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Nie uw-Ginneken , 15 sprokkelmaand 1985

GEDENKWAARDIG EN LEZENSWAARDIG
Gedenkwaardig en lezenswaar dig, zo noemde Gerard v an Herpen
het vorige nummer v an onze "Brieven v an Pau lus" in "Dagblad
De Stern" van woensdag 2 3 januari jl.
Een lovend artikel, dat je als redaktie natuurlijk erg veel
deugd doet. We hopen daar mee verder te gaan!
In dit februarinummer besteden we eve nals het vorige jaar
weer aandacht aan het Carnaval. Gerard van Herpen vertelt u
over zijn kennismaking met het Ginnekense Carnaval in de zestiger jaren.
Ad van Eyl-van de Klashorst haalt herinne r i ngen op over het
carnaval aan het eind van de vorige eeuw, z oals zij dat hoorde van haar grootmoeder.
Steeds meer leden grijpen naar de pen om herinner inge n aan hun
jeugd op te halen. Zo ook het vissen in "De Merk".
Voor h e t 450e jaar bepaalde het Bredase Gemeentebestuur dit
jaar weer de Thoornse Marktprijs der Rogge . Breda as a rchivaris
Joop IJs s eling vertelt u er over.
Verder wee r e en veelheid van korte en l ange verhalen en ook
nu weer, zoal s u van Paulus gewend bent:
GEDENKWAARDIG EN LEZENSWAARDI G
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken
Nieuw, Ginnek..::n, Sprokkelmaand 19 8 5

Wij ziJn er van overtuigd dat beiden Paulus een warm hart
toedragen.
Zijn er konkrete plannen dan brengen wij u tijdig op de
hoo,gte.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de
heemkundekring Paulus van Daesdonck

Beste ijeemvrienden,
Waarschijnlijk hebben we nu al één van de hoogtepunten van
het tiende verenigingsjaar achter de rug. Na een dag vol spanning of de wegen 's avonds goed berijdbaar zouden zijn, en een
alternatief programma in het achterhoofd om de av~nd toch zeker
door te laten gaan, stonden Nol van Roessel en Ad de Laat om
acht uur gereed voor hun optreden.
Ruim tweehonderd leden van Paulus hebben met volle teugen
kunnen genieten van de fijne en gevoelige liedjes van Ad de
Laat en van een, naargelang de avond vorderde, steeds beter
op dreef komende Nol van Roessel, die magistraal eindigde met
een stukje in het Frans, dat door elke Brabander goed te volgen
was (als Nol het vertaalde !).
Een ovationeel applaus viel de beide Oostbrabanders ten deel.
Wij zijn al weer aan het piekeren wie we het volgend jaar zullen uitnodigen. Het zal moeilijk zijn deze kwaliteit te handhaven!
Op maandag 18 maart zal Drs. W. Knippenberg een lezing met
dia's komen houden over de geschiedenis van de herbergen in de
Zuidelijke Nederlanden.
De heer Knippenberg zal o.a. bespreken hoe de namen van de herbergen ontstaan zijn, zoals: "De Gouden Leeuw", "De Witte Swaen"
"De Roskam" en "De Brouwers".
Dan zal hij onderscheid maken tussen stadsherbergen, wegherbergen, pesthuizen, enz.
Ook de sociale funktie van de herberg zal aan de orde komen.
Dit alles op 18 maart om 20.15 uur in De Fazanterie.

Ons streven om ter gelegenheid van het tienjarig bestaan op
3 april ons museum te openen is r.atuurlijk afhankelijk van velerlei fak t oren. De voortgang in de grondige onderhoudsbeurt,
die het pandje nodig heeft is o.a. afhankelijk van de weergoden en niet in de laatste plaats van het g emeente bestuur.

der Westerlaken
voorzitter

HERDENKING BEVRIJDING NIEUW-GINNEKEN
door Jan van der Westerlaken
Op 3-4-5 mei zal herdacht worden dat het veertig jaar geleden

is, dat Nieuw-Ginneken bevrijd is. Weliswaar was dat eind oktober al het geval, maar om organisatorische redenen zal de
herdenking in mei plaatsvinden.
De heemkundekring kan dit natuurlijk niet zonder meer laten
voorbij gaan.
Twee aktiviteiten staan bij Paulus op stapel.
Een tentoonstelling en een herdenkingsboek.
Onze sekretaris Jac. Jespers is al enkele jaren bezig materiaal te verzamelen over gebeurtenissen tijdens de 2e w.o. in
de voormalige gemeente Ginneken en Bavel en in de gemeente
Nieuw-Ginneken.
Een boek, dat vol staat met verhalen, die Jac. Jespers verzameld heeft, dankzij ongeveer honderd gesprekken met inwoners,
die de oorlog in onze gemeente hebben meegemaakt.
Boeiende verhalen met lief maar ook met veel leed. Aangrijpende gebeurtenissen, die tot op heden vaak verborgen zijn gebleven, omdat velen er tot op heden niet over hebben willen praten.
In dit boek worden foto's geplaatst die tot op heden nog niet
in de publiciteit zijn geweest.
Het belooft een opmerkelijk boek te worden over de oorlog in
onze gemeente.
Inwoners van de gemeente Nieuw-Ginneken zullen door een formulier in de gemeentekrant van april in de gelegenheid worden
gesteld om zich bij v66rinschrijving van een exemplaar te
verzekeren.
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De heemkundekring zal bovendien in samenwerking met het gemeentebestuur een tentoonstelling inrichten in het gemeentehuis met foto's, publikaties en voorwerpen uit de 2e w.o.
Hebt u nog iets dat herinnert aan de 2e w.o. dan houden wij
ons van harte aanbevolen.
De tentoonstelling zal de eerste en tweede week van mei te
bezichtigen zijn.

MAQUETTE VOOR PAULUS-MUSEUM
door Jan van der Westerlaken

AGENDA
1985
jan.

21

Nol van Roesel en Ad de Laat met "Brabant ge
verandert".

febr.

11

"Het schijngevecht tussen Carnaval en Vasten"
lezing door pater Wilfried Mertens o.f.m. cap.
in samenwerking met Jan Soeterboek.
Klooster Meerseldreef.

15

Brieven van Paulus 51

maart

18

Lezing: "Herbergen" door Drs.W.Knippenberg.
Fazanterie. Aanvang: 20.15 uur •.

april

3

De hal van de Rosmolenschool was in kerstsfeer gebracht.
Schitterende kerststukjes, die door een aantal kinderen gemaakt waren, hingen aan de muren. Een werkgroep had een nieuwe
kerstgroep gemaakt.

15
27/28
mei

Als nieuwe buurman had de heemkundekring een uitnodiging gehad
om de maandsluiting van 21 december mee te vieren. Graag hebben wij deze uitnodiging aanvaard.
Alle klassen zetten hun beste beentje voor om hun liedje of
toneelstukje zo goed mogelijk uit de verf te laten komen.
Ook de leerkrachten hadden hun kreativiteit de vrije teugel
gelaten, door de omgeving rond de oude brouwerij "De Roskam",
zoals die er rond 1904 uitzag op een maquette vast te leggen.
Het pand Pennendijk 1, het toekomstig museum, was toen juist
gebouwd. Tussen "De Pekhoeve" en het pand Molenstraat 20 van
de familie Van de Berg-Diepstraten stond nog geen enkel huis.
Tussen de voormalige boerderij van Van Boxel (de huidige Aral)
en het huis van Th. Höngens was nog weiland.
Deze maquette werd door hoofd der school, J. Jonk, aan de
voorzitter van Paulus aangeboden onder de wens dat wij goede
buren zouden worden.
De voorzitter aanvaardde de prachtige maquette, sprak zijn
dank uit en beloofde de maquette een ereplaats in het museum
te geven. Hij nodigde alle kinderen uit om eens bij Paulus op
visite te komen als het museum helemaal ingericht was.Dit werd
met gejuich ontvangen.
Tot slot zongen we allemaal samen "Nieuwjaarke ouwe" en "Aos,
Aos, nieuwejaor".
Blij gingen we met ons nieuw bezit langs het toekomstige
"Paulus Museum" naar huis toe.

5

Paulus bestaat 10 jaar!
Opening museum?
Brieven van Paulus 52
Kapelhof Breda! Presentatie Veldnamen 13-14 over
Heusdenhout.
Uitgave boek "Nieuw-Ginneken in de oorlogsjaren".
Tentoonstelling over oorlogsjaren op het gemeentehuis.

juni

15
30

Brieven van Paulus 53 (verschijnt maand eerder)
Bavel Anno 1920: "Curiosa uit de kollektie van
Paulus".

juli

15

Brieven van Paulus 54 (inhouden van 53 delen in
10 jaargangen)

aug.

15

Brieven van Paulus 55 (Bibliografie 10 jaargangen
"Brieven van Paulus")
Heemkamp te Wouw
Einde 10e verenigingsjaar

14-17
31
sept.

1
16

Begin lle verenigingsjaar
10e jaarvergadering

okt.

15

Brieven van Paulus 56

dec.

15

Brieven van Paulus 57

Wijzigingen moeten we ons uiteraard voorbehouden.

126

127

'EEN LIEDEKE ZINGEN' IN MEERSELDREEF

0

Minstreels met paard en l{ar

Heemkundig Museum Ulvenhout i.o.
Craenlaer 18
4851 TK ULVENHOUT

door Nell Westerlaken

T.a.v. dhr. C.J.M. Leijten
0
Onderwerp

0
Ons kenmerk

exploitatiegegevens
musea

0

Da 1um

2068/84/Sa

14 december 1984

HISTORISCH
Nog maar amper had "Dagblad De Stem" bericht over de museumplannen in Nieuw-Ginneken of deze brief kwam binnen.
Een historisch exemplaar.
De naam van het museum is, tot uw geruststelling, fout. Daar
is nog geen beslissing over genomen, maar het aantal ideeën,
dat we geboden kregen, is legio.

A 58,

'N LANDSCHAP VERDWIJNT (5)

Binnenkort gaan de werkzaamheden aan de A 58 weer door. Dan
zal ook dit huis, Annevillelaan 164 van J. van Gurp, gesloopt
worden.
foto: J. Grauwmans

Tijd is een volkomen ondergeschikte f aktor voor het gelegenheidsgezelschap 'En gij sterre'. Dat kan ook haast niet anders voor wie te paard, in een Franse wagonette uit 1895,
Brabants dreven wil afreizen om zo hier en daar een muzikale
kerst-, nieuwjaars- en driekoning·enwens te brengen.
Zaterdag, 29 december, trokken Jan Soeterboek, Toon Versaevel,
Pieter van Ginneken, Ine Versaevel, Roeland Stoop en koetsier
Jac van Steen, evenals vorig jaar, met paard en kar door NieuwGinneken naar Meerseldreef en vandaar weer terug om voor vrienden en bekenden 'een liedeke te zingen'.
Middeleeuwse en oude, Brabantse liederen, die in de loop der
jaren door Jan Soeterboek zijn verzameld. Jarenlang trok hij
rond de jaarwisseling alleen rond met zijn accordeaon maar de
laatste twee keer is het gezelschao uitgebreid.
De eerste gastheren op zaterdag zijn, evenals de muzikanten,
leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck, die het gezelschap ontvangen in hun nieuwe 'museum'. Het halve uur dat
'En gij sterre' later komt dan was afgesproken geeft de tijd
om een kijkje te nemen in de hovenierswoning aan de Ulvenhoutse Pennendijk die in de komende maanden z.a l worden verbouwd tot heemkundig museum.
De woning, gebouwd in 1903, is nog in originele staat, met
een opkamer, een voorkamer, een woonkamer met rode plavuizen
en een keuken. We weten dat er onder meer in 1948 een nieuw
behangetje tegen de muren kwam, omdat achter een afgescheurd
stuk behang De Stem uit dat jaar tevoorschijn komt. In de
keuken is de twee meter diepe oven nog aanwe zig, in de woonkamer de schouw met tegeltjes. Rond een uur of e l f komt Arj·an,
het zwarte, Friese paard van Jac van Steen, stapvoets de hoek
om, met in zijn wagen de vijf muzikanten. Rustig, alle tijd.
WORSTEBROOD
Gloria in Excelsis Deo is het lied waarmee de rninstreels komen
en vertrekken, zichzelf begeleidend ' op cister (een soort mandoline), tamboerijn, accordeon, gitaar, fluit, trom en triangel. Binnen worden er. enkele andere liederen gezongen. Jac
van Steen, de koetsier blijft bui ten bij het paard. Met zijn
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wollen cape, hoed en leren handschoenen geeft hij het gezelschap een voornaam aanzien. Acht uur lang zal Jac buiten bij
het paard blijven, in de niet strenge maar goed voelbare kou.
"Fantastisch", is desondanks zijn antwoord aan het einde van
de dag, op de vraag hoe het is bevallen. Hij heeft zelf voorgesteld om aan het einde van '85 niet één, maar twee dagen
op deze manier rond te trekken,
Na enkele liederen, een kop koffie en warm worstebrood trekt
het gezelschap richting Strijbeek om hun wensen te brengen
aan de ouders Roeland, aan Jaan Buyks, die vroeg zelf zing~~d :ondtrok, een kennis van de koetsier en aan Ad Verkooyen,
biJ wie ze erwtensoep krijg_e n. Drie uur wordt het, in plaats
van twee uur; voor het gezelschap arriveert op het klooster
van Meerseldreef. Broeder Clovis vertelt ondertussen.
Het klooster werd in 1787 gesticht ("Over twee jaar is het
feest") voor de verdrukte gelovigen in Breda, Roosendaal,
Bergen op Zoom en omstreken. Het klooster en de tegenover gelegen Mariatuin ("De heilige tuin zeggen de Nederlanders
.
")
,
ziet ge
waren vroeger één geheel. De toegang was afgesloten
met een slagboom die werd geopend voor het kerkvolk dat met
paard en wagen naar de mis kwam. De slagboom is weg. Paard en
wagen zullen zo meteen arriveren.
TRAPPIST
Broeder Clovis toont schilderijen en platen van de stichters,
bewoners, weldoeners en heiligen. Franciscus van Assisi, vertelt de Capucijner, hield van de natuur en de vogels, net als
hijzelf. In zijn portiershokje heeft Clovis een kanarie die
zijn sch~lle tonen door de kleine ruimte laat klinken. :,Mijn
beste vriend , zegt broeder Clovis, " 1 t is gezellig hêh, • t
is voor de compagnie".
Om een uur of drie nadert de koets over de weg langs de Dreef,
waarlangs pater Antonius van Tienen in de 18e eeuw bomen liet
planten en waaraan in die tijd de herbergen 't Hert, de Nagtegaal en de Zwaan stonden. Even later klinkt het Gloria in
Excelsis Deo door de holle kloostergangen en uiteindelijk in
de eetzaal. Jan Soeterboek heeft zelf achter één van de oude
teksten een extra couplet gemaakt, speciaal voor de aandachtig
luisterende broeders:
'En de pater zal van 't jaar
weer zijn verhaal vertellen
en als wij gaan zingen daar
'n glas Trappist bestellen
D'n Dreef, d'n Dreef

11
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Pater Wilfried Mertens, aktief lid van de heemkundekring, is
hun gastheer.
Na enkele liederen laat de Trappist zich goed smaken. Broeder
Clovis draagt er zorg voor dat buiten de inwendige koetsier
wordt versterkt. Voor het gezelschap vertrekt, laat hij zich
nog fotograferen voor de paardewagen.
In het klooster krijg Jan Soeterboek van Pater Wilfried een
boekje aangereikt met 'Geestelijke Liedekens', uit 1852.
Zijn verzameling zal diezelfde dag nog worden uitgebreid met
het 36 coupletten tellende lied "Genoveva van Trier". Ook de
naam 'En gij sterre' is afkomstig van een lied: "En gij sterre,
gij moet er zo stil niet staan. Kyrieeleison Gratia".
Na het kloosterbezoek wordt de rustige reis voortgezet naar
Willem Snepvangers, de oudste inwoner van _S trijbeek.
De hele familie Snepvangers is present.
Op ieder adres is het gezelschap welkom. "'t is wat menselijkheid wat je geeft. Je geeft en je krijgt, zondat dat daar financiële bedoelingen achter zitten", zegt Jan Soeterboek later.
"Die menselijkheid wordt herkend. De hele buurt of familie
wordt er soms bijgehaald als wij komen. Dat versterkt de band
tussen de mensen" •
Ine Versaevel geniet ook van de tocht. "Het is gezellig. Je
brengt wat warmte over. En overal hoor je wel een verhaal".
Welkom is het gezelschap ook bij het echtpaar Przewspolewski
op het landgoed Hondsdonk. Ook voor hen iets extraas: een
Pools kerstliedje dat zachtjes wordt meegezongen door de gastheer en de gastvrouw. Mevrouw Przewspolewski vertelt over de
ezel die zij bezat. Die bleef bij ieder kind stilstaan omdat
hij gewend was dat kinderen mochten meerijden. Toen de familie aan het begin van de oorlog met de ezelwagen in Ginneken
naar de kerk wilde gaan, -werd dat dan ook een langdurige rit.
Met 'Het oude jaar is weer vergangen' nemen de muzikanten
afscheid.
Als de minstreels om even na zessen op huis aangaan is het aardedonker en muisstil in het bos. De wagen met het paard worden
pas zichtbaar als je er vlak voor staat. Stemmen, paardehoeven
en het gekraak van de kar doorbreken de stilte.
Binnendoor z.u llen ze naar Ulvenhout rijden. De onverharde en
onverlichte weg door het bos is nauwelijks te zien.
"Maar Arjan weet de weg wel", zegt de koetsier.
Uit: "Dagblad De Stem'' van 31.12.1984
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HULP GEVRAAGD
door Het Bestuur
Als alles naar wens verloopt zal onze heemkundekring eerlang
de beschikking krijgen over een eigen heemkundig museum in het
pand Pennendijk 1.
De gemeenteraad zal als hoogste bestuurscollege in onze gemeente
daarover echter nog moeten beslissen.
Zodra we het pand ter beschikking krijgen zal er echter nog veel
moeten gebeuren.
Niet alleen het inrichten (transport!) maar ook schoonmaken,
schilderen en nog vele andere voorkomende werkzaamheden.
Een aantal leden heeft reeds aangeboden, dan hand- en spandiensten te willen verrichten. Wilt en kunt u ons ook helpen? Graag
verneemt het bestuur dat dan van u!
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BRABANT GE VERANDERT
GEZELLIGE BRABANTSE AVOND MET NOL VAN ROESSEL
EN AD DE LAAT
door Anneke van den Berg
Ondanks het vieze glibberige weer kwamen op maandag 21 januari
weer een groot aantal nieuwsgierigen bij elkaar in de Fazanterie voor een avondje "Paulus".
Jan van der westerlaken heette iedereen welkom en liet de meegebrachte zaken zien. Mevrouw van Eyl bracht wat serviesgoed
mee. Onder andere een ouderwetse gortepap-schaal. Kees Dirven
had een riemenklem met riemen bij zich . Deze werd . gebruikt
door de mulder. De heer Struis gaf Paulus een foto waar Gerrit
van Hooydonk op staat als klein manneke van een jaar of tien.
Mien Hamel bracht een oud boekje mee. De leden verstaan nog
steeds de slogan: Breng 'ns wat mee voor Paulus.
Daarna kondigde Jan van der Westerlaken de sprekers van de
avond aan; Ad de Laat met zijn gitaar en Nol van Roessel, "De
contente mens". Ad de Laat opende de avond .
VERSTAND GEBRUIKEN ?
Ad de Laat: "Ik zei vanmorgen tegen Nol: 'Als we ons verstand
gebruiken gaan we vanavond niet naar Nieuw-Ginneken.' Hier zijn
we dus."
Hij zong mooie, droevige en vrolijke liedjes uit eigen repertoire. Ad de Laat komt uit Den Dungen, dichtbij Den Bosch. Dit
is goed in zij n teksten te h oren. Hij spreekt "Nisselroys ".
Tussen de liedjes door bracht Ad de Laat g edichtjes en verhaaltjes ten gehore. Deze sloegen altijd op het v olgende of het
voorafgaande liedje. Ad de Laat zingt meestal over gebruiken
van vroeger. Zo had hij een liedje over het slachten van het
varken. Hierin mengt hij gevoe lens van een kind en van een volwassene op z o'n subtiele manier dat het beeld helemaal duidelijk wordt. Een groot aantal mensen herkende het hele gebeuren.
Na een a a ntal liedjes kondigde Ad de Laat v o or de eerst e keer
deze avond Nol van Roessel aan.
Tot voor kort trad Nol elke zondag op bij Omro ep Brabant als
"De contente mens". Zes jaar geleden is Nol van Roessel ook al
een bij Paulus geweest. Op ve ler verzoek kwam hij nu weer .

DE PENNENDIJK IN 1938
Rechts de b o e rderij van Van Boxel (nu Aral), links h e t pandje
waar Paulus een oogje op heeft laten vallen.
De Pennendijk is nog e en zandweg met paaltjes er langs.

BRABANTS EN HET ABN
Hij vertelde een aantal anekdotes uit Z1 Jn woonplaats "Gineind".
Dit is een denkbeeldig gehuc ht me t een aantal karakteristieken.
Zo heb je Mie Tap, Ome Piet, Tante Jeanette en nog veel meer.
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over iedereen had Nol wel een pracht verhaal. Er is die maandagavond heel wat afgelachen .
Tussen het Brabants dialekt en het ABN zit nogal wat verschil.
Dit werd vooral duidelijk toen Nol van Roessel een verhaal vertelde over het "bij ons" en het "bij mij". In Brabant is alles
van ons, onze Piet, ons Cato, onze hond, en ons huis. Als
vrouw kun je best zeggen: "Blijf toch bij ons slapen". Boven
de rivieren zeggen de dames echter: "Blijf toch bij mij slapen".
Maar dan krijgt ··het meteen een andere betekenis!
GELOOF EN KERK
Dat geloof en kerk vroeger een belangrijke plaats in namen
wordt duidelijker naarmate de avond vordert. Steeds vaker vertelt Nol van Roessel over de pastoor en zijn gewoontes. En over
de kerkelijke gebruiken van vroeger.
Hij had een hele litanie over schietgebedjes. De mooiste was
toch wel die van de boer die achter zijn ploegend paard aanliep,
's morgens om een uur of half elf, in de brandende zon: "Oh God,
laat het toch vlug avond worden, als het kan nog voor de middag".
Ook een erg fraaie: Piet valt van de hooizolder : "Heilige Jozef,
help me". Meteen blijft hij met zijn broek aan een spijker hangen~ "Laat maar Jozef, ik kan het wel alenig af".
Na de pauze had Ad een prachtlied over De Genesis in Brabant.
Het hele scheppingsverhaal werd verhuisd naar Brabant en volgens Ad de Laat gebeurde het dicht bij Bavel en Ulvenhout. Er
volgde een nu11Dller over het leven gezien door de ogen van een
hond en Ad de Laat zong iets over het leven tussen de bloemetjes. Als man kun je zitten op een bloemetjesbank, tegen bloemetjesbehang, achter bloemetjesgordijnen en op bloemetjestapijt.
Als toppunt moet je dan ook nog een bos bloemen voor je vrouw
meebrengen.
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doodtrappen niet waard".
De bisschop was hier toch wel boos om gewor den. De volgende
zondag stond de pastoor toch weer op de preekstoel. "Ik ben
vorige week iets te voorbarig geweest, ik neem het terug,
jullie zijn het doodtrappen wel waard".
DE HONGERIGEN SPIJZEN
0p een gegeven moment maakte de pastoor een vergissing. Hij

zei: Jezus is goed, hij heeft vijf mensen gespijzigd met twaalfduizend broden". "Ha", riep de smid, "dat kan ik ook". De week
erop zei de pastoor: "Ik heb me vergist, ik bedoelde natuurlijk twaalfduizend mensen gespijzigd met vijf broden. "Smid, kun
jij dat ook ? " "Ja hoor", zei de sinid, "met de overschot van
vorige week".
Toe n Nol ging trouwen kreeg hij als raad mee: "Ge kunt beter
duiven houden, dan val je 6f in de prijzen 6f ze blijven weg".
Nol sloot af met een verhaaltje in het Frans. Of was het dan
toch Brabants? Hij kon het in Parijs vertellen en in Schijndel,
ze verstonden hem allemaal. Tot slot zongen Ad de Laat en Nol
van Roessel nog twee liedjes samen met elkaar en het publiek.
Toen Nol als achtergrondzanger mee ging doen, lag de zaal helemaal plat van het lachen. Veel mensen hadden buikpijn van het
lachen.
HERKENNING
Jan van der westerlaken sloot de avond af.
Hij bedankte Nol van Roessel en Ad de Laat voor hun enthousiaste verhalen en liedjes en liet hen verzeker en dat ze nog een
keer terug zullen komen.
Het was een Brabants-gezellige
-

NOL VAN ROESSEL, JONG VENTJE, OVER HET GELOOF
Daarna begon Nol met een verhaal uit de tijd dat hij nog maar
een manneke van een jaar of acht was. Hij had prachtige verhalen over Kiske, de zouaaf en Sjefke, de oostganger. Zij waren
vroeger de statussymbolen die bovendien niet al te veel kostten.
Kiske was eens bij de Paus op bezoek geweest. Hij hoefde zelfs
niet te knielen voor de Heilige Vader. Omdat hij in Mentana had
meegevochten. Via de Paus kreeg Nol het dan weer eens over de
Pastoor. De oude pastoor was falikant tegen het gemengd toneel
omdat hij er geen zicht op had op wat er zich achter de coulissen afspeelde. "Als er gemengd toneel kom dan preek ik voortaan
niet meer. Jullie zijn mijn preken niet waard, jullie zijn het

-~

Spr okkelmaand

Al s 't lichtmiska arske i s gewij d (2/2 )
Zijn de oude paarden van de dood bev r i j d .

Lentemaand

Maakt de spin in z 'n ne t ' n s cheur
St ormweer staat in maart voor de deur.
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WAT IS HEEMKUNDE ?

door Jan van der Westerlaken
Vele heemkundigen hebben al geprobeerd op deze vraag een antwoord te vinden.
Mevr. Verwijmeren-Carton uit Dorst heeft haar kijk op de heemkunde treffend verwoord in een gedicht.
.
Ik denk, dat ook wij op deze manier met heemkunde bezig zijn.

HEEMKUNDE

door J. Verwijrneren-Carton
Heemkunde is zoeken naar de oorsprong van de bron,
Hoe of het is begonnen, hoe of hij eens ontsprong.
Wij zoelen met z'n allen, naar lang vervlogen tijd,
Wij brengen weer tot leven, iets uit vergetelheid.
De herkomst van ons dorpje, waar komt de naam vandaan?
Zou er in vroeger tijden een kerk hebben gestaan?
Waar liepen waterlopen, wat groeide er voor hout?
Wat aten de mensen vroeger, sober of wildbraadbout?
Wie bedacht die mooie namen, voor akker, bos of veld?
Waarmee men toen betaalde met goud of zilvergeld?
Is er hier veel gevochten, dicht bij een vestingsstad?
Hebben de mensen vroeger allemaal wel werk gehad?
Het blijven alsmaar vragen, krijgen we er ooit antwoord op?
We zoeken naarstig verder, archeologen in de dop?
We bewaren alle gegevens, vooral van deze tijd,
Zodat ze nooit hoeven te zoeken naar onze vergetelheid.
We tekenen en we kijken, we spitten alles na,
Zo ontstaat er toch historie, van de dorpjes rond Breda.

UIT DE HISTORIE VAN HET VERENIGINGSLEVEN (10)

door Frans Carton
JAN MARTENS,
KONING, KEIZER, KAMPIOEN-HANDBOOGSCHUTTER en begaafd
1
EDELSMID
J
Naast voorzitter Vlamings verschijnt dan, rond de eeuwwende,
een der meest opmerkelijke kampioenen in de vereniging en in
de ganse Nederlandse Handboogwereld, Jan Martens, geboortig
van Galder.
Willem de Ruijter, een van zijn beste vrienden, verschafte
mij zijn voornaamste wapenfeiten.
.
.
In 1921 maakte Jan Martens deel uit van het Nederlandse viertal dat in Brussel deel nam aan de wereldkampioenschappen.
Het team werd kampioen op de vijf en twintig meter-afstand.
In 1924 vond de eerste België-Nederland ontmoeting plaats in
Antwerpen. Jan maakte deel uit van ons twaalftal.
De return was dat jaar in Tilburg, waar hij wederom "acte de
presence" gaf.
In 1925 is hij in Antwerpen bij de interland Nederland-België
wederom van de partij. Met 175 punten in veertig pijlen wa~r
onder 21 rozen is hij de onbetwiste heerser o~ het toernooiveld.
(De roos gold toen vijf punten; in 1927 ging men over op de
telling van 1 tot 6) •

KONTRIBUTIE

Elf maal maakte Jan Martens deel uit van een vertegenwoordigend team.
.
In 1927 wordt hij andermaal kampioen van Nederland-België.
In 1933 en 1938 vindt men zijn naam terug in de palmares der
Nederlandse kampioenen en in 1967 wordt hij kampioen in de kategorie "boven de tachtig" van de Nederlandse ~eteranen.
Vier en twintig koningskruisen prijken in de zilverkast van
"Alliance d'Amitié" als evenveel getuigenissen van zijn suprematie op talrijke concoursen, die hij samen met zijn vriendenschutters bezocht.
Het mooiste koningszilver hechtte hij aan het oude vaandel
"Eendragt Maeckt Maght" dat op de Hondsdonk wordt bewaard.

Betaalde u uw kontributie al?
Indien wij op 1 februari uw kontributiebetaling nog niet binnen
hadden vindt u een stortings-akseptgirokaart in uw Brieven.
Hebt u nog niet betaald? Doe het nu!
Betaalde u wel op 1 februari en sloten we toch een stortingsakseptgirokaar~ in, bel dan onze penningmeester!

Maar Jan Martens was niet alleen primus van de handboogschutters hij was bovendien een begenadigd kunstenaar. Voor de
kapei in Galder, zijn geboorteplaats, vervaardigde hij een
prachtige kaarsenluchter onder beding dat er nooit elektrisch
licht in mocht schijnen.
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DIPLOMA
ALGEMEENE NEDERLANDSCHE
BOND VAN HANDBOOGSCHUTIERIJEN
Opgericht 5 Maart 1922

De Heer:

lid van de:

X.B.S. '11{(1'.ng?-d/lmüie" ~ 1Uv~nhout
behaalde in 1938 met 386 punten in 88 pijlen
het persoonlijke kampioenschap van:
NEDERLAND
Jan Martens (1927)

Namens het bestuur
A.N.B.v.H.
Tilburg, juli 1938.

De Voorzitter
w.g. J. Remmers
De Secretaris

Het
het
ter
die
Het
van
oud

hek dat de doopkapel van onze Laurentiuskerk afsluit van
kerkschip is van zijn hand en de gemeente Breda schonkhij
gelegenheid van de bevrijding in 1944 een Poolse adelaar,
een juk in zijn bek heeft waaraan twee hakenkrui sen hangen.
juk, dat op het wapen van Breda rust., wordt met woest gebaar
het wapen weggerukt. Meer dan een jaar werkte Jan - 74 jaar
- aan het monumentale werkstuk.

In de kathedraal aan de haven in Breda - nu afgebroken - vond
men door hem vervaardigde kandelaars, een processiekruis en
een tabernakel.
Zonder twijfel is ons relaas over Jan Martens niet volledig;
schrijven over een zo veelzijdig man leidt i nuner tot omissies,
maar ~~n man zou het ons nooit euvel duiden, Jan Martens zêlf.
Met de hem kenmerkende bescheidenheid zou hij zeggen: "Allez
mannen, zo is het onderhand wel genoeg".
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Naast de naam Martens komen de namen van de Janssens, de
Roelandtjes, Van Riel, Kerkhof, Van Baal, Kloet en vele andere
op het Alliance-tableau.
In 1926, bij het vijf en zeventig-jarig bestaan poseren zij
trots voor een statiefoto die thans nog de schutterskamer in
het clubhuis van Alliance siert.

Statiefoto uit 1926 t.g.v. het 75-jarig bestaan.
Zittend vlnr: M.v.Baal, P.Vlamings, L.Roelandt, A.Kloet.
Staande vlnr: P.Roelandt, A.v.d.Broek, M.Kerkho f , Chr.Jansen,
J.Verhulst, J.Martens, J.Antoniss e n, Jac. Vermeulen, W.Goossen, Cyriel Roe land t .
Staande bove nste rij: J. Bastiaansen, J.v.Riel, P .v.Baal,
C.Jansen, A.Jansen

Twee schutters, twee smeden.
Jan Martens (met adelaar) en Wim Vlamings.

Nadat er weer een overwinning was behaald, liet men ongetwijfeld het schutterslied weerklinken dat de Brabantse
troubadour en schrijver Henri 't Sas s peciaal voor de
schutters had geschreven:
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Wij zijn de jongens van de leute
Wij zijn de jongens van de sport
Waar wij gaan of wij marcheren
Schiet het nooit aan pret te kort
Een van doel en een van streven
Eensgezind in strijd en vree
Gaan wij vrolijk door het leven
Fier van hart en recht door zee.
Zoo in ' t Noorden als in ' t Zuiden
Zoo in ' t Oosten als in ' t West
Waar wij gaan met boog en pijlen
Waar wij schieten op z'n best
Onder het schuimend glaasje drinken
Onder schutters' prettig jool
Kennen wij elkaar aan ' t klinken
Van ons broederlijk parool.
Hou en trouw aan Koninginne
Hou en trouw aan ' t Vaderland
Staan in ons blazoen geschreven
Met een vaste schuttershand
Hou en trouw ook aan de leuze
Aan het mikpunt van ons schot
Vriendschap is ons aller leuze
Eerlijk strijden ons genot.
Refrein:
Laat nu weer schallen
' t Wachtwoord van allen
Houdt het doelwit heilig en hoog
Sport is ons leven
Sport is ons streven
Hoog onze schutters, leve den boog.
HIEP, HIEP, HOERA !!!!

Wel, dan zitten we midden in onze hedendaagse geschiedenis.
De tweede wereldoorlog ging ook aan onze schutters niet onopgemerkt voorbij. Onderduiken, tewerkstelling elders, moeilijke
kommunikatie zetten het schuttersgebeuren op een laag pitje.
Maar schieten deden ze en ••• • • teren ook.
Bij gebrek aan beter , of anders, moest zelfs een geit het leven laten om de schutters tot s c huttersmaaltijd te dienen.

I n 1 933 behaa lde h e t 2e z e stal v a n All i anc e d' Amiti ~ h e t
a f d e li ngskampi o enschap.
S tati e f o to op d e " o u de " b inne n b aan .
v lnr: Ri nus v a n Baal ( po s t bode ) , Cha r les Roel andt, Ha rri e
van Riel, Christ Jansen, Kee s Meyvis en J an v an Ger s .

Na de oorlog kwam het verenigingsleven weer s nel op gang.
"Ome" Christ Janse n senior, zijn broer Kees en d e d rie onafscheidelijke musketiers, kleine Kees van d er Ve l de n, z warte
Kees van der Velden en korte Kees j e de Kort, Sj e f Ver schueren
met z o on Frans, Janus Govers, Jan Martens, Kees Ve rhoeven en
smidje Wim Vlamings namen het voortouw.
Meester Jansen kwam met verlof terug uit d e " Oost ", z ei vlug
zijn famili e goedenda g en haalde de boog uit de zak .
Zijn zoon He nk v olgde zijn voetsporen e n verwierf zich een
plaats in het Na tio nale Schuttersteam. J a nt je Boger s van de
oude uitspann ing "De Faisanterie" deed het hem na .
Frans Carton werd in 1954 voorzitter ; 25 jaar hi e lden de leden hem op de voorzi ttersstoel omda t hij het redelijk deed.
Maar koning s krui sen, nee hoor!!
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HERINNERINGEN UIT MIJN JEUGD
door Spieker

KOPPERMAANDAG 1985
door Kees Leijten

VISSEN LANGS "DE MERK" (1)

De "Vrede van Breda" 24.8.1667 is het onderwerp van de grote
koppermaandagprent, die onlangs werd gepresenteerd.
Het is de twaalfde in een reeks koppermaandagprenten, die de
Westbrabantse drukkers traditiegetrouw op de maandag na Driekoningen, Koppermaandag, presenteren. (1~

Een langgerekte schrille fluitstoot verloste ons 's middags
om half vier van ons dagelijks portie breuken en delingen in
de dorpsschool van meester Van de Wouw. Als losgèlaten kalveren in de voorjaarswei dartelden we over "de koer" en trapten
tegen een veel te slappe gummibal tot het ding over de schutting vloog en in de tuin van Janus van Rooij belandde. Als
gemsen namen we de verboden hindernis en slopen we door het
achterhek langs de hoog opgeschoten haag naar de tuin van de
nonnen, die de "mannekes van Ooninx" vergeefs probeerden af
te schermen tegen onze watervlugge maten. De felgekleurde
bellefleurkes toverden dagelijks het water in de mond en trokken ons onweerstaanbaar door geforceerde openingen in de afzetting.
De "mannekes" waren verzekerd van werk want tot in de herfst
putten we "ons deel" uit deze omvangrijke vitaminebron.
Thuis schoten we vervolgens in onze "ouwe kleren" en na dit
dagelijks terugkerend ritueel trokken we vaak naar "de Mèrk"
omteproberen een welkome aanvulling van ons schamel menu
bij elkaar te vissen
Onze eerste gang was naar bakker Van Dorst om achterom bij de
bakkerijdeur aan te kloppen voor een bolleke deeg. "Den Bakker" trok vervolgens een deegbrood uit de bakvorm en iedereen
kreeg steevast zijn bolleke. Intussen snoven we de heerlijke
geur op van verse speculaas die volgens ons moeder van bovenaardse kwaliteit was, maar die wij als arme aardse drommels
zo weinig op zijn kwaliteit mochten keuren.
We trokken verder naar "de Mèrk".
Het visgerei lag steeds in het veld te wachten. We waren niet
bang dat het spul werd weggehaald, want een bonestaak kon je
"gratis halen" in de tuinderij van Jan Aarts en dat ene vislijntje dat je bij de gratie van vaders humeur ééns per jaar
mocht kopen, bleek ook na 6 keer knopen nog sterk genoeg om
weer een voorntje te vangen.

BRABANTS BONT (12)
BRABANTSE GEZEGDEN EN SPREEKWOORDEN (12)
opgetekend door Annie van Dort
18. God gift kouw naor klere

De prent, gedrukt in het drukkersmuseum te Etten-Leur, is een
kopie van de plaat uit de kollektie van het Stedelijk Museum
te Breda.
De plaat is opgebouwd uit een
. '. lI ._J
tiental prenten, die als in
een stripverhaal de Vrede
uitbeelden.
J
We zien op de plaat o.a.:

1oj

1. De Engelse ambassadeurs gaan scheep.
2. Het logement van de Engelse ambassadeurs. De vreugdewijn
vloeit uit rozen.
3. Het logement van de Franse ambassadeurs. De vreugdewijn
vloeit uit de leliën.
4. De Engelse ambassadeurs gaan na ondertekening scheep te
Terheyden richting Zeeland.
5. De intrede van de Engelse ambassadeurs in Breda.
6. De ondertekening van de vrede.
7. Aankomst van de Engelse ambassadeurs in Vlissingen.
B. Het logement van de ambassadeurs van de Republiek.
De vreugdewijn vloeit uit de pijlen van de .Nederlandse
leeuw.
9. Het logement van de Deense ambassadeurs. De vreugdewijn
vloeit uit de slurf van de olifant.
10. De Engelse ambassadeurs komen terug in Engeland.
De koppermaandagprent is een oude traditie, die niet alleen
in het Westbrabantse wordt hoog gehouden.(21
1. Dank aan drukker Frijters te Breda voor deze fraaie prent.
2. Zie ook van mijn hand "Koppermaandag" in B.v.P. 26 p. 91:
31 p. 129; 36 p. 112 en 41 p. 125.
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Mirakuleus beeld van 0.-L.-V. te Scherpenheuvel.
Image miraculeuse d~N.-D. à Montaigu.

GEACHTE REDAKTIE
Hierbij zenden we u een kopie van een huiszegen in ons bezit.
Wanneer je deze kopie vergelijkt met die op pag. 88 (B.v.P. 50)
staat afgedrukt, dan valt het op, dat deze bij N.V. Brepols in
Turnhout is gedrukt.
Er zijn twee bedevaartgangen op afgebeeld, biddend op de
knieën voor O.L.V. van Scherpenheuvel. Alleen de basiliek is
afgebeeld.
Een processie trekt naar de kerk.
De rechterkant is exakt hetzelfde als die u . afdrukte.
Volgens Drs. Knippenberg zijn er vanaf 1977 huiszegens met Albert en Isabella (zie p. 87).
Op p. 89 wordt beweerd, dat de afgebeelde huiszegen uit 1946
zou stammen. Aangezien Albert en Isabella hierop afgebeeld is
zou het onderschrift fout zijn.

<' .

met vriendelijke groet,

J. Bastiaansen
Frederikstraat 11
Rijsbergen
ANTWOORD
U hebt gelijk.
Het gebed heeft e e n imprimatur van 1946, maar werd na 1977
gedrukt.
Het nevenstaande linkerdeel behoorde tot de huiszegen van
1946-1977. Op p. 88 staat .het linkerdeel vanaf 1977.
Het rechterdeel is ongewijzigd en kerkelijk goedgekeurd in
1946 (imprimatur).
REDAKTIE.

-GEBED TOT DE H. MAA GD MARIA.

Pl~IËRE A LA SAINTE YIERGE.

BIJGELOOF ( 3 9)
Wie tandpijn h eeft , legge een pootje van een dode mol op de
zere plaats. De pijn zal spoedig over zijn .
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HET MIDDELEEUWSE LANDSCHAP IN DE BARONIE VAN BREDA
Poging tot rekonstruktie aan de hand van oude
veldnamen (1)
door Ir. Chr. Buiks
INLEIDING
Onder veldnamen verstaat men de namen die in de loop der eeuwen gegeven zijn aan akkers, beemden, weilanden, heidevelden,
bossen, etc.
Bij het zoeken naar kenmerken van het middeleeuwse landschap
ondervinden we weinig steun van de geschreven bronnen. Alleen
indirekt kunnen we iets te weten komen over de leefomgeving
van de middeleeuwse mens. Zo worden de namen van de meeste
nederzettingen in de Baronie pas voor het eerst vermeld omstreeks het jaar 1300. De gegevens, die in de veldnamen opgesloten liggen kunnen iets van de sluier, die er over de protohistorie hangt, oplichten.
Daarnaast kan men natuurlijk ook gebruik maken van bodemkundige, archeologische en paleobotanische gegevens om iets te
weten te komen over de milieuomstandigheden, waaronder de middeleeuwse mens leefde.
Het onderzoek naar de veldnamen staat in Noord-Brabant, evenals trouwens overal in Nederland, nog in de kinderschoenen.
In het oosten van Noord-Brabant zijn diverse heemkundekringen
aktief in het verzamelen, zowel van historische, in archieven
opgetekende veldnamen, als ook van de nog "levende" veldnamen.
Dit laatste nu moet eigenlijk op zeer korte termijn plaatsvinden, daar het aantal deskundige zegslieden - meest oudere
boeren - van jaar tot jaar afneemt. In Drente heeft men het
inzamelen van het nog levende materiaal grootschalig aangepakt: ongeveer 80 enquêteurs zijn daar het veld ingegaan om
de perceelsnamen op te tekenen en op kaarten vast te leggen.
Ruim 30 jaar geleden kwam de eerste monografie op toponymisch
gebied van de provincie Noord-Brabant uit: het betrof hier een
werk over de plaats Roosendaal (1).
Zeer belangrijk was het vastleggen van de nog bestaande veldnamen in Kempenland door De Bont (2).
Wat de Baronie betreft: de werkgroep "Haagse Beemden" bezit
een verzameling van enkele duizenden - meest uit archivalia
bijeen gebrachte - veldnamen. Daarnaast is door ondergetekende
sinds een tiental jaren op dit terrein geïnventariseerd, waardoor naar schatting enkele tienduizenden veldnamen zijn vastgelegd, verspreid over verschillende dorpen in de Baronie.

Teteringen, Rijsbergen en de voormalige gemeente Ginneken en
Bavel zijn volledig bewerkt, zowel wat betreft archiefmateriaal, als wat betreft "levende" toponiemen.
Oosterhout, Zundert en Gilze-Rijen zijn in bewerking.
Het blijkt dat de Baronie een, in toponymisch opzicht, rijk
gebied genoemd mag worden: alleen in de gemeente Ginneken en
Bavel werden al meer dan 4000 toponiemen opgetekend.
In de onderstaande s .chets zullen de gegevens, die men uit de
veldnamen kan verkrijgen, behandeld worden in een aantal kategorieën:
- de hoogteligging
- de begroeiing
ontginningsaktiviteiten
- de dierenwereld
- vruchtbaar versus onvruchtbaar

DE HOOGTELIGGING
Door de slechte waterafvoer was de hoogteligging in de middeleeuwen van essentiëel belang voor de aktiviteiten, welke
een boer op zijn grondbezit kon uitoefenen. Hoewel er in de
Middeleeuwen wel droge perioden bekend zijn, moet de wateroverlast, zeker 's winters, enorm geweest zijn. Door het
ontbreken van voldoende afwateringskanalen, stagneerde het
water op veel plaatsen boven de grond.
Dit gebeurde speciaal in de beek- en rivierdalen en elders
ook wel op plaatsen, waar een ondoorlatende laag in de ondergrond aanwezig was, met als gevolg, dat er honderden vennen
gevormd werden.
Bij het ontginnen van de grond, was het vaak de eerste taak
het overtollige water weg te voeren. Als men de FacsimiléTop. Kaart van Breda uit het jaar 1845 (3) bestudeert, is het
opvallend hoeveel waterlopen er op die kaart ontbreken, vergeleken met een moderne topografische kaart. Speciaal de
laatste twee decennia is de waterstand echter op de meeste
plaatsen drastisch gedaald.
Voor bewoning verkoos de mens uiteraard hoge gronden. Op deze hoge gronden kon hij zijn akkerbouwgewassen verbouwen als
de vruchtbaarheid tenminste redelijk was.
Een hooggelegen stuk grond wordt in de Baronie algemeen aangeduid als donk of berg. Een donk is een hoogte temidden van
een moerassige omgeving, terwijl een berg vaak meer in een
hoge omgeving ligt, en zelf uit zand, soms zelfs stuifzánd,
bestaat. Bewijsplaatsen voor beide elementen zijn er in overvloed: bij Strijbeek vinden we in het jaar 1364 een gebied
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"Hoedonc" (4), dit is het huidige Hoog- of Hooidonk. Het gebied Hondsdonk, op de grens van Ginneken en Chaam, komt,
eveneens in 1364, voor als "die Hondsdonc" (5). De naam
Hondsdonk is trouwens bekend uit verschillende plaatsen b.v.
Oosterhout, Ter Voort (bij Bavel) en ook bij Chaam, waar in
1710 vermeld wordt: "beemden en heyden genaemt het honsdoncxken" (6).
Onder Zundert lag een gebied met de naam Everdonk, onder Bavel een gehucht Lijndonk, dat in 1299 reeds vermeld wordt
"Lyndonc" (7) •
In Teteringen kende men ook een gebied met deze naam: in
1579 schrift men "tot Lyndonck" (8).
Onder Zevenbergen en Geertruidenberg, beide weliswaar buiten
de Baronie gelegen, kende men ook deze naam.
Oosteind, een kerkdorp van de gemeente Oosterhout, werd in
de late Middeleeuwen aangeduid als "Ulendonck", zo b.v. in
1308 (9).
Berg treedt als naamgevend element b.v. op in de "Bieberch",
een gebied tussen Ulvenhout en Ginneken, genoemd in het jaar
1474 (10) •
De Bremberg, een gehucht onder Etten, komt in het jaar 1353
voor als "den Braemberge" (11).
Onder Bavel lag een terrein met de naam "den evenberch",
1515 (12), welk toponiem we eveneens onder Oosterhout ont·moeten: "den Evenberch", 1456 (13).
Op de grens van de voormalige gemeenten Ginneken en Teteringen, tegen de Molenley, lagen enkele rivierduintjes, bestaande uit stuifzand "die Zantberge", 1411 (14).
In de late middeleeuwen gingen veel overbegraasde, hooggelegen zandgronden verstuiven, hetgeen aanleiding gaf tot het
ontstaan van namen als Stuivezand.
Een gehucht onder Oosterhout op de grens van Made heet zo,
evenals een gehucht onder Zundert, terwijl in het jaar 1456
te Gilze een akker genoemd wordt "stuuezande" (15).
Zand als aanduiding voor overbegraasde, kale grond komt herhaaldelijk voor: onder Gilz e lag in 1456 "tsant opten aert"
(16), te Alphen wordt in 1544 eveneens dit toponiem opgetekend "aent sandt" (17), terwijl in Galder, ten zuiden van
het Mastbos een groot stuk woeste grond ook deze naam droeg.
Bij Rijen treffen we in de late Middeleeuwen het "vliegende
Venne" aan (18): dit was een "gemeynte", die blijkbaar voor
een groot deel uit stuifzand bestond, terwijl er op de laagste stukken 's winters water te vinden was. Door uitstuiving
kon een lage plek zich van jaar tot jaar verplaatsen.
Naast de honderden donk- en bergnamen is het aantal namen met
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hil of hul betrekkelijk klein te noemen. Hillen vond men
speciaal langs de rivier de Mark (19): zo b.v. te Teteringen
in 1656 "het hilleken in de Crochten" (20).
Hillen vinden we verder nog onder Etten, Oosterhout, Princenhage en Leur. In Teteringen komt in 1634 een gebied voor
"de Hullen" (21).
Met heuvel duidt men meestal het centrum van een nederzet- .
ting aan, zoals b.v. in Ulvenhout, Den Hout en Oosterhout,
hoewel in laatstgenoemde stad nog een tweede centrum - de
markt - aanwezig blijkt.
De meest gebruikte naam voor dorpscentra is in de late middeleeuwen "de plaetse", zoals b.v. te Rijsbergen, Ginneken,
etc.
Bij de bespreking van hoogten mag het element horst niet
ontbreken.
Onder Gilze en Oosterhout vindt men nederzettingen met deze
naam: de laatste komt b.v. voor in 1522 als ''aenden horst"
(22).
Volgens een recent artikel van Marley (23) zou horst het
best te definiëren zijn als "verhevenheid met secundaire
begroeiing na voorafgaande oorbaarmaking door vuur". Toen in
de eeuwen, volgend op de Elisabethsvloed van 1421, geleidelijk stukken van het geinundeerde gebied ten noorden van Oosterhout droog vielen, sprak men van "horsten, die opcomende
syn" (24). Op Ter Voort omschreef men in 1699 een stuk grond
als "weyden ende heyhorsten" (25).
I~ d~ . Baronie zijn horsten: hoogten in moerassig terrein,
dikw13ls begroeid met kreupelhout.
Naast elementen die wijzen op de hoogteligging van een terrein, bestaan er natuurlijk ook namen, die wijzen op een
lage ligging. Honderden, zo niet duizenden percelen in de
Baronie zijn genoemd naar de lage ligging, de drassigheid,
de moerige ondergrond, etr.. Beemden lagen b.v. meestal op
de oever van beken en rivieren, en waren uiteraard moerassig. Tot in deze eeuw kon men sommige beemden ni et met karren berijden vanwege het feit, dat men er dan tot de assen
in zou verzinken. Het hooi moest dan op burries van zo'n
perceel weggevoerd wor den. Nog na w.o. I is in het Bavelsbroek, dehuidige wijk Ype laar van Breda, een koe in een
beemd weggezakt. ondanks naarstige pogingen om het beest te
redden.
Behalve de naam beemd "hooiland" kende men ook made. Onder
Ulekoten lagen b.v. de Maayen, onder Zundert de Maatjes 1 onder Gilze "de hooghe maey", 1456 (26), niet ver van "de
leechmaey", 1456 (2 7).
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Made grenst aan de Baronie: het dorp hoorde onder de buitenpoorterij van de stad Geertruidenberg. De oudste vermelding
ervan dateert uit het jaar 1321: "die meente die Made biet".
(28)
De gewestelijke uitspraak luidt "de mei•.
Onder Strijbeek vinden we in het jaar 1561 een beemd"dmeken".
(29)
Briel "lage plek, met hout begroeid of weide" (30) treffen
we vooral in het noorden van de Baronie aan, b.v. een gebied
"de brielkens" onder Oosterhout, genoemd in 1529·. (31)
In de Haagse Beemden ligt een beemdengebied met de naam Briel.
Een element, dat in de Baronie vrijwel steeds op laagliggende
beemden betrekking heeft is krocht. In 1456 vinden we te Gilze
"de croechteil, achter Hulten" (32), in 1364 "die croecht" te
Teteringen (33) , en ook onder Teteringen "beemden genaemt de
croeght", 1515.(34)
Onder Princenhage is de naam Krocht geëvolueerd tot "Kroeten".
In Noord-Holland is het element krocht bekend in de betekenis
"akker in de duinen" (35), een betekenis, die in zoverre overeenstemt met die in de Baronie, dat in beide gevallen het betreffende perceel lager ligt dan de omgeving.
Vrij · zeldzaam is in de Baronie het element most "plaats waar
het modderig of drassig is" (37) : onder Rijsbergen lag een
beemdengebied "de Mesten".
· Goren en broeken zijn daarentegen talrijk vertegenwoordigd.
Onder Gilze vinden we in 1456 "tghoir" (38), onder Ginneken
in 1555 "de gemeynte genaemt tghoir" (39), onder Zundert liggen "de Lange Goren" etc.
In Gilze alleen al vinden we verschillende broeknamen: in
1456 spreekt men van "breebroec" (49), "tghilsche broeck" (41)
en nog van "dwouwenbroec" (42).
Na ontwatering konden de goren en de broeken gebruikt worden
als hooiland, of mogelijk later zelfs als weiland.
De gebruikelijke benaming voor veen luidt in de Baronie:
moer. Grote delen van de Baronie moeten in de middeleeuwen
met moer bedekt zijn geweest, b.v. de dalen van de Mark en
de weerijs, maar ook wel óp hoger gelegen, waterzieke gronden. Als voorbeelden van moer-namen noemen we "Dmoerken",
1456 te Gilze (43); "een perceel weyden oft beemden genaemt
dmoer", onder Teteringen, 1541 (44).
Nadat de bossen door houtkap en begrazing grotendeels verdwenen waren (lle - 12e eeuw?) waren de boeren aangewezen op
turf als brandstof en werden de moergebieden aangetast. Turf
werd ook op grote schaal naar Vlaamse steden vervoerd, zie
b.v. Leenders (45).
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Voor eigen brandstofvoorziening had elke boer het recht om
in de ·"gemeynten", gedurende een bepaalde periode eh tot
een bepaalde hoeveelheid - zulks volgens voorschrift van de
keuren - turf te steken. Als de moer onder water vandaag gehaald moest worden sprak men van "slaan". Vandaar namen als
"het Slagveld" onder Etten en "de Slaghmoèrèn" onder Teteringen, 1727 (46).
Abdijen waren dikwijls in het bezit van uitgestrekt moervelden, zoals b.v. de abdij Tongerlo, welke in de Vuchtpolder tientallen bunders moer liet vergraven. In sommige
gevallen ging de naam van een waterloop over op het aanliggende land, zoals b.v. bij: beek, rijt, zoe e.d.
Rijt komt frekwent voor in de Baronie: oorspronkelijk is een
rijt een kleine waterloop, de bovenloop van een beek, secundair - en dat is vaak al voor het einde van de middeleeuwen
het geval - gaat de naam over op de aanliggende gronden. De
meervoudsvorm bij rijt is: retten, de diminutief is: rijke.
Voorbeelden van Rijt-namen: "heye ende weye genaemt de
Rette" in 1544 vermeld te Chaam (47); "de bruyn Ryt", 1456
te Gilze (48); "erffse genaemt de Ryt", 1514 te Ginneken (49).
Rijt schuilt ook in namen als de Rith, onder Princenhage, de
Riekenschotten onder Ulvenhout en de Rijkevoort onder Gilze.
Seept, samenhagend met mnl. sipen "druppelen" (50) komt als
toponiem voor onder Teteringen en onder Chaam "de Seepten",
1544 (51).
Ule als aanduiding voor moerassig land (52) moet al vroeg in
onbruik zijn geraakt: het treedt enkel op in namen van nederzettingen, zoals in de oude naam voor Oosteind, een kerkdorp
van Oosterhout" Ulendonc, 1308 (53) en ook in Ulekoten, in
welke laatste naam naast ule het bekende kote, kate "hutje"
verschijnt (54).
Mortel komt als benaming voor moerassige bodem vrij algemeen
voor: in Gilze wordt in 1456 genoemd "beemde genaemt den mortel" (55); in Teteringen "beempts genaeint de mortel" 1634
(56) etc.
In het westen van Noord-Brabant overheersen vormen als: martel, marter en merter. Het is niet uit te sluiten dat dit
merter optreedt als eerste lid in de oude naam van Princenhage "Mertèrsem", vermeld in 1265 als nMerthersen" (57). De
betekenis zou dan zijn "de nederzetting bij de moerassige
gronden", zoals het aan de andere zijde van de Mark onder
Teteringen gelegen, in 1377 vermelde gebied "Belckenem" tegenwoordig Belcrum mogelijk de betekeni;s heeft "de nederzetting
bij de omsloten we ide n" (58).
Zie over Merter- name n in westelijk Noord~Brabant Van Loon (60).
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Pan en put komen geregeld voor als benaming voor in depressies gelegen stukken grond: "lants genaemt die panne, in die
vrachels acker", wordt in de 15e eeuw onder Oosterhout vermeld (61).
Nog een element dat op lage ligging en moerige bodem wijst
is hel. Onder Strijbeek lag een laag perceel, waarvan volgens zegslieden de bodem zo zacht en moerig was, dat een
hooiboom in zijn volle lengte in de grond gestoten kon worden, zonder vaste bodem te bereiken. Als de naam hel eenmaal
bestond riep deze vrij gemakkelijk zijn complement: de hemel
op. In Chaam gaan deze beide namen nog vergezeld van "het
Vagevuur" om het bekende trio vol te maken.
Kweb is een nog bestaande aanduiding voor moerige, vochtige
plaatsen.
Een toponiem als bank wijst op een turfgraverij. De turf
werd "bank voor bank" gewonnen, op dezelfde wijze als men
b.v. wit (= rood) zand uit de ondergrond haalde. De bovenlaag
werd in beide gevallen verwijderd, waarna de "delfstof" vrij
kwam. Als veldnaam komen we bank tegen op de grens van Oosterhout en Teteringen "de Bancken", 1529 (62), terwijl ook in
Heusdenhout en Etten deze naam bekend was.
Ham is vrij redelijk vertegenwoordigd in de Baronie: we vinden
het element b.v. terug in de namen: de Hoge Ham, en de Lage
Ham, beide gebieden in Dongen, maar ook langs de Mark waren
verschillende percelen die deze naam droegen. Ham betekent nl.
"in een bocht van een rivier gelegen weiland" (63).
Vlaas is een element dat eveneens op moerassige omgeving
duidt. We vinden het b.v. in Gilze in "de langdvlaessen",
1456 (64); verder in Dorst, waar een gebied de Vlaast lag:
"beemde genaemt die vlaesche", 1442 (65). Mogelijk ook als
eerste lid in Vlasselt, een nederzetting in de buurt van Terheijden, welke in 1324 voorkomt als "Vlasseele" (66).
Vucht, een bijvorm bij vocht, treffen we aan als naam van een
uitgestrekt moerassig gebied ten noorden van de stad Breda,
in 1314 omschreven als "wilderden ende goed geheyten die Vuchte" (67) , terwijl onder het dorp Gilze genoemd wordt "de
Ghilse vucht", 1456 (68).
Waag als aanduiding voor drassig land, moeras is evenmin onbekend. We vermoeden, dat het element optreedt in namen als
"het Wagenbroeck", een in 1717 onder Gilze genoemd gebied
(69), evenals in "de wachberch", een in 1634 te Bavel genoemde hoogte, tegen het moerassige Wervenschot aan gelegen (70).
Verder uiteraard in Wagenberg, een dorp bij Terheijden. Zie
over waag De Bont (71).

In de 19e eeuw lagen er in de Baronie nog honderden vennen.
Vele daarvan zijn intussen ontgonnen. Vennen werden ·in het
verleden aangeduid met namen als blik, goor, wouwer en natuurlijk ook ven.
De meest voorkomende lijkt de eerstgenoemde: blik. Vgl.:
"Twee buynder heyden ende leechten of te blickx om een weyde
aff te maecken", 1634, genoemd te Ginneken (72). "Twee buynder ende 40 roeden waeterblicx" te L;jndonk, 1725 (73). Ook:
"seker stuck erffs off heyvelt metten bliek off wouwer daer
in gelegen", 1638 (73a).
Ven kan ook een woord zijn dat "venige grond" aan geeft (74).
Als een ven droog viel, bleef de naam toch nog aan hetzelfde
stuk grond gehecht, hoewel het nu in plaats van water veranderd was in vaste, of vaker moerassige bodem. Volgens Schönfeld heeft blik de betekenis "nog onbegroeide, aan- en opgewassen gronden, boven gewoon water gelegen", verder ook "plas"
(75).
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Bavelse jeugd tekent het huis Kerkstraat 16 dat zal worden
afgebroken voor de doortrekking Hof - Bunder.
foto: J. Grauwmans

WAT IK VAN MIJN GROOTMOEDER HOORDE (3)
door A.J. van Eyl-van de Klashorst
VIER GENERATIES CARNAVAL
Als ik ga vertellen, hoe vier generaties Carnaval vierden in
en om Breda, zult u begrijpen, dat mijn grootmoeder de eerste
is in dit rijtje van vier.
Haar uitgaanstijd begon + 1870 en Carnaval speelde zich toen
vooral af in Breda zelf en wel voor een groot deel op straat.
De meisjes verkleedden zich graag als boerinnetje, bloemen~
meisje, fruitverkoopster, kompleet met handelswaar, maar die
werd niet verkocht, je gooide af .en toe wat tussen de menigte.
De heren waren boer, butler, duivel, domino, altijd vrij eenvoudig gekleed, en ook travesti was toegestaan.
Wie verkleed was, droeg altijd een masker, ook op straat,
tot aan het démasqué te middernacht.
Sommige families vierden in die tijd thuis carnaval, de gasten kwamen verkleed en zodoende hadden ze kontrole op de
jeugd. Het was eigenlijk het begin van de "besloten clubs".
Wie op straat hoste ging af en toe een café binnen om iets te
nuttigen. Jonge meisjes namen, ook in mi]n moeders tijd,
warme chocolademelk, fosco, koffie of een glas grenadine of
ranja. De heren prefereerden bier, een klare of een brandewijntje, al dan niet met suiker.
Een officieel bal was er in de tijd van mijn grootmoeder zelden bij. De dansen werden thuis en in de kennissenkring aangeleerd. Grootmoeder ging wel eens naar een bal, officieel
in een japon met "Queue de Paris", maar altijd met een ongetrouwde tante als chaperonne, en ze vond die onvrijheid afschuwelijk, en de tante een cipier, jammer, want het mens
bedoelde het achteraf bekeken goed.
In die tijd was Carnaval in de avonduren praktisch niet bekend,
denk maar eens aan de primitieve straatverlichting.
Toen mijn moeder een jong meisje was, begon er al verandering
te komen in het vieren van Carnaval. Nog altijd werd er op
straat gehost, en was er het "snelle" cafébezoek, zoals men
dit nog ziet in Bergen op Zoom. Maar ''intrigeren" kwam in
zwang, d.w.z. mensen die je maar half kende, aanspreken met
een verdraaide stem en proberen, niet herkend te worden. Een
konsumptie werd van de aangesprokene nooit aange nomen, dat
was een ongeschreven wet, wanneer je intrigee rde.
De meisjes moesten er van grootmoeder altijd voor zorgen,
dat ze keurig gepoetste schoenen aanhadden en onberispelijke
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handschoenen, want daar werd erg op gelet, je kwam dan uit
een "behoorlijk nest".
De kinderen hadden op maandag en dinsdag vrij van school.
Dinsdags was de optocht in Breda. Eerst herauten, dan een
gewapend escorte en in een glazen koets Prins Carnaval.
Daarachter weer ridders te paard, verscheidene gilden en dan,
net als nu, de versierde wagens. De laatste wagen was ieder
jaar "de Volksvoeding". Daarop bakte een kok paimekoeken en
een slager bond worstjes aan een touw. De pannekoeken werden,
zó uit de pan, heet en wel tussen het volk gegooid en de
worstjes bengelden aan een stok en werden door grijpgrage
handen van het touwtje getrokken.
Op de grote markt speelde de muziek in de versierde kiosk
en de Prins kreeg op het stadhuis een maaltijd aangeboden.
Toen mijn moeder op dansles mocht op de grote zolder bij
mijnheer Zwijgman, de gymnastiekleraar van de H.B.s., vormde
zich op die les een vast clubje van jongelui uit Breda en uit
't Ginneken. Want die van 't Ginneken en Breda sloten zich
vaker aaneens dan die van 't Aogje en Breda. Er begonnen toen
al uitkoopverenigingen te komen, zoals "Concordia", en "Bonus
Eventus", in mijn tijd weer aangevuld met "Katholiek Leven"
dat later omgedoopt werd tot "Podium".
Zij lieten toneelgezelschappen komen en organiseerden ook
Carnavals- en Mi-Carême-avonden.
Toen begon ook het "voor prijs gaan" in een mooi, leuk of
origineel kostuum. Er was een deskundige jury en de prijzen
waren niet mis.
In het begin hoefde je niet eens zo verkleed te zijn, dat je
kon dansen, maar je mocht tot het démasqué en de prijsuitreiking te middernacht "op de plaats rust" houden. Vó6r de eerste
wereldoorlog b.v. won ene mevrouw Koosje Talboom, die in de
Schorsmolenstraat een fraaie hoedenzaak had, (de betegelde
pui is er nog) een eerste prijs als oester. Zij lag op het
toneel in een kunstig gemaakte schelp, die open en dicht kon,
in een zacht zalmkleurig satijnen gewaad. De dame in kwestie
kon tot middernacht niet dansen.
Later kwam de eis, dat je je op de dansvloer moest kunnen bewegen. Intussen (1909) hadden mijn ouders verkering en behaalden een eerste prijs als Franse markies en markiezin, kompleet
met witte pruiken. De kostuums waren door mijn moeder en mijn
grootmoeder zelf gemaakt en uit heel mooie stoffen.
In die tijd kwam er een verbod op het zich op straat begeven
in travesti, maar je mocht nog wel gemaskerd op straat.
Moeders oudste zus was pas gètrouwd en woonde in Tilburg,
maar daar hadden ze (tot vóór 25 jaar) in de Carnavalsdag e n
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40-urengebed in de kerken. Ze moesten bidden voor die "goddeloze troep" in Den Bosch, Breda en Bergen op Zoom.
Dus kwamen "ons Anna en Frits" naar Breda, en natuurlijk
wilde Frits eens in de stad gaan kijken, oude carnavalsvierder als hij was. Ook mijn moeder en zus Anna gingen eens
even een kijkje nemen in de stad en de sfeer was er heel gezellig. Op de Grote Markt was een opstootje, waar men onnoemelijk veel leut had om een lange, tanige dame met een grote
mand aan haar arm, en een zot mombakkes op. De mand was gevuld met appelen, sinaasappelen en worstjes. Een grote troep
kinderen hing aan haar rokken, bedelend om iets lekkers en
zij gooide af en toe fruit of worst tussen de jeugdige menigte.
Mijn tante fluisterde: "ik geloof vast dat 'teen vent is",
en ja hoor, al gauw kwam er een agent op de dame af en zei:
"jij bent een man". Hij wilde haar vastpakken, maar zij riep
met een hoog stennnetje: "Blijf van mijn lijf, ik ben van fatsoenlijke ouders". Grote hilariteit, maar zij (of liever hij)
moest mee naar het bureau en een stoet van honderden mensen
trok er achter aan. Maar toen het onderhoud binnen te lang
duurde, ging de menigte toch maar weer richting Grote Markt.
Bij het avondeten vertelden de zusjes hun wederwaardigheden
en iedereen zat zich een aap te lachen. "En Frits, heb jij
daar ook zo van genoten?".
"Nee, ik heb nog even in m'n oude stamcafé gezeten in de Torenstraat. Jannner, dat ik zoiets heb gemist"·, zij hij spijtig.
Maar 14 dagen later, in Tilburg, lachte Anna niet meer toen
het proces-verbaal uit Breda in de bus lag met een flinke
geldboete. Wat bleek?
Frits was wel naar zijn stamcafé gegaan, maar de eigenares
had op zolder een oude koffer met carnavalskleren die ze aan
haar stamgasten desgewenst uitleende. En Fritske had de verleiding niet kunnen weerstaan, en kindervriend als hij was,
vond hij de "gulle koopvrouw" met haar goedgevulde mand een
lumineus idee.
En de metamorfose was zo goed, dat zijn eigen vrouw hem niet
herkend had.
In mijn tijd taande het stra.atgebeuren met Carnaval wat en
het werd meer gevierd in de grote zalen van Concordia, elke
avond door een andere uitkoopvereniging en één avond toegankelijk voor iedereen.
Ik ging graag voor prijs, en nam dan prima materialen, waar
later weer een avondjurk van gemaakt werd. Toen ik verkering
kreeg, gingen we als paar en menig mooi stuk in 't huishouden
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is een carnavalsprijs.
In 1953 verviel carnaval vanwege de watersnood. Onze kostuums
lagen al klaar, maar het jaar daarop werden er geen prijzen
meer uitgereikt en kreeg de carnavalsviering zijn huidige
vorm.
Men wilde veranderingen en er kwam zel~s een zomercarnaval,
kompleet met een optocht. Maar ook dat idee was niet voor
herhaling vatbaar, want ons klimaat leent zich daar nu eenmaal niet voor.
En zo vieren wij nu carnaval op de wijze, die wij allemaal
kennen. De fraaie kostuums zijn uit de tijd. Je trekt iets
gemakkelijks aan en gaat op stap. De grote happenings zijn
in de binnenstad, in het Turfschip of in Concordia en ook
het verblijf in de café's is langduriger.
.
De optocht op maandagmiddag is al jaren het klapstuk, ontstaan
uit de officiële rondritten van de eerste Prinsen Carnaval na
de oorlog.

HET IS NOG ALTIJD FIJN
OM IN 'T GINNEKEN TE ZIJN
door Gerard van Herpen
In 't Ginneken heb ik carnaval leren vieren. In Vught waar
ik ben opgegroeid bestond nog geen carnavalsfeest. O~teldonk
was weliswaar nabij, mijn oudere broers en zusters gingen daar
wel heen maar dat was niets voor een jongetje van zeven, acht
jaar en ~elfs niet voor een jongen die in de bus moest blijven
volhouden dat hij nog maar zes was.
Ik geloof niet dat ik mij een voorstelling kon maken van het
soort mombakkes dat het carnaval trok in die dagen. Van de
plechtige omgang had ik een heel duidelijk ~e~ld, omdat we.
daar in de julimaand altijd met de hele familie naar toe gingen.
ook de bedevaart naar de Zoete Moeder in de grijs-grauwe kapel
van de st. Jan kon ik mij heel duidelijk voor de geest ha:en,
want in de meimaand wandelde ik met mijn broertjes en zusJe
- wees gegroet vol van genade, zingend alsof het een marslied
was - naar de Bossche Parade.
vanuit Zaandam ondernam ik later nog wel eens een pelgrimage
naar het oeteldonkse carnaval. Veel dolle meiden en een bus
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vol dooie Zaankanters, die dat wel eens wilden beleven. En midden in die bus: .ik, die net deed alshof hij van carnavaleske
wanten wist.
Toen ik na de oorlog eindelijk wel oud genoeg was om carnaval
te vieren, kocht ik van het geld liever boeken, ja, schreef
ik voor in één van die boeken zelfs "inplaats van carnaval".
Zo bevooroordeeld was ik dus toen ik mij in de jaren zestig
beroepsmatig in het Bredase carnaval stortte. Ik wist dus niet
hoe carnaval begon, ik wist niet eens dat carnaval helemaal
geen begin heeft, ik wist na de eerste keer ook niet eens hoe
het eindigde.
Of ik 't Ginnekens carnaval eens van nabij wilde -meemaken?
vroeg de Baron van 't Lestogenblik, Toon van Miert.
Dat leek mij een aardige gedachte, maar nu ik zo nuchter noteer, herinner ik mij dat ik exakt op dezelfde wijze verliefd,
verloofd, getrouwd ben geraakt.
Toen ik het conclaaf enige malen als journalistiek waarnemer
van nabij had meebeleefd, begon ik mij lichtelijk verontrust
af te vragen welke rol ik in dit spel te spelen had.
De kleermakers van de prins lieten mij ieder jaar een soort
kostuum aanmeten, dat ook al nooit een begon of een einde
had. Ofwel dat pak liet mij niet toe van tijd tot tijd de
Ginnekense grond via de natuurlijke weg te besproeien, dan
wel bij de minste of geringste sprong scheurde mij de f luwelen broek uit het kruis.
Ik heb met stijgende bewondering en met groeiend plezier
gekeken naar de wijze waarop aan 't Baronale hof van 't
Ginneken het carnavaleske spel werd gespeeld. Er waren duidelijke regels, er was niemand die daar hoog over op gaf,
maar wie meende in dat gezelschap zo maar uit de vrije hand
te kunnen dollen, die onderschatte toch de regels die aan
de zotheid ten grondslag liggen.
Ik heb mij aan dat Ginnekens hof van waarnemer opgewerkt tot
hofklerk in dienst van de Baron. Als Baronnen heb ik in ere
gediend, de mannen die in het profane leven namen droegen
als Toon, Jan, Jacques en Piet.
't Ginneken droeg die Baronnen op handen en het Baronale
hof liep in hun adellijke kielzog te geloven en 'n beetje
te bidden dat het carnaval nooit verloren zou gaan.
Wie bidt, wordt zalig •
. En ook al was het carnaval in 't Ginneken niet altijd zalig,
't is toch nog altijd fijn
om in 't Ginneken te zijn.
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"BAVEL ANNO 1920" IN 1985

HERINNERT U ZICH CARNAVAL ?
In deel 46 van onze Brieven (februari 1984) hebben we uitvoerig aandacht besteed aan het ontstaan van Carnaval in
Bavel, Ginneken, Galder, Strijbeek en Ulvenhout in de zestiger jaren.
In dit nummer vertellen een aantal schrijvers ver~er over
dit gegeven.
Graàg zouden wij van de andere leden eens horen of er ook
v66r de tweede wereldoorlog iets aan Carnaval gedaan werd
in de gemeente Ginneken en Bavel en hoe dat zich ontwikkelde in de vijftiger jaren.
Schrijf uw herinneringen eens op, dan kunnen wij ze publiceren in nummer 58 (februari 1986).
De redaktie ontvangt gaarne uw lange of korte verhalen.
Ook nu al!

Eind juni, begin juli wordt jaarlijks het grootste dorpsfestijn
"Bavel Anno 1920" gevierd.
Vanzelfsprekend is Paulus daar altijd ook aanwezig.
Dit jaar met een grote verzameling curiosa .
"Breng ook 'ns wat mee voor Paulus".

VELDNAMEN

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (36)
door Dr. F.A. Brekelmans

Reeds 12 deeltjes verschenen er in de serie "Veldnamen
in de voormalige Gemeente Ginneken en Bavel".

HET EERSTE GEMEENTEBESTUUR VAN GINNEKEN EN BAVEL

Achtereenvolqens varen dat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Historisch overzicht
Bavel, Kerkeind en IJpelaar 1
Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2
Ulvenhout
Ulvenhout en Geersbroek
Strijbeek
Strijbeek en Grazen
Cau-laer
Bavel, Bol- en Eikberg
Bavel, Bol- en Eikberg 2
Notsel en Koekelberg 1
Notsel en Koekelberg 2

25.04.1983
25.06.1983
25.06.1983
19.09.1983
19.09.1983
21.11.1983
21.11.1983
14.05.1984
01.07.1984
01.07 .1984
17 .09.1984
17 .09.1984

80
64
64
80
80

p.
p.
p.

p.
p.

72 P.
5b p.

76 p.
44 p.
44 p.
44 p .
48 p .

Binnenkort verschijnen :
-

- Lijndonlt
Galder
Ginneken
- overaltker
Heusdenhout - Tervoort

Alle deeltjes zijn los verkrijgbaar bij onze bestuursleden
of bij: 't Kloostertje, Dorpstraat 44, Ulvenhout.
Prijs f 5,-- per stuk.
Zorgt dat u alle deeltjes hebt! Ze worden Goud waard.

Op het einde van h e t jaar 1810 werd het gedeelte van NoordBrabant waarin onze gemeente ligt, ingelijfd bij het Franse
keizerrijk. De oude sch e p e nbank, die nog fungeerde volgens
een stramien, dat ui t de middeleeuwen da t e erae, we rd opgeheven.
De gehele rechts praak, d ie tot dan doo r de gemeenten was uitgeoefend, ging naar het Rijk over. In plaa t s van de schepenbank kwam een Conseil municipal, die d e v oor l oper was van de
latere gemeenteraad.

Zonder enige inspraak werden in 1810 en 1811 een b u r gemeester
(maire ) , een v i ce-burgemeester (maire-adjoi nt) e n leden v an
de Cons eil mu nicipal benoemd . Een circulaire van de onde r prefekt te Breda d.d. 5 november 1811 noemt de n a men van deze
perso n en .
Maire: Jean Corne i l v an den Burcht van Li chtenbergh ,
gebore n t e Tho l e n 2 0 januari 177 2 , ren t e n ier en
o n gehuwd. Ben oemd 3 augustus, geïn s t a lleerd 7
augustus 18 11.
Maire-adjoint:
Henri Mee r en , g eboren te Ginneken 1 1 apri l 1750,
cultivate ur e n ge huwd.
Benoemd 1 novembe r 1810, geïnstallee rd 2 8 november 1810.
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Membres du conseil:
Namen

Geb.
plaats

van Hooydonk,
Adri en
Ginneken
Wagemakers,
Adrien
Van der Aa,
Henri
Prince,
Pierre
Kanters,
Jean Adriën
Wagemakers,
Corneil
Van Dijk,
Chrétien
Meiren,
Adrien
Lenaars,
Joseph
Schaliboom,
Adrien

Geb.
datum

Beroep

Burgerlijke
staat

25.08.1754

cultivateur

veuf

Ginneken

26.05.1740

rentier

veuf

Ginneken

02.07.1760

charpentier

marié

Gilze

01.01.1759

cultivateur

marié

Bavel

10.10.1750

cultivateur

marié

Ginneken

01.05.1788

cultivateur

garç:on

Ginneken

25.02.1785

cultivateur

garç:on

Ginneken

25.02.1752

cultivateur

marié

Bavel

21.10.1750

cultivateur

veuf

Bavel

10.09.1740

rentier

marié

Adr. van Hooydonk was de vader van de eerste bisschop van
Breda, mgr. Joannes van Hooydonk (1782-1868).
De leden van de Conseil municipal waren 30 november 1810
reeds geïnstalleerd.
Ginneken en Bavel was in die tijd nog dun bevolkt. De hele
gemeente telde slechts 383 komplete gezinnen. Er waren iets
meer jongens dan meisjes. Ziehier een overzicht uit het jaar
1811 ~
Jongens
906
Meisjes
878
Gehuwde mannen
383
Gehuwde vrouwen
383
Weduwnaars
63
Weduwen
73
Militairen onder dienst 5
totaal

2691

(Bron: gemeente-archief inv. 857).

DE THOORNSE MARKT DER ROGGE
door J.M.F.IJsseling
De Thoornse marktprijs van de rogge, die ieder jaar bij besluit van B. en W. van Breda wordt vastgesteld, heeft zijn
naam te danken aan de abdij van Thorn (Thoorn, Thoor) in
Limburg, die in het land van Breda vele bezittingen had. De
oorsprong van dat goederenbezit gaat terug op de stichting
van de abdij in 992. Bij die gelegenheid werden aan deze
goederen en inkomsten in dit gebied geschonken. Deze bezittingen werden oorspronkelijk vanuit Gilze beheerd. Later
had de abdij een rentmeester in de stad Breda.
De pachten, renten en cijnzen werden oorspronkelijk in natura, meestal in rogge, voldaan. Zeker sinds de zestiende eeuw
gebeurde dit steeds vaker in geld. Ten behoeve daarvan werd
door de magistraat (=het stadsbestuur) van Breda de prijs
van de rogge vastgesteld. De oudst bekende Markt van Thoor
is die van het jaar 1535. Van oudsher wordt voor de vaststelling het gemiddelde genomen van de marktprijs van de
rogge op de Bredase markt op de twee dinsdagen voor St.
Lucia (13 december) en de eerste dinsdag na St. Lucia. St.
Lucia zelf heeft er overigens als heilige niets mee te maken. In de middeleeuwen was het gebruikelijk de datum aan te
duiden met de heilige van de dag.

geDteentr •

.
. breda

"Thoornse markt
der rogge 1966"
13urgemeester en wethouders van Breda;
gelet op de 11emiddelde prijs van de hPCtoliter roue
op de twee rlin"fa.izen vóór en de ~ dinsdag n~
Sint Lucia <13 decembe<rl naar welke maatS'Ulf rle
Thoornse Mairkt wordt '!(eregeld:
hebb<-n besloten:
de Thoorn se Marktprijs der rogge over het jaar l!lë6
vast te stell en opt 21 .35 per hectoliter, zijnde f 1a,:10
per oude Bredase veertel.
·
Broeda, IO januari 1967.

Bu·r gemeestier en wethouders voornoemd,
J. A. MEIJS, wnd . burgemeester
v. d . DAM, secretnris.
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De vastgestelde priJs kreeg een veel algemener geldigheid
omdat hij ook gebruikt werd voor pachten en renten die door
andere instellingen of personen dan de abdij werden geheven.
De meeste renten in natura zijn inmiddels overigens afgekocht. Zo kwam men in 1983 op de gedachte, dat vaststelling
en bekendmaking van de "Thoornse markt der rogge" niet meer
nodig zou zijn.

BEKENDMAKINGEN
lm@;;:; :;i;I.;;;;; .ti fü•r;;:;>·•· · · •·•i••·+w ·n

breda

hm

;ri< .s31

· Thoornsche Marktprijs der Rogge 1984
Burgemeester en wethouders van Breda hebben besloten
de Thoornsche Marktprijs der Rogge over het jaar 1984
vast te stellen op f 36,75 per hectoliter, zijnde f 31 ,50 per
Oude Bredase Veertel.
·
·
Deze prijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs van rogge
op de twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag ná Sint
Luéia (13 december).
Voorts wordt aan een ieder, die - op welke wijze dan ook gebruik maakt van, of anderszins belang heeft bij de jaarlijkse vaststelling van de Marktprijs, verzocht dit binnen 6
weken schriftelijk aan ons kenbaar te maken .

urnrnrn:;;;mrnm;;;: .: ;

m; '''..Ytliit : :;;;; .; •. . •·rn . 2.t;:;; t
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Ook uit de slotzin van de bekendmaking van de Thoornsche
marktprijs der rogge 1984 in De Stem van vrijdag 18 januari
1985 zou men kunnen afleiden dat erover wordt gedacht ermee op te houden. Uit informatie bij het gemeentebestuur
bleek dat deze meer dan 450 jaar oude traditie niet zo
maar wordt afgeschaft.
Nog steeds wordt dus - thans bij de Bredase graandhandelaar
Van de Reijt - geïnformeerd naar de prijs van de rogge op
de drie dinsdagen, om daarmee de Thoornse markt der rogge te
kunnen berekenen. Aangezien in de oude rentebrieven de jaarlijks verschuldigde hoeveelheid rogge in oude lokale maten
werd opgegeven, moet ook een omrekening van de huidige hectoliter naar die oude Bredase maten gemaakt worden. De nauwkeurige verhouding is eigenlijk niet bekend. In Breda wordt ervan
uitgegaan, dat de Bredase veertel gelijk is aan 6/7 hectoliter,
dat is dus 85,71 liter. De andere maten die direkt samenhangen
met de veertel laat ik hier volgen:
1 veertel
4 lopen
2 veertelen
1 halster
4 veertelen
1 sester

Als d e v oorte kenen ons niet bedriegen, zullen we u binnenkort
onze kollektie kunnen tonen. Een kollektie van belang!
In de afgelopen maanden werd onze verzameling o.a. verrijkt
met:
Archief
Liedjesboek F. Rombouts.
Bibliotheek
Vele oude en zeer oude boeken o.a.: Atlas 1882, tijdschrift
"mei" jrg. 1939, De meimand 1870, Het Guldenboek 1899, oude
Franse atlas.
Carnaval
Grote enve lopp e me t brochures, folders, boeken, boe kjes over
' t Carnaval in Ginneken.
Curiosa
Zakdoekje Wilhe lmina 25, speld huwelijk Juliana-Bernhard,
laqué naaidoosje, Belgisc he fietsplaatjes, 2 popglaasjes.
Foto-archief
Aantal oude foto's over Ginneken.
Landbouw
Kafmolen, ploeg, paardentuig.
Oudheidkamer
Proceleinen bote rvaatje, aanzet schee rmes , e lektr i s che broekenpers, bedde ntij .k voor beds tee , v leessnij mach i ne .
Relig i e
Plaa t Piu s IX , f oto ' s Kev e l aer , f o o Mgr . v a n Hees , gebed om
t e ove rle ze n , i jzeren bid s to 1 .
Schoo l
Tree (v o o r d e meester ) , b a n k, k aarte n standaard , d iv. boe kj es ,
bij b elwandkaart , griffe l s .
Tweed e we r eld o orlo g
Di s tributiebonne n, map korre sponde n ti e van KA me t paro c hi a ne n
in Dui tsland .
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BRIEVEN VAN PAULUS
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