrest genoomen tot den tijt dat hij de belooffde pennin
gen met de oncosten hierover betaelt sal hebben, ende sullen 
de cavels den anderen uytwaeteringe ende waeterloosinge moe
ten verleenen ·sonder contradictie. 
Niemant sal in de schouwslooten, als oock in de slooten nef
fens de cruysweegen, eenige dammen, hoolen ofte buysen mogen 
leggen, dan sullen tot gebruyck van henne cavels over de 
voors. slooten moeten leggen schooren ofte andere bruggen, 
opdat hier door het affwaeteren niet benomen wort. 
De cavel op de Caerte geteyckent no. 56 sal subiect weegen 
ende moete gedoogen, dat den moer met den uytgedolven moer
put, die gemeyn blijft, hier over ten naeste velde ende 
Îninste schaede sal moogen wegen, (een moerput, de gemeen
schappelijk bezit blijft, zal dus een toegangsweg hebben 

.over kavel nr. 56). 
Voorts sulien de broecknrs. met de meeste geerfdens naer 
ouder gewoonte, ende soa dicmael hen sal gelieven de schouw
slooten ende de slooten neffens de dreeven, niet alleen die 
eenichsins dienen tot het uytwaeteren, mogen gaen visiteren, 
ende degene die sijn slooten niet behoorlick opruymt ten 
hèure ende breucke naer ouder gewoonte (hier is iets wegge
vallen • . Er zàl bedoeld zijn op hun kosten~ volgens oud ge
bruik, laten opruimen). 
Compareerden voor mij, Johan Beeris (niet Beens!), openbaar 
notaris, bijden Ed. Raede van Brabant in 's gravenhage gead
mitteerd tot Breda residerende ende de getuygen ontergenoemt, 
de ondergeteeckende, alle respective gegoeyden ende geerfen 
in Wervenschot, ende bekenne, ider voor soa veel hij in het 
voors. broeck gerechtigt is, geloot, gecavelt, gescheyden 
ende gesplisdeelt (?) te hebben, opden voet, ferme, ·conditie 
ende maniere als voors. staet, ende sijn bevallen bij blinde 
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lootinge ieder op soodaeniche cavele als naebeschr. staet, 
namentlijck d'heer Sebastiaen van Ipelaer, op de thien vol
gende cavelen te weeten, 
numero primo, tertio (!), seven, acht, elff, twaelff, der
thien, veerthien, neghentien ende twintich. 
No. 2 Jo(ncke)r Pieck tot s Hertogenbosch op numero twee 
voor twee rechten, Adriana Maria ende Ghijsbert van Berna
gien ieder ook op een. 
No. 4 Peeter Corn. Meiren voor drije rechten, de . weduwe Jan 
claessen vander avoirt voor een. 
No. 5 Joris Jansen een, den selven Joris Janssen, Willem Meer
mans ende jan lips tesamen twee ende een halff, ende Peeter 
adriaen Decker een halff. 
No. 6 d'heer Jan rijers, het schoor (?),de Pastorije ende Ste 
Pieters altar ieder een. 
No. 7 Geerit Dielis drije ende een halff, henrick peeter 
henricx een halff (Dit zal in plaats van 7 moeten zijn num
mer negen) 
No. 10 Joost marten buys, Jan marten buys ieder een, de 
wedue van Peeter m~rten buys anderhalff, Quirijn Cornelis. 
nijs een halff. 
No. 15 Cornelis van Bernagien. 
No. 16 Peeter thomas twee, Pauwels hoevenaers ende Adriaen 
meeussen ieder een 
No. 17 d'heer falckenhaen drije, jan dielis van de Kerckhoff 
een 
No. 18 jan henricx twee, Laureys joosten een, Adraen stickers 
een 
No. 21 Joffr. Eyckbergh twee ende een halff, d'heer Johan 
Buycx een, peeter thomas een halff, 
Met welcke cavelinge, scheydinge ende deelinge.door Catharina 
schoonevelt, jonge dochter, out XXI jaeren, die(n)stmaert 
van d'heer Ipelaer gedaen, partijen, convidenten hen te vre
den houden ende vernoeght, 
Geloovende voor hen, mitsgaders voor henne erven (erfgenaemen) 
ende nacomelingen, nimmermeer te sullen doen ofte laeten doen 
directelijck ofte indirectelijck in eeniger manieren, consen
terende dat hetgeene hier voor verhaelt is, sal werden ge
registreert ende gepaseert voor schepenen van Ghinneken ende 
Bavel ter Secretary van Breda ten effecte van realiteyt (ter 
meerder zekerheid), ende om des te beter de voors. scheydinge 
ende deelinge soude sijn, ende blijven 'van weerden, ende om
dat aldaer oock van alle tijden soude copijen deser te vin
den sijn, adperpetuam reigeste memoriam, constituerende de 
voors. geerfdens ende condividenten d'hr. Advocaet Johan van 



Laerhoven ende te samen ende hen int bisonder, omme des 
ende t'gene voors. is ter secretary van Breda voor Schepe
nen voors. te doen passeren - vernieuwen ende registreren 
uyt crachte van procuratie voorgen ten eynde ende ef fecte 
van deelinge in maniere voors. aft om anderszins partijen 
voorn. te doen renunciatie en verthijinge in forma. 
T'oorconden dese by de geerfde onderteeckent opde huysinge 
den Ipelae~ op vrijdach den seventhiensten-december 1660 
ter presentie ende overstaen van Cornelis Peeter rouws, 
landman-ende Geerit anthonis stoops, als getuyge van ge
loove daer toe versoght ende geleden, ende was ondertekent 
Sebastiaen van ijpelaer voor thien cavelen, voor mijnen 
broeder en suster Ghijsbracht ende Adriana Maria van Berna
gien voor twee, en Bernagien, J. Vrommans uut last van 
Joncker Pieck, Peeter corn. Meyroo voor mijn selven-ende 
voor de weduwe jan claessen vander avoirt, Joris ian willem
se, Willem Pauwels vermeer, Jan cornelis Lips, Peeter 
adriaensse Deckers, Gisbertus Eyckbergh, sa voor me moeder 
als voor mijn oom, d'heer Jan Buycx, Peeter thomas jansse, 
bij mij geerit dilis voor de negend, noch met dusdanich 
hantmerk, daer bij geschreven stond hantmerk gestelt bij 
joost marten buys, jacob peeter buys voor mijn moeder mede, 
met dusdanig hantmerk daer bij geschreven stont hantmerk ge
stelt by kan marten buys, en Bernagien voor vier, Peeter 
thomas jansse, Adriaen Meeusse, Pauwels adriaensse hoeve
J).aers, Erasmus falckenhaen, jan dilis van kerckhoff, jan 
henricx weyer, laureys ioosten van caula.er, Adriaen Stickers, 
mathijs laureys voor t schoor, met dusdanich hantmerk waer-
by geschreven stont hantmerk van Gheerit anthonis stoops, 
mach met dûsdailich handtmerk daer bij geschreven stont 
handtmer~ vanden voors. Cornelis peeter rouws. quad attestor 
Joh. Beeris, not. pub. (=openbaar notaris). 
Uyt crachte van welcke voors. consente ende procuratie vande 
voors. gesamentlijcke ondergetekende gegoeydens qualitate 
qua in de gèm~ente van wervenschot alias bavels broeck ge
naemt als voor, hij heere adcocaet Laerhoven in aller der 
selver naemen de bevallen cavelen en looten hier voorens 
gespecificeert ende ge~telt op elcx naemen, die daer op be
vallen sijn ten behoeve van deselve, alnu wettelijck in de· 
vóors. Vestcamer tot Breda, voor ons schepenen bovengenoemt 
ende de Secretaris vande Stadt ende Lande van Breda onderge
tekent, met· volcomen recht heeft opgedragen ende overgegeven, 
met alle behoorlijk renunciatie van d'een tot des and~rs be
hoef ter realiteyt in forma na de

1 

rechte . van den Lande ende 
des t'oorconden Actum anno 1661, 26 febr. 
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Als we het aantal cavels uit de bovenstaande akte optellen, 
komen we op een totaal van 21, die ieder weer uit 4 stukken 
van bijna 1 bunder bestaan; totaal oppervlak dus 84 bunder. 
Hierbij opgeteld het stuk dat in handen van Beens was 
sedert 1650, nl. 40 bunder, levert het totaal, dat ook in 
bovenstaande akte genoemd wordt (105). 
Dit totale oppervlak van bijna 105 bunder, dat is 105 x 
1,29 =ongeveer 136 ha., stemt zeer goed overeen met de 
oppervlakte van het gebied, gelegen tussen de Flodderdreef, 
Koolpad, Bavelse Laan, OVèrakkerse straat en Valkenierslaan. 
Vanaf 1661 werden de broekrechten van de geerfden dus be
handeld als normale stukken grond, voor schepenen verkocht 
enz. 
Nog iets over de dreven in het betrokken gebied: 
De Valkenierslaan werd in de 18e eeuw vermeld als Ginnekense 
dreef, en kreeg in de 19e eeuw pas de benaming Valkeniers
dreef, waaruit weer later de Valkenierslaan ontstaan is. De 
oudste vermelding ervan is uit 1744: .• noort ten halven sloot 
aan de gereserveerde Ginnekense dreef (RG 92, f 74). Uit 
1837 dateert de volgende omschrijving: 
De Ginnekensche dreef of zoogenaamde Valkeniersdreef, zijnde 
ter rechterzijde van den weg gaane van Ginneken naar Heusden
hout, beginnende aan de dreef van het buitengoed genaamd 
Vrede en Rust, of wel ter plaatse, alwaar een kei of steen 
is geplaatst en loopende tot aan de dreef van den groeten 
Ypelaar (4903, nr. 12). 
De Valkeniersdreef is van vrij late datum, hetgeen ook wel 
te verwachten valt vanwege zijn lage ligging: het verkeer 
van Heusdenhout naar Ginneken kon waarschijnlijk pas in de 
18e eeuw via deze weg geleid worden; van tevoren moest men 
over de Molengracht. 
In Wervenschot . lagen zeer veel dreven: de Kruisdreef, 
Beukendreef, Jan Klaassendreef, Nieuwe Dreef, Essedreef . 
en Mastdreef, alle waarschijnlijk pas aangelegd na de ver
deling van Wervenschot in 1661, toen ook de ontwatering 
beter georganiseerd werd, waardoor de wegen tenminste enigs
zins begaanbaar waren. 
De gegoeiden van .Wervenschot verkochten enkele stukken dreef 
aan Sebastiaan van Ypelaer, o.a. in 1661: de dreve comende 
uyt des heere Ipelaers oude dreve uyt den noortoosten ende 
loopende also suytwestelijck op naer overacker toe (R 695, 
f 153). 
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PUBLIKATIES VAN PAULUS 
Met de regelmaat van de klok heeft onze heemkundekring in de 
afgelopen zeven jaren gepubliceerd. (zie achteromslag) • 
Het boek "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken" en 

"Driekwart eeuw Constantia" is nog steeds verkrijg
baar bij Het Kloostertje te Ulvenhout. 
Thans worden weer nieuwe publikaties voorbereid. 
We hopen u hierover binnenkort te kunnen berichten. 

UITSPRAAK (32) 
Als je oud wordt 
Hou je schoenen gepoetst vort 

•BRIEVEN VAN PAULUS" 

1• het informatieblad voor de leden van de heemkundekri ng "Paulus van Daes-
donck" te Nieuw-Ginneken. 
Bet verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast vele informatie voor de leden 
ook vele kleine bijzonderhede n en saillante details uit de geschiedenis van de 
vroegere Heerli j kheid Gi nneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en 
de gemeente Nieuw-Ginneken. 

Redllktie C.J.M. Leijten, Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61.27.42 
Illustraties: L.F. Jetzes, L.C. Nouwens en J.A.M. Soeterboek 
TeclµI. verz.: J.A.M. Grauwmans 

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opqericht 3 april 1975 en is ge
vestigd 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: 37.1 3.311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 

Ledenadministratie: 
Paulus van Daesdonck, Pos tbus 89, 4850 AB Ulvenhout. 

ICOLLEJCl'IE 
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 
A. Lodewi jk 

't Hofflandt 36, Ulvenhout 
Vennekes 26, Bavel 

076-61.29.26 
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1978 Korenmolen "De Hoop" 

1979 Dri e eeuwen kerk i n 
Ulvenhout 

voorzitter 
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J . M.E.M. Jesper s (ui tve r kocht) 
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C. J .M. Leijten 
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Ginneken J . Ber e" schot-va n de r Smissen 
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LIDMAATSCHAP 
Bet vereni gingsjaar van de heemkundekr ing loopt van 1 septembe r tot 31 au~stus . 
Naast diverse heemaktivitei t en, lezingen , t en toons t e llinge n e n ekskursies geeft 
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