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Nieuw-Ginneken, 15 Grasmaand 1983

BRABANT GEMETEN
"Brabant Gemeten" heet het symposium, dat op 19 april a.s.
gehouden wordt in de Brabantse hoofdstad door de Stichting
"Brabant Een" ter gelegenheid van het afscheid van onze
kommissaris der Koningin, J.D. van der Harten.
Brabants kultuur, Brabants eigen, Brabants grote en kleine
monumenten staan in deze turbulente tijd in het centrum van
de belangstelling. Gelukkig maar.
In deze nieuwe af levering van Paulus gaan we dieper in op
het "Kleine Monument", dat dit jaar in Brabant centraal
staat. Maar dat niet alleen.
De voorzitter neemt ons in zijn convocatie mee naar het
uiterste westpuntje van onze provincie. Lees over deze
excursie in de convocatie en de agenda.
Jan Goosen vertelt weer over zijn jeugd, maar ook uit zijn
oorlogsdagboek.
Christ Buiks vervolgt ziJn artikel over de ingezetenen van
Ginneken en kondigt zijn nieuwe boek aan, dat, gezegend met
een gemeentelijke en een provinciale subsidie, deze maand
gaat verschijnen.
Karel Leenders begint een rubriek over "oude maten en gewichten", een rubriek, die Jan Soeterboek inspireerde voor
de voorplaat en voor zijn gedicht waarin hij heeft
BRABANT GEMETEN
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Nieuw-Ginneken, 15 grasmaand '83
Geachte heemvrienden,
Na een overweldigende belangstelling in het gemeentehuis voor
de film over Ulvenhout in de zestiger jaren en een boeiende
avond in de Fazanterie over bedevaarten in en vanuit ons heem ,
enkele korte mededelingen over de aktiviteiten, die nog v66r
de vakantie zullen plaatsvinden.
(

Op maandag 25 april zullen onze leden Stefan Geerts en Christ
Buiks een lezing houden over de Chaamse Beek.
Stefan Geerts heeft zich gespecialiseerd in de ontstaanswijze
van het stroomgebied van de Chaamse Beek, waartoe een groot
gedeelte van onze gemeente Nieuw-Ginneken behoort.
Voor een gedeelte is de Chaamse Beek nog één van de weinige
ongerepte rivieren in Brabant.
Hierover zal Christ Buiks ons schitterende dia's laten zien
en ons vertellen over de unieke flora en fauna in de omgeving
aan de Chaamse Beek.
Aanvang: 20.15 uur in de Fazanterie.

Op deze avond .zal ook het eerste deel aangeboden worden van
het twiutigdelige werk: "Veldnamen in de voormalige gemeente
Ginneken en Bavel".
Een gigantisch werk van in totaal 1200 pagina's over de
agrarische geschiedenis van de voormalige gemeente Ginneken
en Bavel. Bovendien geeft het een totaal overzicht van de
veidnamen, die in onze gemeente bestonden, en vaak nog steeds
gebruikt worden. Een uitgave, waaraan door Ir. Christ Buiks
vele jaren gewerkt is.
Deze uitgave is mogelijk geworden, doordat Paulus er zijn
schouders onder heeft gezet en door de financiële medewerking van de gemeente Nieuw-Ginneken en het Anjerfonds.
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Op deze avond worden ook mededelingen gedaan over de mogelijkheid om een abonnement te nemen op deze serie en wordt
ook het eerste deeltje te koop aangeboden voor f 5,--.
Op zaterdag 28 mei gaan we op bezoek bij "Merijntje Gijzen"
in Nieuw-Vossemeer.
Vorig jaar bezocht de heemkundekring uit Nieuw-Vossemeer
onze gemeente en heeft ons daarom uitgenodigd voor een
tegenbezoek.
Om 13.30 uur worden we verwacht bij het gemeentehuis van
Nieuw-Vossemeer, alwaar we dan ontvangen worden door de
burgemeester van deze gemeente.
Na deze ontvangst gaan we dan een bezoek brengen aan het
A.M. de Jonghuis, de protestantse kerk, die een monument
is, en aan het molenmuseum.
Daarna gaan we naar het Beneden Sas, alwaar een groot gedeelte van de film over Merijntje Gijzen is opgenomen.
Na afloop is er gelegenheid tot een gezamenlijke koffiemaaltijd à raison van f . 10 ,-- , waarvoor U zich kunt opgeven bij
de voorzitter (tel. 076-61 25 55).
Het belooft een erg interessante dag te worden in een Zeeuws
landschap met Brabantse mensen.
Tenslotte zal op zondag 26 juni de traditionele Bavel.se
manifestatie "Bavel Anno 1920" plaatsvinden.
Paulus zal weer aanwezig zijn in de "Jan Boomaars-hallen"
met een tentoonstelling over "Groot en Klein Ypelaar".
Iedereen die over dit onderwerp nog interessante gegevens
heeft kan hierover kontakt opnemen met het bestuur.
Laten we hopen dat we deze keer gespaard blijven van wolkbreuken.
Met vriendelijke ·groeten
namens het bestuur van de
Heemkunde ring Paulus van Daesdonck

J.C. van der Westerlaken
voorzitter

•
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AGENDA 1983
jan.

1

1

17
febr.

15
16
21

Tentoonstelling "Karnaval in Ginneken en Bavel"
in de bibliotheek aan de Annevillelaan (tot 15
februari)
Tentoonstelling "Nieuwe aanwinsten van de h e emkundekring" in de grote vitrinekast op het gemeentehuis. Deze tentoonstelling is perma11ent
maar wordt steeds aangevuld en gewijzigd .
Brabantse avond door Gerard van Maasakkers in de
Fazanterie

14

Lezing: "Bedevaarten in Noord-Brabant" door Drs.
W. Knippenberg. Aanvang 20. 15 uur in de Fazanterie.

april

3

Paulus bestaat 8 jaar

15
25

Brieven van Paulus 42
Lezing "De Chaamse Beek" door onze leden
Stefan Geerts en Christ Buiks
Aanbieding van het eerste deeltje van de twintigdelige serie: "Veldnamen in de voormalige Gemeente
Ginneken en Bavel"

28

dec.

15

Brieven van Paulus 45

1984
febr.

15

Brieven van Paulus 46
Thema: "Karnaval in Oud- en Nieuw-Ginneken"

Brieven van Paulus 41
Tentoonstelling "Bidprentjes-Heiligenprentjes"
in de bibliotheek aan de Annevillelaan
Film over Ulvenhout in de zestiger jaren.
Aanvang: 20.15 uur op het Gemeentehuis.

maart

mei

Herhaling van de film "Ulvenhout in de jaren
'60"

nov.

Excursie naar "Merijntje Gijzen" in Nieuw-Vossemeer, met eigen auto's.
Begin rondleiding: 13.30 uur bij gemeentehuis
Nieuw-Vossemeer

juni

15
·26

Nieuwe tentoonstelling in bibliotheek
Bavel Anno 1920
Tentoonstelling "Herinneringen aan Groot- en
Klein IJpelaar"

juli

15

Brieven van Paulus 43

aug.

3-6
31

Heernkamp in Deurne
Einde Se verenigingsjaar

s e pt.

1
19

Begin 9e verenigingsjaar
Jaarvergadering

okt.

15

Brieven van Paulus 44

BOEK OVER VELDNAMEN VAN NIEUW-GINNEKEN
door Christ Buiks
Zoals al een tijd geleden is aangekondigd, zal er binnen
korte tijd gestart worden met een serie boekjes, waarin
de veldnamen van de gemeente Nieuw-Ginneken., of eigen'l ijk
de voormalige gemeente Ginneken en Bavel, behandeld worden.
Wat zijn veldnamen?
Hieronder verstaat men al de namen van akkers, weilanden,
bossen, beemden, hekken, etc. Ook zijn opgenomen alle
oude namen van wegen, waterlopen en huizen.
Vroeger hadden zeer veel stukken grond een bepaalde naam.
Deze naam is vaak geregistreerd in de archieven, bv. bij
een verkoopakte, een pachtakte of in belasting- en cijnsboeken.
Van elk perceel zijn zo mogelijk de oudste vermeldingen
verzameld; in de meeste gevallen gaan de namen van individuele percelen niet verder terug dan de 15e/16e eeuw.
De huizen, die een naam droegen, en dat zijn er bv. in de
kom van Ginneken nog al veel, worden in verkoopakten vaak
vrij uitvoerig omschreven, en deze teksten zijn in het te
verschijnen boek opgenomen.
Namen, die nog onder de bevolking bekend zijn, werden door
ondervraging bij oudere ingezetenen zoveel mogelijk achterhaald en opgetekend.
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Behalve de vermelding van de naam, wordt van elk perceel,
voorzover dat bekend is, ook de ligging opgegeven: op een
bijgevoegde kaart staan deze namen ingetekend.
Bij de meeste namen volgt een verklaring van de betekenis,
soms zeer kort, soms ook uitgebreid.
Aangezien er in de gemeente duizenden namen werden gevonden,
bleek het onmogelijk deze in een boek van handzaam formaat
te persen: daarom is gekozen voor een uitgave in deeltjes.
De volgorde, waarin deze zullen gaan verschijnen is als
volgt:
I

II
III

IV

v
VI
VII

VIII(
IX

x
XI
XII
XIII
XIV

Inieiding; kort historisch overzicht van de gemeente
Bavel (Kerkeind + Ypelaar)
Bol- en Eikberg
Heusdenhout
Lijndonk
Ter Voort
Ulvenhout en Geersbroek
Galder
Strijbeek en Grazen
Ginneken-dorp
Notsel
üverakker
Kouwelaar
Samenvatting

Het ligt in de bedoeling om 4 delen per jaar te laten uitkomen en wel te beginnen met deel I op 25 april a.s.
Dit eerste deel bevat hoofdstukken over de grenzen, grenskonflikten, over de bodem, over de omvang van de bevolking
in de loop der eeuwen, over de archeologische vondsten, over
de kerk, de tienden, over de middelen van bestaan, over de
woeste gronden en de ontginningen, over de gebruikte oppervlakte maten en over de nederzettingstypen.
De omvang per deeltje wordt geschat op 50 à 80 blz.
Van sommige gehuchten zal het nummer in 2 delen verschijnen,
waarschijnlijk Bavel, Galder, Ulvenhout en Heusdenhout en
Ginneken-dorp. Totaal 20 deeltjes.
De prijs per deeltje is zo laag mogelijk gehouden.
I e d e r deeltje kan apart besteld worden à f 5,-- (a fgehaald),
ma a r U kunt ook op d e hele serie intekenen à f 100,- (thuis
bezorgd).
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ULVENHOUT LIEP UIT VOOR FILM
UIT JAREN ZESTIG
door Ellie Rietveld
ZO'N GROTE BELANGSTELLING WAS NIET VERWACHT
De vertoning van de film ovèr Ulvenhout uit de jaren zestig
in het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken in Ulvenhout is een
ware happening geworden. Dat de belangstelling zo groot zou
zijn voor de geluidloze zwart-wit film had Paulus van Daesdonck niet verwacht.
Men rekende op ongeveer 200 kijkers. In plaats daarvan
zaten en stonden er ruim 600 mensen in de hal van het gemeentehuis. Er zijn zelfs nog zeker vijftig mensen teleur-'
gesteld naar huis gegaan. Ze konden er echt niet meer bij.
In totaal veroverden 200 gelukkigen · een zitplaats. De anderen stonden achteraan in de entreehal, die tevens garderobe
was en uitpuilde van de jassen, op de trappen naar . de bovenverdieping en op de. bovengalerij.
Nog nooit waren zoveel mensen in het gemeentehuis bij elkaar
geweest.
Heemkundekring Paulus. van Daesdonck, de bezitter van de
film, heeft nog nooit zoveel belangstelling. gehad voor
een aktiviteit. Jan Graumans kon menigeen, voorkomend op
de film, al snel thuisbrengen en via de microfoon vertelde
hij de aanwezigen wie of wat vertoond werd.
Soms was hij te laat. Dan klonk het door de zaal "Hé, dat is
die en die"., Hé, da ben ik" •
Het eerste gedeelte van de film toonde oude gezichten, bekenden, allerlei verenigingen, de Mariaschool (de meisjesschool) en de oude Laurentiusschool (de jongensschool) die
toen nog in de Dorpstraat stond.
De film liet het zogenaamde foepke springen zien oftewel
bokspringen. Enkele van deze jongens zaten nu als bijna 30jarigen in de hal te kijken.
Alsof de tijd twintig jaar had stil gestaan herkenden de
bezoekers de markante Ulvenhouters van vroeger. Koppen,
koppen, koppen en niets dan koppen trokken in sneltreinvaart voorbij.
Daarna volgde het tweede gedeelte met het gemeentehuis en
zijn personeel, burgemeester De Kort, de nieuwbouw van
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Ulvenhout en de Dorpstraat met toen nog weinig verkeer.
Alles wat Ulvenhout in 1967 te bieden had onthulde zich
op het scherm.
Naast de één uur durende stomme film konden de bezoekers
genieten van twee fraaie films over de natuur in en rond
Nieuw-Ginneken en een film over Rijsbergen en Grazen, getiteld "Verdwijnend Brabant".
Twee films van de amateur-cineast Charles Luyten.
Een pauze was die avond helaas niet mogelijk. Er waren
slechts 200 kopjes koffie.
Deze waren bestemd voor de nablijvers, die hun verhaal
over deze avond nog kwijt wilden. Op veler verzoek zal de
film het volgend verenigingsjaar herhaald worden.

'N HOLLEND PERD, 'N VRIJENDE MEID EN
'N BOER MEE 'N VAON
door Kees Leijten

HET KLEINE MONUMENT (6)
Op 26 februari jl. presenteerde Brabants Heem een brochure
"Het Kleine Monument", waarin een aantal Brabantsè schrijvers hun visie gaven op het behoud van kleine monumenten.
De brochure werd toegestuurd aan alle gemeentebesturen,
heemkundekringen en kranten. De brochure werd geïllustreerd
door ons l~d Jan Soeterboek (1).
Ons lid Kees Leijten werkte mee aan de redaktie en schreef
zijn visie op monumenten, een artikel dat eerder verscheen
in "Brieven van Paulus" nr. 34 p. 31-32.
De Brabantse pers besteedde uitgebreid aandacht aan dit
"offensief" van Brabants Heem.
"Dagblad De Stem" publiceerde op zaterdag 12 maart 1983
een interview met Kees Leijten, dat we hieronder gedeeltelijk overnemen.
Hetzelfde artikel werd op dinsdag 15 maart ook gepubliceerd in "De Gelderlande r" en op woensdag 16 maart in het
Provinciaal Persoverzicht.
_1. Zie ook B.v.P. 38, p. 198 en B.v.P. 40, p. 67.

"'n Hollend perd, 'n vrijende meid en 'n boer mee 'n vaan,
zijn drie dingen die de nie tege kunt houwe", aldus W.
Knippenberg ' bij het vertonen van 'n schilderij van Breughel,
waarop een groep middeleeuwers ter bedevaart trok.
Vele dia's passeerden de revue tijdens het boeiende relaas
dat Drs. Willie Knippenberg hield voor een volle Fazanterie
op maandag 14 maart jl.
Een lezing over "Bedevaarten in en vanuit Brabant".
Alle bekende bedevaartsoorden passeerden de revue.
Marcoen (Dorst), Onze Lieve Vrouw (Kevelaer, Meerseldreef,
Zegge, Scherpenheuvel),H. Bloed (Hoogstraten), Cornelis
(Esbeek), enz.
Beelden, wonderen, bedevaarten, vaandels, kerken, kapellen,
volgden elkaar op van dia naar dia.
Na de pauze ging Knippenberg uitvoerig in op de bedevaart
naar St. Jacobus in Santiago de Compostella, de oudste en
beroemdste bedevaart van Europa aan de Spaanse Westkust.
Een drukbezochte, erg interessante lezing met goede dia's.
Na afloop werd Knippenberg direkt gekontrakteerd voor 'n
volgende lezing. Een lezing over "Hekserij", het volgende verenigingsjaar.

OFFENSIEF VOOR HET KLEINE MONUMENT
door Toon Kloet
Wat is dat, het kleine monument?
In elk geval niet het Markiezenhof in Bergen op Zoom of de
Grote Kerk in Breda, die op de Monumentenlijst staan. Het
gaat om een heleboel kleine, soms onopvallende zaken die
bepalend zijn voor het aanzicht of het karakter van een
straat, een wijk, een dorp.
Kees Leijten noemt hangende straatlantaarns, eiken wallen,
paardendrinkbakken, pompen, zonnewijzers, knotwilgen, slingerende beekjes, muurankers, fabrieksschoorstenen, bovenlichten met een 'levensboom' erin.
Maar ook een rijtje arbeidershuisjes, molenstompen, 'onaanzienlijke' oude panden zoals de Pelmolen in Breda, bakhuisjes, oude melkfabrieken, sluisjes en oude begraafplaatsen.
KERKHOVEN
"Oude kerkhoven ziJn dingen die bewaard moeten blijven. Het
zijn kleine stilteplaatsen met een geschiedenis waar we heel
zuinig op moeten zijn, want waar vind je ze anders nog?
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Maar hoe gaat dat? Voor een gemeentelijke overheid liggen
ze daar maar, vaak in het hart van een dorp, vlak naast de
kerk en er zou zo mooi een zelfbedieningszaak kunnen komen,
of een'· parkeerplaats".
Zo worden oude begraafplaatsen bedreigd. Op een wat andere
manier gebeurt dat ook met oude pandjes die nooit tot de
eer van de Monumentenlijst zijn verheven.
"Da's heel eenvoudig. De eigenaar heeft geen geld over voor
herstel en laat zo'n pandje verkrotten. Dan komt vroeger of
later het moment waarop de gemeente opdracht moet geven tot
sloop omdat het de veiligheid in gevaar brengt. En weg is
het".
Wat kan Brabants Heem daar nu aan doen?
Via de "kommissie kleine monumenten" zoveel mogelijk aandacht vragen voor die kleine stukjes waardevol erfgoed.
Dat helpt.
De hierboven al genoemde Pelmolen in Breda is daar een
voorpeeld van. Die zou (al stond die wèl op de Monumentenlijst) afgebroken worden. Om redenen die Kees Leijten stuk
voor stuk onzinnig noemt. Na een publikatie van hem in het
blad "Brieven van Paulus" van de Nieuw-Ginnekense heemkundekring zette de stichting "Het te behouden erfgoed" zich
erachter en de Pelmolen bleef bestaan.
Leijten: "Het is nu opslagplaats van de gemeentepolitie.
Dat is toch prachtig. Tenslotte is het vanouds een pakhuis".
UITGAVE
De 'kommissie kleine monumenten' van 'Brabants Heem' heeft
zoals als gemeld, een speciale uitgave van 'De Koerier van
Brabants Heem' uitgegeven die helemaal aan het kleine monument is gewijd. Die is toegestuurd aan o.a. alle gemeentebesturen in Brabant en aan alle gemeente-ambtenaren die
kulturele zaken behartigen. En aan allerlei mensen die zich
voor het kleine monument willen inzetten. In volgende uitgaven van 'De Koerier' wil Brabants Heem alle akties voor
behoud van het kleine monument signaleren, alle alarmkreten
bij bedreiging doorgeven en bij gemeentebesturen aandringen
op blijvende aandacht.
Kees Leijten : "Het gaat er ons niet om dat alles wat ouderwets is, alle ouwe troep bewaard blijft. Het gaat ons om
het gezi c ht van een straat, een wijk, een dorp".
Hij noemt e nkele gemeenten die wat dat b etreft in de voorhoede lopen. Zoals Etten-Leur, Nieuw-Ginneken, Baarle-Nassau. "In grote gemeenten gaat het wat moeilijker", vindt

hij. "Die hebben natuurlijk al heel wat zorg voor grote,
dure monumenten, dat begrijp ik best. Maar het hangt toch
ook vaak samen met de aktiviteit van een plaatselijke heemkundekring. Je merkt daarin dikwijls, dat de mensen in een
dorp nog dichter bij de dingen leven".
Uit: Dagblad De Stem 12.3.1983
De Gelderlander 15.3.1983

KARNAVAL IN OUD- EN NIEUW-GINNEKEN
Karnaval is voorbij.
Alles is opgeborgen voor het volgende karnavalsseizoen.
Ook de grandioze tentoonstelling, die PaulUs in de bibliotheek organiseerde is inmiddels opgeborgen.
De heemkundekring Paulus van Daesdonck heeft voor het volgende jaar een nieuw karnavalsidee.
Brieven van Paulus 46, dat februari 1984 verschijnt, zal
geheel gewijd zijn aan "Karnaval in Oud- en Nieuw-Ginneken",
zoals het werd geboren en evolueerde tot in 1984.
Enthousiast werd medewerking toegezegd door de Prinsen
Willem I (Bavel), Leo I (Galder, Strijbeek, Dreef) en
Ton (Ulvenhout) alsmede door de Baron Jean Claude des·
Mains et de la Matière le Dernière du Moment (Oud-Ginneken) •
Zij en hun geheimschrijvers zullen met Paulus van Daesdonck de geschiedenis van Oud- en Nieuw-Ginneken vastleggen.
We denken dat dit een goed idee is!
We hopen zo de geschiedenis van de Baviaonen, ' t Lestogenblik, de Maerkratten en de Suc vast te leggen!
Indien u nog tijdschriften, knipsels, meda illes, foto's
voor onze kring te missen hebt.
Het is welkom op de bekende adressen van Paulus.

TIJDSCHRIFTEN
Bent u geaboJ'eerd op Brabants Heem, Brabantia of een ander
Brabants Tijdschrift en ruimt U die af en toe op?
Denkt U dan aan Paulus?
Onze bibliotheek ontvangt ze gaarne van U. Hebt U nog oude
nummers van "Ons B_lad" of "Nieuw Geluid" van v66r 1975,
jaargangen of losse nummers? Paulus verzamelt ze voor U,
voor de gemeenschap.
Help Paulus een eigen bibliotheek van Brabantica op te .
bouwen!
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VERSCHENEN
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( 2 7)

BRABANT IA
Het Noord-Brabants Genootschap geeft nu al voor het 3 2e
jaar e~n tijdschrift Brabantia uit. Met ingang van de z e
32e jaargang is het in een nieuw jasje gestoken. Het is
de bedoeling, het voortaan 8 keer per jaar te laten v e rschijnen. De inhoud heeft vooral betrekking op de actu ele
culturele Brabantse onderwerpen. Uit nr. 1 van dit jaar:
de Bourgondische vastenavond, het inhaalproces in Helmond,
het probleem Proloog en Brabants Heem. Het abonnementsgeld
voor 1983: f 40,--.
U kunt zich opgeven bij: K.S.N., Postbus 146, 5430 AX Cuyk.
REGISTER BRABANTS HEEM 1949 - 1981
Onlangs verscheen het lang verwachte register op het tijdschrift "Brabants Heem".
Niet minder dan 33 jaargangen zijn er in verwerkt, zowel
op plaatsnaam, schrijver als onderwerp.
Onontbeerlijk voor vorsers met meerdere jaargangen in hun
bezit.
Prijs f 25,-BOERENAPOSTEL GERLACUS VAN DEN ELSEN
Uitgave van de Heemkundekring "De Kommanderij Gemert".
Prijs f 15,--.
Van den Elsen leerde de boeren zich te organiseren.
"Eendracht is macht" was jarenlang het motto. Als een generaal zou Van den Elsen "zijn" boeren aanvoeren, als een
koning werd hij door hen geëerd.
Een boeiend geschreven boek. Interessant. voor iedereen,
hoewel het werk van deze pater Van den Elsen door boeren
anders beoordeeld wordt dan door de winkeliers en molenaars.
Desalniettemin een historische figuur uit ons Brabantse
land.
BRABANTS HEEM 35-1
Het eerste nummer van jaargang 1983, 'n dubbelnummer opgedragen aan Harrie Beex, voorzitter van Brabants Heem en
meer dan een kwart eeuw lid van het bestuur.
Een zeventiental artikelen opgedragen aan Harrie Beex.

STRAATNAMEN

(25)

door Jac Jespers
KLOOSTERSTRAAT
Naar een ontwerp van pater Paul Bellot werd begin 1923 door
de Bavelse bouwonderneming M. Meeuwissen en Zn. begonnen
met de bouw van het thans nog bestaande "Zusterhuis" (met
"Bewaarschool").
Op 8 november 1923 werden de Zusters van Roosendaal feestelijk ingehaald en volgde de plechtige inzegening van het
nieuwe bouwcomplex.
Op 12 november startte de Bewaarschool met 47 kinderen, op
18 november volgde de opening van het Meisjespatronaat en
op 19 november werd begonnen met de nieuwe Naaischool.
Hoewel er nog grote behoefte bestond aan een Meisjesschool
te Bavel, werd deze school pas op 27 januari 1930 plechtig
ingezegend en korte tijd later in gebruik genomen.
De vertraging in de bouwplannen in de twintiger jaren was
veroorzaakt door de bezuinigingen die destijds op het
Ministerie van Onderwijs werden doorgevóerd.
DE AARD
Een algemeen voorkomende benaming van een geheel van
woeste gronden, dat voor allerlei doeleinden of tegen een
geringe vergoeding gemeenschappelijk werd benut door de
omwonende boeren.
Vergelijk in dit verband ook DE LAGE AARD.
VEEN STRAAT
Op een kadastrale kaart van het grondgebied van Ginneken
en Bavel uit 1826 komt reeds de VEENSSTRAAT voor (met een
extra "s"). Op deze kaarten komt de aanduiding "straat"
slechts bij hoge uitzondering voor.
MIDDELTIEND
Deze straatnaam is afgeleid van een aanduiding op de bovenvermelde kaart uit 1826, welke het gebied omvatte tussen de
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tegenwoordige Brigidastraat en de Kloosterstraat.
waarschijnlijk vérwijst deze naam naar het in vroeger tijden gebruikelijke tiendrecht, dat mogelijk ook in die omgeving' werd toegepast.
HOGE ZIJDE
Evenals bij "Middeltiend" hebben we hier te maken met een
gebiedsaanduiding op de kadastrale kaart uit 1826 en omvatte deze de gronden tussen de tegenwoordige Roosbergseweg en de Brigidastraat.

OUDE VERSJES EN LIEDJES (20)
verzameld door W. Colsen
ADAM EN EVA
Toen God de aarde had geschapen
Eerst de hondjes toen de apen
Schiep Hij de mens, wijd en zijd befaamt
Adam was de eerste mens op aard genaamd.
Adam onbekend in deze streken
Had niemand om mee te spreken
Hij was down en ging vroeg naar bed
Maar op een nacht gebeurde het.
Engel Gabriël kwam
Heeft een ribbetje
En maakte daar een
Tot groot genoegen

aangeslopen
uit Adams lijf genomen
heel lief vrouwtje van
van .••••• Adam.

Adam dankbaar in hoge mate
Kon het bidden dan ook niet laten
En bad God met stem, zo luid
Neem al mijn ribbetjes, en maak er vrouwtjes uit!

OUDE MATEN (1)
door K.A.H.W. Leenders
In een viertal afleveringen zal het een en ander verteld
worden over oude en nieuwe maatsystemen, zoals die in Ginneken - Bavel - Ulvenhout en omgeving gangbaar waren en zijn.
Daarmee hopen we reakties los te krijgen van U als leden,
die zo mogelijk in een vijfde aflevering samengevat zullen
worden.
Deze reeks beoogt géén volledigheid, doch slechts een
kennismaking met een aantal aspekten van de oude maatstelsels en hun gebruik.
OUDE EN NIEUWE MATEN
Tegenwoordig meten we lengten in meters, oppervlakten in
vierkante meters, of - vooral in de landbouw - in hektaren
van 10.000 m2.
Inhoud meten we in liters en 1000 liter is gelijk aan een
kubieke meter of kuub.
Gewichten meten we in Mlo's of als het om kleine beetjes
gaat in grannnen.
Bij de slager hebben we het over ons en pond en als het om
grote vrachten gaat gebruiken we de ton.
Maar in die reeks is er een nauwe samenhang: 1000 gr?UJ!
10 ons = 2 pond = 1 kilo; 1000 kilo is een ton.
Tenslotte meten we de tijd in seconden, minuten, uren, dagen.
Ook daartussen is er een verband, zij het dat dit minder regelmatig is: 3600 seconden = 60 minuten = 1 uur; 24 uur =
1 dag.
Onze gekompliceerde maatschappij van de late 20e eeuw kent
nog vele andere eenheden (om bv. sterkte van elektrische
stroom te meten: Ampère), maar die zijn voor de préNapoleontische tijd amper van belang en worden hier niet
verder behandeld.
Het kenmerk van de moderne maten is wel dat ze voor iedere
grootheid een internationaal afgesproken eenheid als basis
hebben. ·uit die basiseenheden worden grote en kleine maten
afgeleid die steeds een aantal faktoren 10 groter of kleiner zijn (1000 gram= 1 kilo; 1 miljoen gram= 1 ton etc.).
Alleen de tijdmaat houdt zich niet aan die 10-voud-regel:
dat is ook nog een relikt uit vroeger tijd. Onze moderne
maten worden nog steeds verder verfijnd. Juist dit jaar zal
er een nieuwe definitie van de lengtemaat de meter komen:
de afstand die het licht in een tijdsinterval van
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1/299 792 458-ste seconde aflegt in vacuum. Ook de duur van
de seconde is op een dergelijk uiterst nauwkeurige wijze
internationaal afgesproken.
In een aantal landen gebruiken de wetenschappers wel deze
heel preciese nieuwe maten, maar in het dagelijkse leven
blijven werken met de oude maten. Het meest nabije voorbeeld is "Good Old England", met zijn feet, yards, miles,
ounces, pounds, ~, enz.
Tot voor een tiental jaren was ook het engelse muntsysteem
voor ons kontinentalen haast onontwarbaar met zijn pennies,
shillings, crowns, pounds en de nèt 5 % duurdere souvereigns.
Een dergelijke janboel hebben wij voor 1800 66k gekend.
Niet alleen was de gulden in 20 stuivers verdeeld, maar de
stuiver werd in 8 duiten of 4 oortjes of 16 penningen verdeeld. Centen waren er toen nog niet (en nu niet meer ••• )
Lengten werden min of meer met handen en voeten gemeten,
oppervlakten min of meer analoog. Inhoudsmaten hielden daar
echter amper rekening mee en leunden deels erg sterk tegen
de gewichtmaten aan: het waren meer "hoeveelheidsmaten",
waarbij men zich niet afvroeg of nu inhoud of gewicht bepaald werd.
Hét kenmerk van de oude maten was vooral hun wanorde: haast
voor ieder doel had men aparte maten en haast iedere plaats
had eigen maten, of toch minstens enkele eigen maten als
men grotendeels op de maten van een naburige stad vertrouwde. In deze laatste positie verkeerde Ginneken - Bavel
- Ulvenhout. Binnen een streek, bv. binnen het kwartier van
Antwerpen, heerste meestal wél eenzelfde maatstelsel of systeem van onderlinge verhoudingen, maar de basismaat had vaak
van plaats tot plaats een andere waarde. Ja, zelfs binnen
één dorp kwamen soms verschillende maten voor!
Met de Franse Tijd en de verlichting, kwamen ook wat orderlijker ideeën over de maten in zwang. Maar de doorvoering
daarvan verliep uiterst moeizaam: alom rees verzet tegen
die nieuwigheid. Uiteindelijk leverde dit een merkwaardig
compromis op waarvan we nog geen 50 jaar verlost zijn.
Wél werd overgegaan op maten die internationaal gestandaardiseerd waren (als de meter, kilogram), wél werd overgegaan
op het gebruik van de 10-voud-regel; máár: de namen van de
aldus ingevoerde nieuwe maten zouden oude namen zijn of
daar toch minstens sterk op lijken!
Zo ging de meter "el" heten, de decimeter "~l~" (breedte

van een handpalm) , de centimeter zou "duim" heten en de
kilometer "mijl".
In de gewichtenreeks vinden we ons voor 100 gram en pond
voor •••• kilo!
Aldus verguld was het nederlandse volk bereid de bittere pil
van de vernieuwing te slikken! Maar menige moderne stamboomonderzoeker staat daardoor versteld van het dwergkarakter
van zijn voorouders: 1 el, 7 palmen en 2 duimen is niet
69 + 7x10 + 2x2~ = 141~ cm; doch een goede 172 cm! En dát
was best lang voor de 19e eeuw!
Ook deze onzin (in moderne ogen) werd beëindigd en wel in
1937. Sindsdien zijn onzen en ponden zelfs verboden. Af en
toe haalt een procesverbaal tegen een winkelier nog wel eens
de krant. Maar een ieder weet dat dergelijke eenheden in de
volksmond gewoon doorleven. Toch is daar iets heel geks mee
aan de hand.
Terwijl ons nu voor iedereen 100 gram betekent (zoals in de
vroege 19e eeuw kunstmatig ingevoerd werd in plaats van het
oude gewicht van rond 28 gram) , verstaat iedereen onder pond
500 gram, wat dicht bij het oude gewicht (450 gram) ligt en
helemaal niet .lijkt op het "zware pond" dat tot 1937 de kilo
aanduidde.
In het ene geval won de nieuwe maat het, in het andere won
de oude het. Een tussenvorm zien wij bij de hektare. Die
ging in de vorige eeuw plots bunder heten. Maar in onze
streek was de bunder een oude landmaat van ongeveer 1,3 hektare. De boeren kennen daardoor nu nog naast elkaar de
bunder = 1 hekta.re en de ouw bunder = 1, 3 hektare.
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GEMETEN
Het land van Brabant is zo groot
dat men het niet zal kunnen meten
Nooit zal ik die grootte weten
al zoek ik haar tot aan mijn dood.
Het land van Brabant is zo zwaar
dat men het niet zal kunnen wegen
Diep is het in mijn hart gelegen
immer word ik dat gewicht gewaar.
De mensen zijn er groot en klein
ik zou het echt niet weten
hoe dat het land er wel zal zijn
als men ze zou gaan meten
Laat Brabant dan maar Brabant heten
zo houden we het tenminste fijn.
Jan Soeterboek
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PRAATJE BIJ EEN PLAATJE
Maten en gewichten staan centraal op de voorplaat, die ons
lid Jan Soeterboek tekende.
Hij werd geïnspireerd door het artikel van Karel Leenders,
d i e in een serie artikelen nader ingaat op oude maten en
gewichten.
Jan Soe t e rboek werd zo gevangen door dit idee, dat hij er
zelfs een gedicht aan wijdde, een gedicht, waarin hij
Brabant en de Brabanders echt niet heeft kunnen meten.

Het artikel over "oude maten" heeft vier afleveringen.
Een vijfde aflevering is mogelijk, maar dat hangt van u af!
Schrijf of bel met Paulus van Daesdonck wanneer u oude maten
in huis heeft (lengte stokken, gewichtjes, wat dan ook).
Ook als u.namen kent van maten en gewichten (met misschien
zelfs de grootte daarvan in moderne maat?) wordt u verzocht
dat te laten weten.
Het gaat uiteraard om maten van de eigen streek, niet om
exotische maten uit Indië of Noord-Holland.
Spreekwoorden en gezegden, veldnamen waarin maten voorkomen
zijn ook welkom.
A~s deze oproep resultaat heeft, zal daaruit een vijfde bijdrage samengesteld worden.
Paulus wacht op u •.••
U kunt uw gegevens kwijt bij een van de bestuursleden, vermeld op de achterflap of bij:
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.
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DE PIERSBERG TE NOTSEL IN DE GEMEENTE NIEUWGINNEKEN
door Drs. H.J.M. Thiadens
In Brieven van Paulus no. 30 wordt tweemaal de Piersberg genoemd:
1636: "Een stuck erfs aen den Baerlschen wech: den Piersbergh" en in 1677: "Een stede ende erfenisse met een huys
ende schuere: den Piersberch", 6~ br. tot Noortsel.
Chr. Buiks stelt zich dan na deze vermeldingen de vraag:
"Moeten we hier denken aan een samentrekking van de persoonsnaam Pieter tot Pier? (1).
Met bovengenoemd Noortsel wordt het huidige Notsel bedoeld.
Notsel ligt vlak aan de Mark. Notsel ligt ook niet ver van
de Chaamsebeek. Ik kan mij voorstellen - alhoewel mij de
juiste ligging van de Piersberg ontbreekt - dat door de overstromingen, die vroeger vaak optraden het wild gedwongen was
een ~oed heenkomen te zoeken naar de hogere drogere gedeelten.
Het werkwoord "pieren" is o.a. volgens van Dale in Zuidn. een
dier in een val of strik vangen.
In het Etymologisch Woordenboek van de Vries staat bij pieren:
"foppen", is mnl. in een strik vangen, afgeleid van piers
"strik", klem, boei (2).
Tussen Mark en Markkanaal in de gemeente Terheijden liggen
bij elkaar op de kaart: een bosrijk gebiedje tot 4,1 m hoog
met de naam "De Hartel", de Voorm. Schans Spinola en het gehucht Strikberg. Tesamen vormen ze bij hoog water een eiland.
De Voorm. Schans lag er strategisch. Dankzij wateroverlast
kreeg Terheyden een eigen kerk zoals bekend. Rond dit "eilandje" is heel wat uitgemoerd gezien ook de aanduiding "Moeren"
oostelijk van De Hartel op de topografische kaart.
In de aardrijkskundige plaatsaanduiding "Boeimeer", zuidelijk
van Breda bij de Mark of zo men wil tussen Mark en Aa of
Weerijs zit het element boei. Ook hier kunnen we verwachten
dat bij een wat hogere waterstand slechts enkele stukken als
eilanden boven het wateroppervlak uitsteken.
Kortom het lijkt mij niet te gewaagd in Strik (berg), Boei
(meer) en Pier(berch) te denken aan plaatsen, waar men het
wild ving d.m.v. een strik, klem of boei. Bij Boeimeer zou
men in de verleiding kunnen komen om te denken aan een waterboei om ervoor te zorgen, dat de schepen bij hoog water de
vaargeul van de Mark aanhielden. Maar dit lijkt mij niet nodig, omdat de Zandbergen op ,de rechteroever van de Mark
tegenover Boeimeer op zich zelf al een baken zijn geweest,
waarop men zich ook bij hoogwater kon oriënteren.

1. Ir. Chr. Buiks: Veldnamen in Ginneken en Bavel.
In: Brieven van Paulus no. 30, 1980, p. 94.
2. Dr. J. de Vries: Etymologisch wóordenboek, Utrecht,
1959' p. 186

PAULUS EXPOSEERT (7)
GA OOK 'NS KIJKEN
BRENG OOK 'NS WAT MEE
NIEUWE AANWINSTEN (permanent)
Deze tentoonstelling in het gemeentehuis duurt voort en
is begin april geheel vernieuwd. Ga ook 'ns kijken.
· Misschien heeft U ook wel wat.
BIDPRENTJES ( 3)
(15 februari - ••••••••• )
De kollektie prentjes blijkt 'n groot sukses te zijn en
trekt steeds meer kijkers.

HERINNERINGEN AAN GROOT EN KLEIN YPELAAR (3)
Onder deze titel exposeert Paulus tijdens de feesten
"Bavel Anmo 1920" op zondag 26 juni.
Mocht u nog foto's over Groot of Klein Ypelaar hebben dan
ontvangen we ze graag voor onze kollektie.
Hebt u nog prentbriefkaarten, boeken, platen, teksten enz.
die hier aan herinneren?
Paulus neemt ze graag op in de kollektie!

PAULUS VAN DAESDONCK EN PRINS CLAUS
Tijdens zijn verblijf in het Sint Laurensziekenhuis te Breda
werd Prins Claus regelmatig verrast met fruit, bloemen en
goede wensen van mensen uit het oude Ginneken.
Een van die Ginnekense inwoners bood hem het boek "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken" aan.
Een vriendelijke dankbrief bewaart hij nu in zijn familiearchief.
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1 Elektriseermachine, boek Frisch en fraai, boek Kolibrietje.
wereldoorlog II
Wervelwind juli 1942 (illegaal blad), bonkaarten, legitimatie luchtbescherming.
Met dank aan de schenkers (s.s.t.t.):
Mw. Verkooijen, Mw. Van Loenhout, Mw. Meeren-Kleyn,
W. Boelaars, A. Damen, G. Rombouts, W. Colsen, W. Jansen,
Mw. Adriaans, Mw. Van Gestel, W. Langen, J. Van Kaam.
De maanden januari tot en met februari leverden voor het
in oprichting zijnde museum weer rijke "buit" op.
We ontvingen onder meer een rijke kollektie klederdrachten
uit Galder-Strijbeek e.o.
Verder onder meer:
Archief
2 jubileumnummers Stem
Bibli<otheek
Brabantia (5 afl.), Beeldenaar (5 afl.), Spieghel Historiael (8 afl.), Heemkroniek Heeze (6 afl.), Antiek (8 afl.),
Gouden Kroon 1898-1948, gedenkboek 12~ jaar Juliana-Bernhard, Brabants Heem jrg. 28-29-30, De Gong 1976.
Curiosa
OUd ganzenbord, stok kaarten, "Dagblad van Noord-Brabant",
lidmaatschapskaarten KRO 1957-1962, stofzuiger.:!:. 1930.
Winkel van Sinkel
Doos zakjes Reckitts-blauw, kistje Van Houten-fondant,
groot koffieblik, pak Radion v66r 1940. ·
Religie
Groot aantal bidprentjes, santjes, kinderprentjes, gebedenboek Hakendover, Scherpenheuvel, Kevelaer, romeins missaal
1938, H. Hartlampje.

RUILABONNEMENTEN (20)
In de maanden januari en februari 1983 ontvingen we voor
onze bibliotheek:
6-1
De Runstoof
33-~
Met Gansen Trou
Gemerts Heem
7-1
De Overdraghe
83-1
Heemkroniek Heeze 21-2/4
Kringnieuws 's Bosch 45
Actum Tilliburgis
13-4
Berichten van de
Oude Vrijheid
10-~
Hoogstraatse Gazet 83-1/8
Mededelingenblad
4-1/3
De Ravelijn
1-3
Mededelingenblad
1
Van Toen naar Nu
13-1
Nieuwsbrief
16
Wazerwijen
7

Carel de Roy
Onsenoort
De Kornmanderij
Overdraghe
De Heerlijkheid
Vrienden van
Tilborch

Alphen
Nieuwkuyk
Gemert
Klundert
Heeze-Leende
's-Hertogenbosch
Tilburg

Oude Vrijheid
Gazet
Kempen land
De Willemstad
Jan Uten Houte
De Duffelt
Ind. Monumenten
Hist. kringen

St.Oedenrode
Hoogstraten
Eindhoven
Willemstad
Etten Leur
Millingen
Heeze
Dongen

Religieuze kleding
Toga, bonnet, kazuifel, stola, cingel.

UIT HET ARCHIEF VAN PAULUS (4)
door Kees Leijten

Klederdracht
Snelzijkers, slaapmutsen, rokken, overgooiers, jassen,
petten.

Voor de tweede wereldoorlog kenden we in onze dorpen de
man die langs de deur kwam om "liedjes" te verkopen.
Harry Franken, man van "Ut Muziek'~ zoekt naar deze
"Briefjes".
Onlangs kreeg Paulus zo'n "kluchtig volkslied-", dat we
hierbij voor U reproduceren.
;:>-

oudheidkamer
Byjouteriedoosje, asbak, servieswerk, kantwerk, vazen,
schilderijen, salontafel, eiken tafel, theetafel.
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Z.\NGWl.IS : W.ij gaan
O!wcl

Vrieodt>n, wilt g' 11Jle1· weten
Wie ·t schoonste mei~ker. is
Van Stt>t<t nt>, nh·t
Dan zijt ~e n(loit ni"t in is,
Zij is lle bloem dt'l' lilonmen.
Eon oogt>nhlik L." eduld,
Ik zul z' u dn1 µ-•an notimPr.,
Dnn is uw ~ · P1 1 ~<'h Vt ! I vuld.
Gelont' mij vrij !
\3 m:r·•l iii:-:)
Ja d' allerschoonste i~ zij !

n~q:eton

'

Op knmis~_..,es r. van. .St••k1'n",
lil HoPck Zljn dan s na1".~.
We l derti1..'" me i'j "s t.' r1· ki:>11~n
11av"n. zi~h aan vo11r prijs,
Ti>rwi.11 d<> m11z1"k nntP.11
Da11r speeldPn \' o n r 'L publi•·k
gn jufft>rs aller s1ard e11
Oaur· danstt>n _op 't rnuzi~k.
.
Dat was l:om1 ~ k
(a maal bis )
D
k
. k
h " \, 1
at wns orn1e f'n c !CL( •
Een _k f'ur rnad was a~' Ju•men
Al uit ~0:1 g-roorn s rarl :
D&-tutt~ ~ ~ · "

·w•roP.o.wel;lra cescti at.
't W11s u.vond f'n Pit rm•n,
De kourm.li.!' w··.~d /.! t>daa n,
He.t kon nt i't nl IJ vt>n d 11 rA11,
Een w11lk \' lHJ volk hlel'f !<l l&Rn .
·~Zeil it>ts \'fin 't. fijn (:;maal bi=-)
De Miss van Steken e zij r. !
. . .
Numc.ro adn "Il •·'-'' Inti!! r1t>p<?11
lle ~~m:cte~s van 'L .hal kon,
b Zl.J, die d .et>res.t.~1ep.e14 .
E.n C1 ~oogsw pr1.1~ b~ ~ ; u_ou.
Die pn.1s van l~oogn "aaid e
Als irouLI en draw an ~ .
1
f) "°a~ een roem op R.rrd e .
Wt>rd hanr '1esrnld ter ha:1rl~
0 Wilt een sch at
(:l maal bis)
· tl a t. 1.
0 wat een se h a t 1s
Wie zou dat mo~en '_\'. fl zen ?
Raad ee11s u•aar d1,t ZIJ woont,
EAr dat lZ'e voort komt lezen,
En z' .u wordt a a n~e t o onà.
Van alle mnngdeb1oemen
Elk. "·1·1 d e se 1i<;>~nste ~~Jn
.. '
Wilt fl6 m aar e~ne n~P.m~n.
Dat doet al and re p1Jn.
.
Wel opgelet 1
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Ziehier is haar portret!
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Wilt baar een" ~oed aanstar..en
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Beziet die blonde haren
En '1it· blauw oogen zoet,
Gelijk de krioken blozen
Haar wangen zacht en roMd,
~n lachje speelt liefkoien'1 ·
l{ood haren rozenmond,
111 haren kiu
(3 maal bis)
U:wr is een putjen in 1
.
"
.
.
Wilt j,;'lJ huar zum en spreken
1iau t 10 de kerkstraat om
.
Uw hoofd eens bJnntn
stAken
Io de caré «Welkom" . .
Ja, <loet muar eens aat reisje
Hd .is de moeite \\·aard,
. .
Daar woont bet sehoonste meisje
Misschi1.m van heel ons a·1rd. .
Paula Ue H.oo':t .
(:~maal bis)
Uie men tot Mrss verkoo• !

:t

1

I~
11

'~~

....i.

8

_2~

JIJ!
11\t
~

1j1~~

.2~~
JI~
1j 1~
1

''''l
.2~~

'JI~

!)~!

~~
•Ml

~
111~·

i''~~,e

1
1ers en b..
d
'
IJZOft ers . ,~"~~
Al Ie 1·plezieriO.ste
~;
'
,.,
C\J,,.
-

Iets

Ij

\\'OIH
,

,

i9.1 ,

~ 1 f.U~~

""

B~~, - -

vr..n.rJ
vol Kluchtige LIEDEREN en GED'fCHTJLN
opgedicht door P. De Windt (Wa~rdi ch ter)
Hoofdopsteller der «G
. azet van Stekene»
"
.
.
•.
, "d
h
1••e prlJSWlllnaar in den 1~am_p~tr1J . tussc en
Belgische en Holla?dsche d1chte11s m Ned~r:and met ondersteuning van H. M. de Ko1u n· der Nei!erlanden.
.
·
gtrWaardi chter be haalde er don 1° prijs mede,
zooals het over tijd door de groote d a•rblad~n
wijd en zijd werd verspreid en _dol) r ~~ Snoeck,
die Wa.ardichter r ijn portret mal z1.1 n groote
alman akken hi~eft ge.~et met veel lof en ho f er
b" hiergel nte n terzJJ.
IJ,
.
·
b k
1
8 verschill ende ~teuw11 soort . oe en, , .P e"1
·err'g·•r
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menschen dw deze boelum 110ore11 lttt~~1, ku n111m van 't lac hen .•:r van genezen, ze z1.1 n med ecij ri tegen a lle pr.in .
.
Die boeken kunnen u pl e~1er geven voor geheel uw leven . Pakt te n minste toc h eé11 boek
en hebt 0"'e veel macht, pakt ze all e :,i.cht, heel
den hoo p zee r goedkoo p
.
.
.
Men komt st raks met die boeken rond m
deze stn~ek.
"
·
Later tijd of na z1.1n dood zulltm er wel 100
verschilli(7e soort boekwerkea van. Waa rdichter
e even ~o~den in ,•t licht , want dte kere~ heeft
g.~st
zijn'leven al wat geschreven en gedicht.
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Dit blad wordt terug 11ebaald. doch men kan htit eok llehouden v~or 't i:re.~n n.en ~even wrl.
Zü die él'.•u boek of meer boeken nemen krijgen 't volkahc<l gratis toe.
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EEN LIJST VAN EEN DEEL VAN DE GINNEKENSE INGEZETENEN
UIT 1639 (2)

Zoals vermeld werd deze lijst van belastingschuldige inwoners van Ginneken in 1639 opgesteld door de burgemeester
Lambrecht Peter Adriaen Gijssels.

jan merten willems kints steken
Mr. thomas Geevaerts huys erf
Sr. Jan velthovens ackerken
Lenaert de wevers erf
huybrecht jacops kinder hoffstede
Geeridt van Berckel erfgen. hoffstede
Aert franse weduwe steken
frans beens kinder stee
Jan buyckx steken
Ancem hagers acker

GINNEKEN
Adriaen cornelis henricx erven
bruycker peeter anthoniss opten molengracht
de hoeff van (de) blaeuwen key
Denys pauwels weduwe lant
bruycker Lambrecht den sone
Peeter marten vingeroets erven weyden
Peeter cornelis lips lant
Gysbrecht eelkens den buynder
Geleyn Weernouts een buynder
Jan gillis lant in (de) ginnekensche acker
bruycker geeridt gilliss
Peeter peeter vlaminx lant
Michiel in (de) leers de rest van (de)
ginnekensche acker
bruycker henrick cornelis sips
neelken maten stee
Gysbrecht eelkens van selve
noch van synen acker daerneven

f 7
Symen henrick costers stee
Joris jans willemsen van puyen stee erf
Cornelis laureys nijs stee
Derven van (de) pastorije
Jan jacops steken
Sint Lauwereys altaer steken
Jan Geeridt Liefmans· steken
Merten adriaen jan gyben huys en erf
Adriaen peeter beens huys en erf
Abraham aertss huys en erf
Cornelis cornelis jan smolders stede
Roelof bacx huys en hof
Christiaen van (der) daesdoncq huys
Adriaen van der schoot huys en erven
Adriaen en Cornelis bens (?) huys
Michiel aberham aertsse huys en hoff
Jacop van hagen stede
henrick laureyss smidt huys
jan henrick costers kinder steke
Eyckberch secretaris huys en erf
Jacop claes pauwels kinder steken

door Ir. Christ Buiks
Na de lijst van boerderijen te Heusdenhout, die we in ons
vorige artikel publiceerden, gaan we verder met Ginneken,
Overacker, Ulvenhout, Geersbroeck, Raecken,Caudelaer, Strijbeeck en Galder.

f 6 v
Matheus pauwels weduwe pelsacker
Jacop mijn in den boom steken
Gysbrecht eelkens stede
Maeyken jacob betten erven
Marten adriaen jan gyben erve
jan franssen erff
Symen henrich costers erf
jan franss stee
Bastiaen van avoirt erven
henrick adriaensen van bedaf steken

. 34

820
3-10
4- 5
24
24
20
10
3

2-10
10

2-10
25
4
27
27
8~

13
3-10
10
15

f 7 v
WynANT VAN BERNAGIEN DRIES
Cornelis Elen (?) kinder lant
henrick lauereys •••• stee
Steven waddere weduwe van heure nieuwe Leynin
Christiaen roovers soons lant

f 8
Overacker
Matheus pauwels Smits weduwe stee
Joost marten buys stee
Peeter anthonisse
Michiel jan lemmens stee

30

20
10
2
4
2
14
3-10
34

2-10
30
3-10
3-10
6
20
20
10
2-10
15
330
35
530
30
35
10
30
3-10
30
5
10
22

48

97- 8- 2
2-18
214
20

184
185
Peeter marten buys stee cum suis
Adriaen joosten kinder steken
peeter marten buys stee
Anthon~s van sundert stee
henrick jacop Coremans stee
Geeridt gielisse stee
Cornelis anthonis meeren stee metten weirtacker
Verplaten hoef f
Jan f ransse stee
Meeus de hoon erfgen stee
de hoeff van Wolf laer
noch van 3 parchelen
noch vant heyvelt
Sonssen hoef f

8 v
peeter marten buys erve
Laureys de Smidt kinder erve
Gysbrecht eelkens acker
Jan cprnelis joos acker
Gysbrecht elkens acker .
t
Eyckberch een parcheelken gen de weyen
Eyckberch acker daerneven
Eyckberch ackerken daerneven
Eyckberch acker daer tegen over
Eyckberch doornacker en weyken
Eyckberch hamacker
Aberham booten acker en weyken
jan marten buys stee
Totaal

30
15
20

24- 7

22- 9
7-

6- 5
11-10
215
5-15

f

f 9
Ulvenhout
De hoef f van beversluys
de hoeff van sijne hoocheijt
Gebruyckers van grimhuysen
Den leegen acker
De leege weyde
Adriaen Jan Lenaerts stee
Geeridt Jan Lenaerts stee
Jan adriaen jan gijben cum suis
Cathelijn adriaenss stede
noch van Cor(neli)s peeters van Corput erve
peeter henrick vlamincx stee en erve
peeter jan peeter stouts stede en erve
Jan wouters stoops kinderen erven

20
12
24
16
20
20
10
10
30
12
12
2- 7
67- 6-0

10-10
15-10

632

28
3-10
33-10
3-16
22-1
30-1
35
35-1

Joostes Corn. peeter henrick Vlamincx
neelken mathijs joos brocx steeken
bastiaen van (der) avoirt stee cum suis
henrick hermans stede
Jan willemse van (de) kieboom stee
noch van Anthonis de haen
noch vant faesackerken
f

24
10
5-10
5-10
236

:,j_
,;,~·

.... ,·,

9 v

henrick hermans cleijn steken
Corn. adriaen Jan Jan gijbenkinderen
Geeridt en Jan jan gijben kinderen
Cornelis wijman montens stee
Corn. janssen van alphen broecxkens
peeter jan Jeerter (bedoeld is: peeter) stouts
van selve
Stelants groote hoeff
Stelants Cleijn hoeff
peeter jan leemans wed. steken
Den Geeridts acker van Commisaris hoef f
Somma sommarum
f 10
Geersbroeck ende
Jan Jan gijben steken
Jan en Geeridt Jan Gijben
deselve noch van (de) Rieckenschotsen acker
Corn. adriaen Jan Gijben steken
Adriaen franssen erven
Willem pancken erven
Jan Anthonis Jaspers erven
peeter Jacop Stouts erven
Peeter Adriaenss de haen erfgen.
peeter Jan peeter Stouts vant bieckenschot
Corn. pauwels steken
Corn. Jan nuyten stee
Symen Costers erven
peeter en maeyken jan peeter stouts kinder stede
bastiaen pauwels haenen erven
Cornelis henrickx steken
f 10 v
Maten thomas com suis . stee
peeter henrick vlamincx steken
Adriaen Gillis wed. stee en erven

25

2- 5
2- 5
35
31

17
11- 2
2-10
30
36
100-15-2

24
20
20
35
25
25
7
7

14
35
14
25
14
225
15

2-10
30
3-10

('

186
Wouter Corn. de haen steken
Anthonis pauwels Gijbx stee en erven
Laureijs pauwels Gijbs stee
Jacop Wetters weduwe stee
De hoeff van Valckenborch
thomas matheus stee en erven
mathijs Adriaenss stee
Somma Sommarum
Raecken Caudelaer etc.
f 11
de hoeff van (de) honsdoncq
Adriaen adriaens stee
Laureijs Willemss erfgen. stee
Abraham lauwers stee
noch van beempen aen (de) bullevoort
noch van peeter Jan Floris langdoncq
Corn. Adriaenss ende maeyken Jan lenaerts stee
corn. de hoon erfgen. stee
noch van beempt over (?) der brug
bhertel de hoon steken
Willem henricx de hoon steken
De hoeff van Lochtenburch
peeter Jan Joosten van Caudelaer stee cum suis
Corn. Jansse van alphen stee
Den selven van alphen van Lijsken martens stee
Abraham nuyt aberhams stee
peeter mathijs matens stee
peeter marten buys erven
Steelants hoeff
Wijnant van Bernagien erfgen. stee en erven
f

187
24
4-13

4- 3
30
6
3

4-10
49-15-0

9-10
3
3

3-15
12
20
4-12
3- 5
20
20
28

87-15
9-10
2-15
2-15'2
2-15'2
29
4- 5

f 12
Anthonis laurijs Sgraeuwen dochter van de helft
henrick jacop Smits steken
Quirijn Lenaerts buysbosch
peeter mathijs marten erf
Christiaen Corn. kinder stee
Jan dirck Tancx stee
peeter peeter drunen
Marten laureijs huijbrecht Sgraeuwen stee en erven
Peeter jan Joosten suis(?) stee en erven
Anthonis laureijshuijb Sgrauwen kinder erven
Corn. peeter Jan floris erven
Adriaen laurijs huy. Sgraeuwen stee en erven
Jacop Corn. meeren nomine uxoris vercofte erven
Anthonis peeter monden stee en erven
den selven van corn. denis erven
Den selven van Corn. Geut stee
henrick jacop smits lant
lambrecht pr. gijsels cum suis een buynder

3- 2
7- 8
24

7- 5
24

9-10
25

25
30
15
30
30
4-15
2-10
3-10
3-10
3-10
3-10
3-10
3-10

5-17
10
20
8

26

3

11 v

De hoeff van Coeckelberch
Joost Jan wouter stoops
Joost va(de)plas van(de)vorst
Geridt martens leenlant
Corn. henrick meeren erfgen. stee
Jacop Corn. meeren van Lijnken Jacop Abrahams
noch van peeter henrick vlamincx gecoft
Corn. denis kinder steeken
T heylich Geest steken
Troijen
D'Jacopstuck
Den Groot acker
Jan Reeps steken

Laureijs en Jacop Joost Janss stee
Corn. Corn. Claess stee en erven met heynkens
hoeff en Wachtmans bempt
noch van Corn. henrick meeren bij coop
Laureijs ende jacop joost Janss stee
noch van Corn •. meeren beempden
D Commisaries hoeff
Andries Corn. meeren stee Adriaen laureijs
sgraeuwen de helft

12- 4
4

15'2
15
2-17
20
25
27
4
3
6

15

f 12 v
8
Den h. Geest bempt
15
Laureijs Corn. cum suis cantt Bosch tot notsel
4-10
Vincent lucas
In de lasten van den pierbecht (=pierberch) Coninck
beede vijfden Labeur penninck enploegh gelt is
5Jan martens
179-17- 2
f 13
Strijbeeck
20
Jan dirck Tançkx erven
13~
Adriaen Corn. thiels van hoijdoncq erven
1
4peeter janss van Wesel stee
10-10
Peeter Peeter peerman stee en erven
7
Mathijs Adriaenss stede en erven
8
Geeridt Corn. thiels steken

189
108
Den pastoir tot meerl van beempt en bosch
Corn. Corn. van Rulkens Bosch
Geeridt matheeus en Adriaen Corn. thiels van
hoijdoncq van (de) helft van Rulken bosch
geert matheuss heeft de helft betaelt
Anthonis peeter thiels kinder stede
Corn. peeter Roelen stee en erven
Adriaen sijmens kinder stede
Adriaen Roelof Schelkens en brugbeemt
Lauerijs Jan lauress kinder van de helft van de
hoijdoncxschs ackers en bocxlant
Corn. pr. Roelof Schelkens van dander helft
Anthonis ariss kints erff
f

111:!
111:!
2-10
3- 21:!
4- 6
4-10
20
20
10

13 v

Jacop Goes wed.stee
Jan van etten stee
Anneken halderbraecx stee
Corn. Jan jacops kinder erf
huybtech Jaspers van hoijdoncq stee
Jenneken Jan wouters schelkens stee
peeter anthonis thiels van hoijdoncq stee en erven
eerst laureijs erff
martes spirincx kinder stee
Corn. corn. joos stede
Jenneken Jan wouter schelkens acker
Corn. bastiaenss bempt
Anthoni monden bempt
Jan roelof f s kint beempt
Lijs kessen van (de) helft van hoijdoncxsen bempt
dinge kerstens van dander helft
Jan van velthovens erff
Jan Jan Geerytss kinder stee
Jan Anthonis thiels van hoijdoncq erff
Matheus jan jacops lant
Adriaen Wouter Schelkens stee
f

28

3

. 32
4

30
32
3-10
2-10
10
2-10
2-10
2
10
20
20
12
12
2
2
19
6

3-

f 14 v
Jan Corn. peeters vier parchelen
peeter f lories verdaesdoncq
Gasper wouter waegem(aker)s erfen. stee
Adriaen peeter thiels stee van hoijdoncq
Adriaen roeloff schelkens cum suis stee
.Den selven noch 2 loopensaet
den selven noch van daenstee van nuijt keijsers
met de weij gent. de breebeeck
Marten Christiaenss erven
nuijt Corn. steken
Anthonis Corn. Vrints steken
Mathijs Corn. steken
peeter inden baleman stee
henrick adriaenss erf
thomas opten dierniet
Michiel mathijs hoeckmans erf
Claes henr. neels bijstervelt
Adriaen Corn. pauwels cum suis stee
noch van lambrecht peeters erf
noch van trijpt
peeter adriaen heijns stee
Jan adriaen heijns stee
Corn, henrick Sibs stee
f

14

noch van sijn ander stede
Gillis Verhoeven erven
Jacop Adriaenss stee
Jan Jan Clercx stee
noch van peeter Roeloffs kinder erf
Mathijs Adriaen thiels heijnin
noch van eenen halven beempt genaemt bocxham
soma

Galder
Jan van hoijdoncq erfgen. bempt
Jan Jacop philipss meer
Jan Claess erfg. nu Corn. henrick sibs hassel
Theylich Geest keeselken
maten Christiaenss stee
matheus Janss erfgen. bosch
floris adriaenss verdaesdoncq stee
pauwels coremans stee
den selven vant nieulant

4

2-

20
37
20
71:!
5

70-15-3

5

12
10
3

2- 31:!
20
251:!
28

15

38
6

3-12
3-141:!
5- 9
6

30
25
20
8

30
2-10
30
30
20
10

5- 3
161:!
18

2-15
2- 7
2- 7

15

Corn. peeters beempt
lambrecht peeters erve
Corh. henrick sibx stee
lenaert adriaenss erf
Jan laureijs stee
Pauwels Coremans oubrug en molenbeemt
Jakop Corn, Willems de helft
Mathijs adriaenss thiels cum suis Coeckenbroeck

10
34
38

61:!
3- 6

14
15

191
190
henrick adriaenss cum suis erf
18
Jan Claess wed. erf
25
Corn. Cornelis mouwe stee
6- 9
Dmusseel en weijer
10
peeter peeters stee
3Corn. laureijss kinder stee
3Corn. Coremans kinder stee
3- 4
Corn. Adriaenss stee metten Claverbemt en breeacker 3- 5
Jan laureijs stee
41
peeter jaspers van hoijdoncq stee
4-12- 1
laur.eijs Corn. laureijss stee
3-12
aert adriaen Gijsels stee
3-12
Lenaert adriaenss stee
3- 2- 2
Lenaert adriaenss erf
9- 1
Corn. pauwels kinder stee
6
Schermiss (?) middelste heijnin
5
adriaen van keesel stee
3-15
Jan Corn. Cleerm(aeke)r stee
5
Adriaen jan meeren kinder bempt
20
15 v
Adriaen Gillis lattenbeempt
De pastorije in (de) lattenbeempt
De hoeff vand(er)daesdoncq
De hoef f van Schoondoncq
de hoef f van blauw Camer
de hoeff van nieuwenhuijs
De Groote hoeff van Bauverijen
Den nieuwen boomgaert met de weijkens neven de
Singel
Thomas aertss erfgen bempt
Cornelil (?) Jan Cleijss bempt
De cleijn hoeff van Boeverijen
Sijmen Costers bempt en bosch
Anthonis Gommers bosch en bempt
Anthonis henrick meeren acker
Dingeman peeters bempt
bergendongen
Den Bredaechsche bempt
de h. Gheest van t haeckstuck van nuyts eemonts
.gecomen de meer enden tommenacker tsamen
dbagijnhoof van nuyt eemonts
f

15
7

2012-10
13-10
8-10
112-

25
25

630
30
22
13
12
30
10
84-19-0 .

Vijff penn. van (de) thiende 1639
heusenhout
Ginneken Rog thiend
Ginneken Lers thiend
Ulvenhout
Coeckelberch Corn. janss van alphen
Strijbeeck
Galder
nieuwenhuijs
boeverijen

65
382950-10
7733
46
19
5- 5
362-25

f 16
De vijf(de) pen. over de landerijen onder de
tienden van heusenhout daer de weijde en
205- 7
boschen meede onder sijn beloobt alle jaeren
De vijf(de) penn van de landerijen onder de lande
van ginneken genaemt de kercktiende daer de
97- 8- 2
bosche en weijde onder sijn beloobt alle jaeren
De vijf(de) penn. vande landerijen onder gehucht
van overacker weesen(de) onder de kercktiende
of ginneken beloobt daer oock de weijde en
67- 6
bosche onder sijn
Den vijf(de) penn. van de landerijen onder
ulvenhout tussen de twee beecke daer onder
sijn de gehucht geersbroeck beloobt met de
weijde en bosche tsamen ulvenhout 100-15-2
150-10- 2
ende geersbroeck 49-15

Comen dese vier partijen de some van
hier bij moet c oomen. de beede die die van
ginneken soo hooch setten als de vijf pen.
comt oock

520-12- 0

520-12- 0

1041- 4Den vijf pen. onder de landerijen vande tiende
onder Raken en Couwelaer daer de weijden en
179-17bossen onder sijn beloobt alle jaere
Den vijf pen •. onder de landerijen onder de tiende
van strijbeeck daer meede de weijde ende bosse
70-15onder sijn beloobt alle jaere
De vijf pen. onder de landerijen onder de tiende
van galder nieuwen huijsen ende boeverijen
191-11beloobt alle jaeren
442- 4Comen dese partijen de somme van
442- 4daer bij de beede als voor
884- 8-

0

2

3

0
11
2

192

193

Het Kapittelarchief is geïnventariseerd door J. Habets:
De archieven van het kapittel der hoogadelijke Rijksabdij
Thorn, Den Haag, 2 delen.
Portefeuille 2, Ginneken, Gilse en Geertruidenberg.
Hierin: omslag Ginneken.

OUDE GEBRUIKEN (3)
door Annie van Dort

OUDE GEBRUIKEN (2)
door Kees Leijten

Lang voor de kerstening gaven zowel de Germanen en de Romeinen elkaar met de zonnewende-feesten en Saturnaliën _(eindejaarsfeesten) vruchten ten gesçhenke. Daarnaast waren broodoffers en geslachte varkens de meest gebruikte geschenken om
geesten en goden te behagen.
.
.
De jaarlijkse feesten begonnen in november en eindigden rond
het oogstfeest. De gekerstende feesten beginnen bij ons me_t
St. Maarten (11 november) en eindigen met Pinksteren. Het
strooien van Sint Maarten en Sinterklaas moet men zien als
het symbolisch inzaaien van de akker. Het begin dus van het
nieuwe leven. Vooral in vroeger jaren kon men deze vruchtbaarheidscultus terug vinden in de geschenken die toen gegeven werden. Met Sinterklaas waren dat appels, . noten,_..
vijgen, sinaasappels, suikeren varkens en beestJes, vriJers
en vrijsters van taai, kindjes in hun wiegjes en niet te
vergeten varkensspaarpotten.
.
Met Pasen weer haasjes, konijntjes, eieren, paasbrood_ etc.
Kerstmis veel vleesgeschenken en kerstkrans, welke het symbool is van de steeds krachtig wordende zon. Broodoffers in
de vorm van Lebkuchen, worstebroden en wat de Belgen nu nog
doen - men geeft daar elkaar "Lukkies". Ook hier werden muntstukken in appels gegeven en patakons.

EEN MUNTSTUK IN EEN APPEL (2)
Talrijk waren de reakties, die ik kreeg na mijn oproep over
"een muntstuk in een appel". (1)
Men kende het gebruik in Lage Zwaluwe (Mw. Magielse), Wagenberg en Prinsenbeek (Dhr. J. v.d. Made), Breda (dames Boelens-van Boxtel en Selbach-van Boxtel) Princenhage (Dhr.
Verdaasdonk), maar ook in Ulvenhout waar Jan Goosen, Jan
Grauwmans en Dick Meeren een en ander bevestigden.
Jan Goosen (2) kent het gebruik nog uit zijn jongensjaren,
maar heeft het doorgezet bij zijn eigen kinderen.
Mevrouw Jansen-Boom, geboortig uit Ginneken van alochtone
ouders kende het gebruik (vanzelfsprekend?) niet, maar
haar dochters (16-20) maken er tegenwoordig weer gebruik
van als ze bij vriendinnen op verjaardagsvisite gaan.
De meeste van mijn zegslieden kennen het gebruik alleen uit
de Sinterklaastijd, wanneer er een zilveren gulden of rijksdaalder in verstopt was.
Het gebruik blijkt ook thans nog veelvuldig voor te komen.
Toch is het plaatselijk.
Ons lid Jan Willem van de Laarschot geboortig uit Vught
kent het ook, maar enkele zegslieden uit Etten en Oosterhout hadden er nooit van gehoord.
Soms was de munt geheel in de appel geschoven, maar de
meeste munten staken er met 'n randje uit. Het waren meestal zilveren, geen bronzen of nikkelen munten.
Een oud gebruik blijkt dus nog te leven.
Annie van Dort, onze onvolprezen regionale volkskundige,
gaat in het volgende artikel dieper in op de geschiedenis
van dit oude gebruik.
Bronnen:
1. B.v.P. 41 pn.g. 130
2. Jan Goosen, schrijver van de rubriek "Jeugdherinneringen"
in Brieven van Paulus.

Naast vruchten en brood, vooral in fijn gebakken vorm, waren in vervlogen tijden ook muntstukken het symbool van
vruchtbaarheid, geluk en voorspoed.

Lang voor de kerstening was het bij de Romeinen de gewoonte
om aan elkaar appels te geven met daarin een zilveren Denarius of Tienling. Dit gebruik bestaat nog, alleen is de
Denarius vervangen door een ander muntstuk. Ook in onze gewesten was en is het misschien nog hier en daar in gebruik
dat men met Nieuwjaar aan de kinderen een appel geeft met
daarin een zilveren gulden of kwartje. Het moest in ieder
geval een zilverstukje zijn. De gulden afge~:id.~an Florijn
welke in Florence geslagen werd, is waarschi]nliJk wel de
aanleiding daartoe geweest. Veel romeinse gebruiken hebben
wij overgenomen. De Romeinen vierden hun Saturnaliën bij
nacht ook andere feesten. Wij vieren ook kerst-"nacht",
Paas-nacht, of nachtwake, oudejaarsavond of nacht, ook de
sint komt bij nacht.
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Wat de appel betreft, dit was een van de meest voorkomende
vrucht, zowel bij de Germanen als bij de Romeinen welke
juist dan gegeven werden.
Ik citéer uit "Weihnachten" (2): "Auch die Apfel, die den
Christen als frühester Christbaumschmuck dienten, sind
Heidensymbole. Sowohl die Griechischen Göttinnen Demeter
und Aphrodite als auch der Nordische Lichtgott Freyer traten gern mit der traditionsreichen Obst in Erscheinung"
en verder: "und die biblische Geschichte vom Sündenfall
vermischte sich mit den Fruchtbarheitskulten der Römer
und Germanen, für die der Apfel seit jeher ein Fetisch
für gutes Gedeihen war. Er sorgte für reiche Ernte auf
dem Feld und in der Familie für Nachwuchs".
Voor 1900 was vruchtbaarheid in de familie als ook op de
akker en in de stallen een groot goed. Ook de bovenlichten
vroeger zo talrijk in de huizen aanwezig gaf de kracht aan
van de visuele gedachtenverwachting. (3)
De appel symboliseert vruchtbaarheid, geld, geluk en voorspoed.
De Patagon, Patacon of Albertusdaalder wordt in de encyclopedie (4) beschreven als een ronde of ovale schijf van
gebakken klei, waarop een alledaags of mythologisch
tafereeltje geschilderd is.
Ze werden gebruikt tot versiering van Kerst- en Nieuwjaarsbroden en -koeken.
Deze traditie zou verband houden met het aloude gebruik van
het stoppen van een geldstuk in een brood of koek zoals bij
de Germanen en de Romeinen voorkwam en thans in Duitsland
(Lebkuchen) en Engeland (Christmaspudding) nog gebruikelijk
is.
Bronnen:
1. "Kerstmis in de Kempen" door A. van Dort-van Deursen
uitg. Stichting Breda Toen en Nu 1979
2. "Von Hexen, Mächter und Menschen, Weihnachten 1982"
.Andreas Müller
3 • . "Sinte Geertruydsbronne 1925", "Ars Folclorica Belgica"

e.a.
4. Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie 1977, deel 18,
p. 549.
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SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (28)
door Dr. F.A. Brekelmans
DE BOERDERIJ - HERBERG "DE .BROUWERS"
Op de Eikberg onder Bavel lag sedert eeuwen de zeer fraaie,

karakteristieke boederij "De Brouwers". Daarin was tevens
een herberg gevestigd, terwijl naast of achter het gebouw
een bierbrouwerij werd geëxploiteerd. Deze zal aan de boerenhoeve haar naam hebben gegeven.
Het bleek niet gemakkelijk de historie hiervan na te gaan.
In 1752 was het complex in het bezit van de bierbrouwer
Jan van der Schoot, die toen bij het dorpsbestuur klaagde
over lastige inkwartiering van sqldaten uit het geallieerde leger tijdens de Oostenrijkse successie-oorlog • .
Deze Van der Schoot werd op 22 maart 1766 dood aangetroffen op de Baliëndijk onder Teteringen en wel nabij de
weiden van zekere Cornelis van Dijk in de Vughtpolder.
Het lijk werd naar de hoeve van Antonij Oomen vervoe~d en
daar gekleed en wel op een ladder in het bakhuis neergelegd. Daar vond de lijkschouwing plaats door de autoriteiten uit Breda. Helaas is het verhaal van die schouwing
niet bekend geworden. De dode werd in de oude kerk van
Bavel voor .de somma van f 2,-- begraven.
De overleden bierbrouwer was gehuwd geweest met Elisabeth
Neuten. Toen ook deze overleden was deelden de kinderen
in 1775 de goederen van hun ouders.
Het gezin telde vier zonen en twee dochters, waarvan één
kloosterzuster te Arendonk was. De andere dochter, Brigida genaamd, was gehuwd met Steven van Gastel. Aan dit
echtpaar werd de hoeve met brouwerij toebedeeld. Een en
ander werd omschreven als:
"EEN HUIJZINGE, STALLINGE, PAARDENSTALLINGE, SCHUUR,
TORFKOOIJ, BROUWERIJ EN ·VERDERE TIMMERING, HOF, BOOMGAARD
EN AAMSTEDE GROOT 1 BUNDER TE BAVEL OP DEN EIJKBERG".
Er hoorden ook nog bij vier percelen zaailand, twee percelen bos en twee percelen heide. De akkers droegen namen
als "Lipsenakker", "de Innemen", "de Huisakker", "Het Ver.brand Steeken" en "de Mortel". Brouwer Steven van Gastel
overleed in 1784 en werd 10 september te Meerle begraven.
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Zijn vrouw overleefde hem nog 25 jaar en stierf - 69 jaar
oud - in 1809.
Daarna is dit complex op nog niet opgehelderde wi]ze in
het bezit gekomen van de Ginnekense Chirurgijn (heelmeester) J.H.R. Maassen (geboren te Vollenhoven 1754, overleden te Ginneken 1814) of van diens zoon Antonius Damia-

~

nus Maassen. Deze laatste was in 1802 te Ginneken geboren
en stierf er in 1870. Hij exploiteerde in het dorp Ginneken zelf een brouwerij en zal dus de Bavelse hoeve hebben
verhuurd. In 1826 was de huurder mogelijk een zekere Peter
van Gastel.
Ook Maria de Weert(l808-1867), de echtgenote van A.D.
Maassen kwam uit een brouwersfamilie, want haar vader
exploiteerde een bierbrouwerij te Sprundel. In 1824 was
haar man daar ook werkzaam. A.D. Maassen maakte als wethouder deel uit van het gemeentebestuur van Ginneken.
De brouwerij met de hoeve te Bavel kwamen na 1870 in het
bezit van zijn ongehuwde zoon Johannes Franciscus Maassen
(1842-1917). Deze was behalve wethouder van Ginneken ook
nog lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant.
In 1910 werd hij de oprichter van het Laurensgesticht in
Ginneken.
Deze (laatste) Ginnekense brouwer liet al zijn bezittingen
na aan de afstammelingen van zijn nicht Dymphna de Weert,
weduwe van doctor Willem Kenis.
Op het moment van overlijden bleek uit dien hoofde er'fgename te zijn Adriana Bogers, weduwe van August de Weert.
Deze verkocht vele bezittingen van de erflater: "De
Brouwers" kwam voor f 28.000,-- in handen van René
Thomaes, fabrikant te Ginneken. De Bavelse boerderij was
toen in gebruik bij J. Pelkmans.
Spoedig deed ook R. Thomaes het complex op de Eikberg van
de hand en wel bij publieke verkoping voor notaris c.
Laurijssen te Teteringen. De zitting had 19 december 1919
plaats in de herberg zelf. Deze werd toen omschreven als:
"Koop 1. Het grote landbouwershuis, waarin thans café met
vergunning". Het perceel werd ingezet op f 12.500,--.
Koper werd tenslotte G.A. Martens, voerman te Bavel.
Zoals men weet is de prachtige hoeve-herberg bij de oorlogshandelingen van 1944 door brand verwoest en - helaas
- niet in oude stijl herbouwd.
Hiernaast Herberg "De Brouwers" in oude glorie.
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VAN AACHTER
DE PLATTE8UIS
VAN AACHTER DE PLATTEBUIS (4)
door Peer van de Schraanswaaije
Agge nog van vurrige eeuw bent, beste meese, dan meugde van
geluk spreeke, dagge dur nog bent; waant ok al hebbe we
tegesworrig nog zoveul geleerde meese in de wereld; om oud
te meuge worre hedde toch un bietje geluk nodig.
Jao, nou motter bij zegge, dat de meese van vruger wel un
stripke vur hebbe op den grotsten hoop meese van tegesworrig.
Op de irste plats leefde de meese vruger wa gezonder, ze
gienge wa vruger nor bed en ze kwaamen ur wa vruger uit.
Tun twidde, ze ware wa meer in de W·e er as nou; da moes ok
wel, waant dur moes harder gewerkt worre.
Jao, meese, begrep me goed, meer van da lompe werk, zee
onze Jaonus altij, ak ut daor wellus mee um over heb, mar
in ieder geval wier dur moeijer van as tegesworrig en ge
kont ur goed van eten en goed van slaope.
Mar rijk wier dur nie van; iedere cent moes twee keer omgedraaid worre, jao, meese, da was dun ouwe tijd.
Ak dan bedenk, dat den cent de wereld uit gaot, dan denk ik
toch damme mee z'n alle toch aon ut aachteruitboere zijn.
We hebbe gin cente mir, waant die koste meer van maoke as
da ze wèrd zen, maar we hebbe ok gin werk meer en das erger.
Jao, bij onze Jaonus op de stee is daor nog niks van te
ondervijne, mar ak de kraant lees, dan is ut raok mee al die
werkeloze en al die zaoke en fabrieken die ut nie mir vol
kunne houwen.
Ak da ammel zie in de kraant en op de tillevizie, dan mok
nog wel us denke aon vruger.
Ak dan ieder jaor vur oos vaoder zaoliger de paacht bij den
baron moes gadn betaole, dan moeste nog wel us waochte in
den gang en daor hing zo'n kopere bordje mee "Arbeid adelt"
e rop .
Ak da zààg, docht ik altij, ja da zal wel waor zijn, mar ut
hangt hier verkeerd, ut moes bij oos in den stal hange.
Waant docht ik toen altijd, agge nie wit wa werke is, mot
ur ok nie over wulle praote.
Mar meese, eerlik gezeet, mok ur in munne ouwe dag op
terugkome.
Waant op dun dag van vandaag bende bij de gelukkige agge
meugt werke en dan denk ik toch wir an da bordje bij den
Baron in de gang.

JEUGDHERINNERI NGEN (7)
door Jan Goosen
' t Zal zo ongeveer 1925 geweest zijn, dat we van moeder
voor ' t eerst naar de dorpskapper moesten, naar Jan Jacobs.
Hij woonde in 'n b e scheiden huisje naast de gebrs. Rijpaert.
Jan was 'n wonderlijke verschijning. 'n Lange, magere man;
met voor zijn postuur 'n te klein hoofd. Daarbij kwam nog,
dat z'n eigen bol nu niet direkt reklame was voor geregeld
onderhoud. Hij was, om ' t op z'n Ulvenhouts te zeggen:
pattekaol. Heel druk had hij ' t niet en ' t kon dus gebeuren, dat Jan uit de tuin werd geroepen en al ruikend
naar aarde en verse beer in ' t kappersvertrek verscheen.
Hier stond één kappersstoel en als kleine brak werd je omhoog gehesen en kwam j e terecht op 'n plank, die Jan op de
armleuningen van de stoel had gelegd. Daarna begon ' t ritueel met schaar en tondeuse. Dat laatste ding was nou 'niet
"je van het". Geregeld kreeg je de neiging om je bol in te
trekken, als er aan de achterkant ook "getrokken" werd,
maar dan met ' t beulapparaatje. Dan kwam ' t mooiste moment!
Jan vulde d e spuit met water uit de pomp en ging dan al
zegenend rond. 't Water droop van je pas geknipte kopje.
Heerlijk verfr ist ging je weer op huis aan, nadat je hem
5 cent had betaa ld.
Prachtig was ' t ook om te kijken bij ' t beslaan van paarden bij de smid (Vlamings en v.d. Muysenberg).
Als je veel g e luk had, mocht je aan de blaasbalg trekken.
Je was altijd wel verwonderd, als door jouw getrek de
kleine kooltjes rondgloeiend oplichtte n. Dan legde de smid
' t hoefijzer in ' t vuur. Buiten stond ' t paard reeds te
wachten op z'n nieuwe schoenen. De oude had hij reeds uitgeschoten en weggegooid, want hij kreeg meteen nieuwe.
De smid greep dan ' t gloeiende ijzer e n maakte het op ' t
aambeeld precies passend. Met gesis en rookontwikkeling
werd dat hete ding tegen de hoef gedrukt. Ik had altijd
medelijden met ' t paard, want dat moest wel enorme pijn
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doen, je rook de verbrande voet!
Soms zette men 'ri paard in de hoefstal, maar meestal werd
' t los beslagen.
Vol bewondering was je voor de smid, die zo maar de.
achterste poot van . zo'n sterk Ardenner paard optilde,
tussen z'n benen klemde en ' t ijzer vernieuwde, netjes
bijwerkte en met 'n zwart verfje de schoenen oppoetste.
We hadden in de jaren 20/30 ook 'n heuse kleermaker, nl.
Jante Verhoeven. Als je 'n pak nodig had nam hij de maten
à la "wordt u al geholpen", je zocht 'n stofje uit en na
verloop van 14 dagen kon je gaan passen. Je kostuumpje
stond dan in de "grondverf". Binnen 'n week liep je dan
weer op z'n paasbest rond.
Jan was tegelijkertijd koster.
En 'n nette, en 'n goeie.
Onopvallend deed hij z'n werk. ' t Was voor het dorp 'n
hele overgang, toen we na z'n dood 'n kosteres te zien kregen, 1 die met 'n grote hoed op aan ' t altaar rondzweefde.
Als we de kans kregen stonden we ook altijd te kijken in
' t portaal van de kerk naar de klokkenluiders.
.' t Zwaarste werk was ' t op gang brengen van de klokken.
Dan moest ' t .volle gewicht van de "trekker" ingezet worden. Maar dan zweefden de heldere tonen van de drie klokken over ' t dorp en zongen het Te Deum, want men had de
klokken gestemd op de eerste drie tonen van dit kerkelijk
lied. Soms kreeg je wel 'ns de kans om stiekum zo'n op en
neergaand touw te pakken en had je 'n gratis rit omhoogomlaag!
Als er 'n kindje begraven werd, dan luidde men na de
engelenmis ' t z.g. engelenklokje. Dan zag je soms 'n bedroefde jonge vader met 'n "kistje" onder z'n arm met
enkele gezinsleden of familie naar ' t kerkhof gaan.
' t Gonsde vroeger van de bedrijvigheid in ' t dorp.
'n Hele boel mensen waren dagelijks op straat te vinden.
Denk maar aan de melkboer, de groenteboer of vrouw, de
bakker, de slager, de olieman, de postbode (2x per dag),
de kranteman. Tegelijkertijd hoorde je de zaagmachines
van de 3 timmermanswerkplaatsen (Martens, Govers, Smeekens)
waar nog heuse ramen, deuren en kozijnen werden gemaakt.
Maar ze hadden er ook latjes om 'n vlieger te maken!
Soms stond ' t verkeer ineens stil. Dan was er 'n begrafenis.
Prachtig om te zien was 't, als er 'n begrafenis was met
'n luxe lijkwagen. Zo'n zwarte .wagen op 4 hoge wielen,
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versierd met 'n zilveren kruis op ' t dak en met ·4 koperen
lantaarns op de hoeken, waarin heuse kaarsen brandden,
werd getrokken door 2 of 4 zwarte paarden. Zelfs deze
treurden mee, want ze waren bedekt met zwarte doeken, die
zelfs over hun poten hingen en waarin gaten uitgespaard
waren voor hun ogen. De familie volgde dan in zwarte rijtuigen, waarvan de gordijntjes gesloten waren. Na de mis
werd de kist met de overledene dan op 'n baar naar ' t
kerkhof gedragen door de naaste buren. Dit was zo'n gewoonteplicht ( 1).
·
Na afloop van de kerkhofplechtigheden was er dan in ' t
café de koffietadel met broodjes met kaas. Soms kwam daar
ook de notaris om ' t testament voor te lezen als er b.v.
'n suikeroom of tante was overleden.
Heel wat begrafenissen hebben we als zangertje van ' t kinderkoor en later als koorzanger meegemaakt. Daarom bleef
dan ook die mooie Gregoriaanse melodie heel de dag dikwijls
nog door je hoofd zingen.
In paradisum deducant te angeli;

1. Zie ook B.v.P. 35 p. 73-76: Burenplicht door K. Leijten.
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PIEREN IN DE WEERSVOORSPELLING (3)
Grasmaand

Broedt de spreeuw vroeg in april
Een schone meimaand is op til

Bloeimaand

Een bijenzwerm in mei
goed teken voor de wei
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OORLOGSHERINNERINGEN 1940-1945 (1)
door Jan Goosen
Voorat' 'n geheugenopfrissertje uit m'n dagboekje uit die
tijd.
' t Begon allemaal al op 2 september 1939 toen Engeland aan
Duitsland de oorlog verklaarde vanwege de inval in Polen.
Voorafgaande hieraan werd op 28 augustus 1939 in ons land
de Algemene Mobilisatie afgekondigd en moest iedere soldaat
zich op weg begeven naar z'n onderdeel.
Op 17 maart 1940 was er 'n plotselinge samenkomst van
Hitler en Mussolini in de Brennerpas
8 april 1940 Engeland legt mijnen in de Noorse territoriale wateren om uitvoer van ijzererts
naar Duitsland vanuit Narvik te beletten.
9 april 1940 Duitsland beantwoordt dit met de bez-etting
van Noorwegen en Denemarken
10 m~i 1940
Vrijdag half zes in de . morgen. We worden gewekt door ' t
lawaai van vliegtuigen. De gele schijf van de opkomende zon
is nog maar net in ' t Oosten te zien en de dag voorspelt 'n
echte mooi-weer-dag. Hoog in 'n boom achter de tuin zingt 'n
merel z'n ochtendlied. We gooien ' t slaapkamerraam open en
zoeken de lucht af.
Tot onze stomme verbazing zien we geen Nederlandse maar
Duitse jagers, die ' t hemelruim in beslag hebben genomen.
Klaarwakker zetten we de radio aan en ja hoor, 'n lange
lijdensweg voor vele Nederlanders is begonnen.
De versperringen, aangelegd bij de ing~g van ' t bos (Nieuwe
Dreef) en bij de boerderij bij Van Boxel
(kapelletje) worden beproefd. En ze werken!
Gevelde bomen beletten de doorgang in en uit ' t dorp. Dit
moet de vijand tegenhouden!
Ook wordt op deze dag ' t vliegveld van Gilzé-Rijen gebombardeerd. De ene granaat na de andere werd afgeworpen me.t
als gevolg: 'n niet meer te gebruiken vliegveld; letterlijk
omgeploegd.
11 mei
De versperringen worden opgeruimd. De Belgische grens wordt
gesloten, want wij zijn immers neutraal!
Tijdens de Mis (Vigilie van Pinksteren) komen tientallen
Franse motorrijders Ulvenhout binnengestormd. Moe en uitgeput krijgen ze links en rechts iets te eten en te drinken

en hoor je af en toe, een twijfelachtige uitroep •. Vive La
France!
Duitse jagers scheren over Ulvenhout en lossen 'n lading
kogels om de Fransen te treffen.
Eén van de Dorpstraatbewoners (Toon de Kort) heeft de tegenwoordigheid van geest om . te schreeuwen: dekken!!
In 'n minimum . van tijd is de straat leeg.

12 mei
Pinksteren.
Honderden en nog eens honderden komen vanuit Breda en hebben de stad verlaten, omdat men gezegd heeft, dat Breda
vanaf de Mark verdedigd gaat worden. Ze gaan op weg naar
•••• ?

Sommigen komen zelfs in Zuid-Frankrijk terecht.
In koortsachtige haast graven we met 'n man of tien 'n
grote schuilkelder in de tuin bij bakker Van Kuyck. We
hebben er nooit ingezeten.
De Fransen zijn ondertussen al lang op weg naar huis.
13 mei
De eerste Duitse troepen trekken Ulvenhout binnen. Nog dagen zullen we troepen voorbij zien trekken. Uitstekend gekleed, prachtige paarden, korrekt gedrag. De winkeliers
beleven 'n gouden tijd. De moffen kopen alles op en sturen
hun eerste buit naar Duitsland. ' t Gevolg is natuurlijk 'n
snellere distributie.
Overal hoor je opgewonden berichten als: Duitsers bezetten
de Moerdijkbrug. Ze hadden hun soldaten in Nederlandse uniformen (!) gedropped; 'n Ulvenhoutse marinier (naar ik meen
Jan van O~rs) komt terug uit Rotterdam en vertelt over hun
felle gevechten, waar je koud van wordt; Nederland heeft
ook z'n verraders; de Duitsers hebben betere stafkaarten
(foto's vanuit de Zeppelin, die bijna elke week overkwam?);
scholen worden gesloten vanwege de Duitse inkwartiering.
Al spoedig steken verschillenden de koppen bij elkaar en
al gauw zitten we de eerste dagen boven in 'n boerderij
op de Chàamse weg en noteren de troepenbewegingen en geven
dat door aan G. van Hooydonk. Later wordt Gerrit bedlegerig
en ligt aan de straatkant, waar ' t raam praktisch altijd
open staat. Dat wordt dan ons "kantoor".
Van alles moet in Ulvenhout geregeld worden.
De verduistering wordt aangepakt. Ieder krijgt z'n beurt
om met 'n ploeg rond te gaan en de mensen te waarschuwen
als er licht uit de ramen schijnt.
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De straatlantaarns worden gedoofd. Fietsen en auto's riJden bij avond met 'n klein blauwachtig lichtje. Later
volgt 'n avondklok . De bezetter wordt grimmiger .
Ondertussen is op 14 mei de regering naar Engeland gevlucht en op 20 mei wordt Seys Inquart tot commissaris
aangesteld. De ellendige tijd met ge- en verboden begint.
De kerken stromen vol. Angst leert bidden, is een veel gehoord gezegde in die tijd.
Vertwijfeld vragen we ons af, hoe ' t mogelijk is en hoe ' t
kan dat op de koppelriemen van de Duitse soldaten te lezen
staat: Gott sei mit uns.
Met die God zullen ze Hitler wel hebben bedoeld, want ze
volgden deze duivel blindelings.
wordt vervolgd.
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OVERDRIJF UW ZORGEN NIET; VEEL DRIJFT OVER
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UITSPRAAK (36)
' t Verleden vergeten is een ramp voor de toekomst.
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