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Nieuw-Ginneken, 15 wijnmaand 1987 

Vertellen ons steeds meer over de geschiedenis, die 
onze voorvaderen (en -moeders) in deze streek, ons heem, maakten . 
Werd aanvankelijk de geschiedenis voor het dorp Ulvenhout gestart 
in ~287, reeds in de dertiger jaren kwam men tot de conclusie, 
dat ook in 1277 Ulvenhout reeds werd genoemd. 
In 1979 ontdekte de toenmalige gemeente- archivaris Dr. F.A. 
Brekelmans een akte uit 1274, waarin het dorp genoemd werd. 
Over 12 jaar zijn we dus 25 jaar verder en over 37 jaar maken 
we volgens de huidige gegevens de 750 vol. 

Wien Laarakker spitte ook door in oude aktes, evenals Christ 
Buiks. Het leverde veel materiaal op. 

In deze Brieven van Paulus afdrukken van en ontde kkingen uit 
deze 

OUDE AKTES 



Beste Heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw- Ginneken, Zaaimaand 1987. 

De maand september is ook voor Paulus een drukke maand geweest. 
We denken aan de succesvolle feesten "Ulvenhout 700", honderd 
jaar café-rest. Bruininks, een lezing over bierbrouwen, Open 
Monumentendag, de lezing over de gravure van Callot, het boekje 
over de paden van Callot, de wandeling van Grimhuysen naar 
Wolfslaar en de opening van de tentoonstelling "Ulvenhout 700" 
in ons museum. 
Op 3 oktober hebben we het koperen bestaan van Paulus gevierd 
met een "open huis" op zondag 4 oktober . 
Vele felicitaties hebben wij toen mogen ontvangen, wat ons de 
kracht gegeven heeft om gestadig door te gaan. 
Ook de jaarvergadering is intussen achter de rug en twee nieuwe 
bestuursleden zijn met frisse moed aan hun taak begonnen. 

Op maandag 23 november om 20.15 uur zal in de Fazanterie onze 
volgende activiteit plaats vinden. 
Karel Leenders zal ons dan wat vertellen over huize Valkrust, 
één van de vele landhuizen, die vroeger langs de Mark stonden 
of nu nog staan. 
Het is een erg interessante lezing met dia's over een monument, 
met eén bijzondere voorgeschiedenis. 
Het landgoed is gelegen aan de Ulvenhoutselaan en wordt met 
de ondergang bedreigd. 
Ik hoop U op deze avond in een goede gezondheid te mogen be
groeten, 

Met vriendelijke groeten namens 
het bestuur van de Heemkundekring 
Paulus van Daesdonk. 

~--- -

Jan van der Westerlaken 
voorzitter. 
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AGENDA 1987/1988 

sept. 

okt. 

nov . 

dec. 

jan. 

febr. 

maart 

april 

1 
6 

Begin 13e verenigingsjaar 
Museum open 14.00 uur-17 . 00 uur 
Opening tentoonstelling "Ulvenhout 700 jaar" 

(tot 1 januari) 
12 Open Monumentendag 
13 Wandelen met Paulus over de Callotpaden 
14 Lezing "De geschiedenis van het Bier" door 

Ir. J.W . M. Waesberghe in Zaal Bruininks. 

3 Paulus in het Koper: 1~4 iariq bestaan 
4 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 

12 12e jaarvergcidering in de Fazanterie. 
Aanvang 20.15 uur. Charles Luyten toont films 
over•ons Heem. 

15 Brieven van Paulus 66 

Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
4 "Dood voor de dood" lezing door Professor 'l'op 

in de Katholieke Universiteit Brabant. 
Aanvang 19.30 uur. Georganiseerd door Brabants 
Heem voor alle heemkundigen. 

21 Slotmanifestatie "Brabants Heem 40 jaar" in 
het Provinciehuis. 

23 Lezing door Karel Leenders onder de titel 
,,valkrust een landgoed langs de Ulvenhoutselaan.'' 

6 Museum open 14 . 00 uur-17.00 uur 
Sluiting tentoonstelling Ulvenhout 700 jaar. 

15 Brieven van Paulus 67 

3 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
11 Een avond met Jan Jorissen, Jan Soet~rboek, 

Roeland Stoop e.a. 

7 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
15 Brieven van Paulus 68 

6 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
14 Lezing door drs. W. Knippenberg 

3 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
15 Brieven van Paulus 69 



mei 

juni 

juli 

aug. 
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1 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
15 Fietsen of wandelen met Paulus 

26 Bavel anno 1920 

15 Brieven van Paulus 70 

31 Einde 13e verenigingsjaar 

* Wijzigingen voorbehouden 
! Datum gewijzigd 

PRAATJE BIJ EEN PIM'l'JE 

BIJENKORVEN EN -KASTEN 
door Kees Leijten 

Temidden van bakker, timmerman en schoenmaker staan op de zolder 
van ons museum de bijenkasten op een draagbaar en staan twee 
korven er voor. 

De i~kerij, nog maar een kleine kollektie. 
Wellicht wordt ook dit onderdeel van onze kollektie binnenkort 
verder aangevuld. 

Jan Soeterboek maakte deze sfeervolle tekening. 
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OP DE KERK'IDREN VAN BAVEL S'IOND EEN FRANSE TELffiRAAF 
door Gerard van Herpen 

In de Bavelse kerk, die dit jaar honderd jaar bestaat, hield 
de indeling rekening met een vrouwenkant (links) en een mannen
kant (rechts l . 
Ik heb altijd wel geweten dat volgens die rangschikking mannen 
en vrouwen in de kerk waren gezeten, maar pas nu lees ik dat die 
indeling te maken heeft met de plaats van Maria en Johannes onder 
het kruis. Daarom is ook de Mariakapel links te vinden en de 
Jozefkapel aan de mannenkant. 
Ook de doopkapel is aan de vrouwenkant, want de vrouw symboliseert 
de intrede in het leven. 
Deze informatie verstrekt pater dr. Cornelis Rademaker ss.cc. uit 
Bavel, die in opdracht van de heemkundekring "Paulus van Daes
donck" een boekje geschreven over "Kerken in Bavel". 1) 
Misschien vraag U zich met enige verwondering af of er in Bavel 
dan nog een andere kerk bestaat behalve de Maria Hemelvaartkerk, 
die honderd jaar geleden werd ingewijd. De Bavelaars hebben n.l. 
bijna twee eeuwen lang gebruik moeten maken van schuilkerken, 
eerst bij het Kasteel IJpelaar en later in het dorp Bavel op het 
terrein "De Brake", ongeveer op de plaats waar zich nu nog het 
H. Hartbeeld bevindt. De winkel van Kees Jansen was tot 1883 
pastorie. 
De titel heeft ook nog een tweede betekenis: "kerken", het ter 
Kerke gaan, in Bavel. 

Beknopt 
Over de geschiedenis van de kerken in Bavel heeft pater Rademaker 
een heel interessant boekje geschreven, dat de auteur zelf voor
zichtig "een parochiegeschiedenis in volgelvlucht" heeft genoemd. 
Historicus Rademaker verzucht ergens in zijn boekje dat er nog 
zo veel meer te schrijven zou zijn over de Bavelse parochie en 
haar kerk. Het is een beknopt overzicht geworden, maar misschien 
dat er zich nog een gelegenheid voordoet om nader in te gaan op 
personen, verenigingen en op gebeurtenissen in de parochie, die 
nu in het boekje slechts worden aangestipt. 

Pater Rademaker, die ook in het blad van de paters van de Heilige 
Harten regelmatig historische artikelen publiceert, is in 1930 
in Rotterdam geboren, werd in 1955 priester gewijd en promoveerde 
in 1967 bij de universiteit van Nijmegen tot doctor in de geschie
denis. Prof. dr. L.J. Rogier was een van zijn leermeesters. 
Hij was wetenschappelijk hoofdmedewerker bij het instituut voor 
neo-latijn aan de universiteit van Amsterdam. 
Sinds 1981 is pater Rademaker provinciaal overste van de Neder
landse afdeling van de congregatie van de paters van de Heilige 
u~yten. 
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Aanbesteding 
Vast staat dat er al in 1300 een kerk bestond in Bavel. Die kerk 
is echter al in 1484 door brand verwoest. De kerk die daarna werd 
gebouwd, heeft het tot 1888 uitgehouden. Inmiddels was de nieuwe 
kerk al in 1885 aanbesteed in de herberg Van Disseldorp en de 
eerste steen werd gelegd op 6 april 1886. De bouw van de kerk 
kostte de parochie f 66.768,--. Bestekken en tekeningen konden 
gegadigden kopen bij Boekhandel Eduard van Wees op het Kasteel
plein in Breda. 

Architect van de neo-gotische kerk was de bekeerling J.J. van 
Langelaar, een leerling van Cuypers die voor zich zelf was be
gonnen en die in Breda ook de St .. Jozefkerk en de Hemelvaartkerk 
ontwierp. Ook de r.k. kerk van Molenschot is door hem ontworpen. 

Er is over de teruggave van kerk en toren enorm lang geredetwist. 
Met de komst van de Fransen konden de roomskatholieken in Bavel 
weer beschikking krijgen over hun oude kerk. Die beslissing moet 
niet zo heel moeilijk zijn geweest. In Bavel woonde precies één 
niet-katholiek. Dankzij de bemoeienis van koning Lodewijk Napo
leon kregen de Bavelaars op 4 mei 1809 hun kerk terug. 
"De pastoor", aldus pater Rademaker, "schreef een beetje triom
fantelijk: 'Na 160 jaar wederrechtelijke beroving tegen betaling 
van f 800,-- aan de Hervormde Gemeente van Ginneken'". 

Telegraaf 

Interessant gegeven over de oude Bavelse kerktoren is de aanwezig
heid geweest van de optische telegraaf, die door de legers van Na
poleon werd gebruikt als een soort seinketen van Parijs, via Lille 
en Antwerpen naar Amsterdam. Op de kerken van Hoogstraten, Brecht, 
Meerle, Bavel en Dongen stonden de seintoestellen van Chappe, die 
met verschillende standen van balk en armen bepaalde letters kon
den uitbeelden. Die standen werden dan op het volgende station 
waargenomen. Pater Rademaker vraagt zich af of de Bavelaars hun 
kerk hebben teruggekregen met de beloofde tegenprestatie dat een 
optische telegraaf zou kunnen worden geplaatst. "Een nader onder
zoek", zo stelt pater Rademaker vast, "zou interessant kunnen 
zijn". In het boekje is de optische telegraaf, die in 1813 bij 
het verlaten van de . Fransen kapot is geslagen, afgebeeld en ook 
het circuit van de Franse telegraaflijn is in kaart gebracht. 

Neo-gotiek 

De auteur besteedt veel aandacht aan de schuilkerkenperiode en 
aan de voorname heren die .de bouw van deze schuilkerken en pas
toriën mogelijk hebben gemaakt, Sebastiaen van Ypelaer was zo'n 
goedgeefse man. 

1 

L---------------------···--

• 'Kerken in Bavel', omslao van het hoekje 11'm dr C. Ha
demaker, oetekend door Jan Soeterboek. 

Om te kunnen oordelen over de vraag waarom een gotische kerk 
voor een neo-gotisch bedehuis werd ingeruild, moet de lezer op de 
hoogte worden gebracht van de emancipatorische betekenis van die 
architectuurstroming in de rooms-katholieke kerkprovincie. 
De kerkelijke kunst onder leiding van Pierre Cuypers was een 
eerherstel van de oude gotische kathedralen en een protest 
tegen de gipsen beelden en de geverfde houten kolommen in de 
Waterstaatskerken. Rademaker beschrijft dat proces, vermeldt 
de strijd die Alberdingk Thijm aan ging tegen de schijnarchi
tectuur van Waterstaat en vermeldt bovendien hoe uit die school 
van Cuypers ook de neo-gothische ateliers voor kerkelijke kunst 
voortkwamen. 

• 
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.----_ .... ---------~- ---~---- •• .J· · .••. 

- . 
• De St.-Brigida of oude Torenkerk, die het dorpsbeeld 
van Havel heeft gesierd van 1484 tot 1888. 

Diepgang 

Die achtergrondinformatie geeft diepgang aan het boekje, dat 
toch in ruim vijftig pagina's een globaal historisch beeld wil 
verschaffen van Bavels kerkelijk verleden. 
Binnen dat profiel past een verhaal over de pastoors die Bavel 
hebben gediend en er is ook een blik geworpen op wat genoemd 
wordt de wereldkerk, waar Bavelaars als missionarissen werkzaam 
zijn. 

Pater Rademaker heeft zich in dit boekje gelukkig niet laten ver
leiden tot romantisering van het roomse verleden. 
Het parochieleven verliep heel rustig in Bavel, maar wie niet naar 
de kerk ging stond toch een beetje buiten de gemeenschap. 
Van de auteur mag misschien nog eens een uitvoeriger studie over 
de kerken van Bavel worden verwacht. Met dit boekje is een honderd
jarige alvast feestelijk herdacht. 

Uit "De Stem" van 22-7- 1 87 

1) "Kerken in Bavel" door Pater Dr. C.S.M. Rademaker ss.cc. 
56 p./1987. ISBN 90-70810.29 . 8. 
Verkrijgbaar in ons museum à f 9,--. 
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BIER BIJ BRUININKS 
door Anneke Q::rres-v.d. Berg 

Café Bruininks in Bavel bestond 100 jaar en dat moest gevierd 
~orden. Na een hele week van feesten droeg ook "Paulus" zijn 
steentje bij. Op 14 september trok de Paulusaanhang naar Bavel 
waar in de zaal van Dré Bruininks de heer van Waesberqhe heel 
toepasselijk een lezing hield over bier. 
De heer van Waesberqhe opende de avond met te zeggen dat heem
kunde hem helemaal niet interesseert. Desondanks vertelde de 
heer van Waesberghe erg veel over het verleden van het ons be
kende bier, en bier maakt tenslotte wel deel uit van ons heem, 
en is derhalve ook heemkunde. En dan denken we niet alleen aan ,I 
het bier dat we drinken maar ook aan het bier dat vroeger ge
dronken werd en aan het bier dat in Ulvenhout gebrouwen werd. 

De heer van Waesberghe heeft op een erg duidelijke manier uit-
leg gegeven over het toch wel ingewikkelde proces van bier-
brouwen. Hij beschreef dit proces vanaf het malen van de mout 
tot en met het tappen en het drinken . 

Het maken van bier 
Kort samengevat komt het op het volgende neer. Als de mout ge
malen is dan wordt dit beslagen met water, het wordt aangemaakt. 
Enzymen doen dan hun werk en zorgen voor de omzetting van suiker 
in alcohol. Daarna wordt het mengsel gefiltreerd en gescheiden 
in een vloeibare substantie (de wort) en een onoplosbaar gedeel-
te (de bostel). 
De bostel is afval en wordt verwijderd. Aan de wort worden krui
den toegevoegd. In Nederland is dit kruid HOP. De nu verkregen 
substantie wordt gekookt (dit is het brouwen) . 
De onoplosbare hop en de kookdrap worden dan weer verwijderd. 
Je houdt dan gekookte wort over. Dit is het bier. 

Het verhaal lijkt heel simpel en het is dan ook nauwelijks voor 
te stellen dat de heer van Waesberghe anderhalf uur zonder aar
zelen heeft gepraat. Daarna heeft hij zelfs nog drie kwartier 
vraqen beantwoord. Maar het bovenstaande is uiteraard niet 
het enige wat de heer van Waesberghe heeft verteld. 
Hij heeft ons uit de doeken qedaan hoe het bier brouwen is ont
staan, met welke problemen men met het brouwen had en heeft. 
Want ondanks het feit dat er geen chemische "troep" in het wordt 
verwerkt, qaat nog niet alles naar wens met het bierbrouwen van 
tegenwoordig. Er wordt namelijk volgens de heer van Waesberghe, 
"te snel bier gemaakt". De mensen hebben geen geduld en dat is 
funest voor de kwaliteit van het bier. 
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Geduld siert de mens 
Vroeger werd er heel langzaam geroerd in de wort en het f iltre
ren ging ook heel rustig. Vanaf het moment echter dat er machines 
werden gebruikt bij het maken van bier, was het uit met de rust. 
Als machines namelijk kunnen roeren, dan kunnen ze ook snel 
roeren. Het roeren gaat tegenwoordig zo snel dat het afbreuk 
doet aan de kwaliteit van het bier. 
Ook de brouwers lijken het probleem te onderkennen en nieuwe 
methodes worden langzaam maar zeker ingevoerd. En deze nieuwe 
methodes zijn niet veel meer dan de methodes die onze voorouders 
gebruikten. Vooral rust speelt een grote rol. 

De heer van Waesberghe onderzoekt beroepsmatig alle oude en nieuwe 
methodes en probeert alle bevindingen om te zetten in goede werk
methodes. Deze verkoopt hij aan grote en kleine, binnen- en buiten
landse bedrijven. Hij is overigens een van de weinigen die dit be
roep uitoefenen. Hij schat zelf dat er slechts 5 of 6 over de ge
hele wereld dit beroep zelfstandig uitoefenen. 

Dré Bruininks vulde aan het einde van de avond het verhaal aan met 
de opmerking dat de heer van Waesberghe op een aantal punten niet 
goed zat. "Bier is namelijk puur water", aldus Dré. 
Dré liet aan de liefhebbers nog zien wat voor een ongelofelijke 
installatie hij heeft om dit "water" zonder kwaliteitsverlies in 
het glas te krijgen". "het eerste glaske moet net zo goed zijn als 
het laatste". · 

Het is jammer dat de heer van Waesberghe alleen gespecialiseerd 
is in bier. Hij is zo'n groot verteller dat we graag nog meer on
derwerpen door hem behandeld zouden willen zien. 
We zullen het met het bier moeten doen, maar dat is zeker niet 
niks. 

KNIJ<EN;Ef, GERESTAUREERD - PROBEER HEM EENS 

Enkele jaren geleden kreeg Paulus een zogenaamde knikengel in 
vele stukken. 
Dank zij restauratievaardigheid en vele vrije tijd heeft ons 
lid Harrie Knibbele.r de engel schitterend gerestaureerd . 
Op 31 augustus, bij de lezing van Wien Laarakker kreeg Paulus 
hem weer terug . 
Sinds die dag werkt de engel weer en heeft de bezoekers aan 
ons museum reeds meerdere malen bedankt voor een financiële gift. 
De dank met een vriendelijk knikje. 
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CALIOI' ALS GIDS IXX>R HEI' trr.VENHCXJI' VAN 1624 
door Anneke cxires-van den Berg 

op 31 augustus 1987 kwam de heer Laarakker de Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck met een bezoek vereren. In het kader van 
Ulvenhout 700 werd er terug gegaan naar het verleden. 
De heer Laarakker heeft zichzelf verdiept in oude landkaarten 
~n vooral heeft hij veel belangstelling voor een kaart uit 
1627, getekend door Jacques Callot. Met veel vuur vertelde h i j 
over deze tekenaar, zijn beroemde kaart en enkele colle ga te

kenaars. 
De heer Laarakker had vele dia's meegenomen om zijn verhaal 
kracht bij te zetten. 

360 jaar geleden begon Jacques Callot, een uit Frankrijk a f
komstig kunstenaar, aan een opdracht van Isabella, de infant e 
van Spanje. Callot zou het Beleg van Breda geheel in kaa rt 
gaan brengen. De belegering van Breda duurde twee jaar (1624 
en 1625) en speelde zich af rondom Breda. 
Als groot winnaar kwam Spinola uit de strijd. Tijdens het 
beleg van Breda had hij zijn hoofdkwartier in Ginneken. 
van hieruit coördineerde hij de strijd tegen de manschappen 
~an prins Maurits. 

De kaart die Callot in 1627 maakte geeft ons een heel duidelij k 
en gedetailleerd beeld van de strijd rond Breda. Belangrijker 
voor ons is het echter dat de kaart ons een beeld geeft van d e 

omgeving . 
We zien Breda met daar omheen de ons bekende dorpen zoals 
Terheijden, Ginneken en natuurlijk Ulvenhout. 

Herkenningspunten uit 1624 in 1987 

In 1984 rees tijdens een wandeling, georganiseerd door de heem
kundekring Breda, het idee om op oude kaarten te zoeken naar 
herkenningspunten die ook nu nog in de omgeving terug t e vinden 
zijn. De tekening van Callot bleek daarbij een belangrijk hulp 
middel. Want hoewel Callot vrij omgaat met de situering van d i
verse gebouwen, landerijen etc. geeft hij toch een zeer getrouw 
beeld van de omgeving van Breda. (Hij plaatst huizen waar z e 
voor hem beter uit komen en laat ze weg waar ze niet uitkomen . ) 

Ook de heer Bonekamp en de heer Scheepers hebben heel wat uren 
gestoken in het onderzoeken van de kaart van Callot. Het resul
taat mag er zijn. De gegevens die beide heren bijeen gegaard 
hebben over de omge ving van Ulvenhout hebben ze verwerkt tot 
een wandeling door o ns heem Ulvenhout. 



zijn 
de buurt van Terheijden . 
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De wandeling door Ulvenhout 1987 over paden die er misschien 
in 1627 ook wel lagen is erg leerzaam. De wandeling staat 
helemaal beschreven in het boekje "Wandelen tussen Grimhuysen 
e~ Wolfslaar" uit de serie Callotpaden. 

"Wandelen tussen Grimhuysen en Wolfslaar" 

H~t was dit boekje dat op maandag 31 augustus werd aangeboden 
door de heren Bonekamp en Scheepers. Het was in dezelfde week 
dat Ulvenhout haar 700 jarige verjaardag vierde. 
Wat is toepasselijker dan op dat moment een juweeltje op de 
markt te brengen dat ons dichter brengt bij het Ulvenhout, ons 
heem, van vroeger. 

Het boekje is een deel uit de serie Callotpaden waar vele 
heemkundekringen uit Breda en omgeving aan werken. 
Elke heemkundekring brengt het eigen heem, getekend door Callot, 
onder de aandacht door middel van een boekje. 
Het is zeer zeker de moeite waard om de hele serie kompleet te 
hebben. 
De boekjes 
werkelijk uit 
het jaar 1624 

Grimhuysen (4 6 ) e n h e t Oudt Hoff (daaronder) 

nodigen 
wanen in 



Verleden en heden op "Siege de Breda" van Jacques Callot. 
Het oosten van dit detail uit cle kaart van Callot is boven. 
De nummers zijn uit de legende bij de gravure overgenomen. 
In "Wandelen 2; callotpad Tussen Grimhuysen en Wolfslaer, 
door W. Bonekamp en M. Scheepers", treft men de gehele route 
van deze verkenning aan . . 

32 Behuizing van graaf Jan van Nassau tijdens het beleg van 
Breda 1624-1625 . 
Thans plaats van de villa Wolfslaer met een zeer interes
sante natuurhistorische omgeving . In beheer door de Gronclmij. 

29 Kwartier van de artillerie van de kolonel Tomas Wingarte. 
28 Merkwaardig grote eik bij de barakken van kolonel Bracamonte 

en kolonel Zapata. 
25 Barak van de markies Ambrosia Spinola en de altaartent van 

de paters jezuïeten, de aalmoezeniers van het leger . 
40 Bouvigne, kasteel van de Prins van Oranje, tijdens de be

legering de behuizing, kantoor en opslagplaats van de kwar
tiermeester-generaal Vincentio Lasanga . 
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HEEMKUNDIGE GESCHIEDENIS 'T'IJSSEN GRIMHUYSEN EN WJLFSIAER. 

DE BRAND IN DE SINT' LAURENI'IUSKERK IN HEJ' VOORJAAR VAN 1625. 
door Wien i.aarakker 

Terwijl in het voorjaar van 1625 het beleg van Breda maar duurde 
en bleef duren, werd aan de Spaans belegeraars een grote schade 
toegebracht. 

Vanuit het leger van de Prins van Oranje, Maurits van Nassau, 
vertrok op zekere dag een spion naar de legerplaats van de mar
kies Spinola aan de oever van de Mark en de Bavelse Broekloop 
ter hoogte van de Bieberg bij Ulvenhout. 
Op een steenworpafstand van de barakken van Spinola's stafoffi
cieren was de Staatse vuurwerkdeskundige, mineur of sappeur, 
Merten Adelaer , het kamp van de Spanjaarden binnengekomen. 
Deze spion verborg zijn staatse afkomst niet, maar gaf zich 
juist uit voor iemand die genoeg gekregen had van dat ketterse 
gedoe in het leger van de Prins van Oranje en nu zijn vuur
werkdeskundigheid aan het Katholieke leger wilde verkopen. 
Onder dit mom verborg hij geenszins alles wat hij aan vuurwerk
materialen bij zich had. Neen, hij deed het juist voorkomen, 
dat hij plotseling weggelopen was van een karwei in dienst van 
Justinus van Nassau, Ernst Casimir of Frederik Hendrik. 
Deze laatste had sedert Maurits ziekte in deze maanden meer en 
meer de verantwoo rdelijkheid voor het ontzet van Breda van zijn 
doodzieke broer overgenomen. Merten Adelaer had in het kamp van 
de belegeraars niet zo snel het vertrouwen van zijn nieuwe colle
ga's gewonnen of hij be schaamde het ook weer. Met een ongeloof
lijke handigheid stichtte hij een geweldige brand in de 
St.-Laurentiuskerk te Ginneken tussen de Mark en de Markt aldaar. 
De kerk was bij het begin van de b e legering nog door de katho
lieken in gebruik. Tijdens de belegering van Breda was er geen 
kerkdienst meer in mogelijk. Het Katholieke Leger had van dit 
godshuis een voorraadschuur gemaakt. De soldaten kerkten in 
veldkapellen van hun aalmoezeniers, de paters jezuïeten en ca
pucijnen. In de Laurentiuskerk schenen zo'n 5000 zakken meel 
opge s lagen te zij n geweest voor de belegeraars. Tendentieus 
als ook toen de berichtgeving soms was , werd onmiddellijk van 
Spaanse zijde ontkend, d a t het voorraden voor het leger waren. 
De voorraden die in de kerk van Ginneken lagen opgeslagen z ouden 
voor de arme uitgeput te be volking v a n Breda kldar gelegen hebben 
om die na de val van de stad zo gauw moge lijk daar binnen te 
brengen. "Dus prins Maurits .... Uw vuurwerker, Merten Adelaer 
heeft wel wa t. op zijn gewe ten .... " zeiden de Spaansen. 
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Afbeelding bij un beschnjving Yan dt brand in het yoedlcláepöt u GinntkLn 
(5 apál 1625! oo een Duioe kiiart WNB). 

De zenuwen waren door oe lange duur van het beleg echt tot het 
uiterste gespannen. Einde maart verergerde die spanning door 
het circuleren van berichten over een weinig eervolle overgave 
van de stad aan de koning van Spanje. 
In verband daarmee begonnen er over verradelijke aanslagen de 
wildste geruchten de ronde te doen. 
Oude kranten en toen actuele pamfletten berichtten daarover en 
gaven vaak dingen te lezen waarover in resoluties en rekeningen 
nauwelijks of in het geheel niet gerept werd. 
De "Leipziger Messrelation" is zo'n publicatie, die veel bijzon
derheden over een occult verschijnsel, dat met de brand in ver
band zou hebben gestaan. Iedere nacht werd rond Zevenbergen en 
omgeving een schrikkelijk veld- en moordgeschrei gehoord. 
Op 23 maart 1625 had men boven Breda tussen acht en negen uur 
's avonds aan de hemel een bloedig zwaard met daaronder een 
rood Bourgondisch kruis gezien. 

Een Londens krantje van 21 april localiseerde het "moordgeroep" 
in het Spaanse kamp tussen 's-Gravenmoer en Oosterhout. 
Dat was het niemandsland van waaruit in mei 1625 het bevrijdingsle
ger van Frederik Hendrik naar Breda oprukte. 
Hetzelfde krantje maakte van het vreemde verschijnsel in de lucht 
"een vurig zwaard, bestaande uit 26 ruiters die de wacht hielden" 
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L·HoRRIBLE 
ET ESPOVVEN-
TA BtE EMBR.ASEMENT 
fair en J'armtc Ju M:irqui~ de ~piuola 
P""' fo:ç 14~ir la vill: de: Bicda. 

A •tt lt lr"111&mar11 Jt [, ptrtt Jrs ir11mitio1J1 

er lmirtl "'' " ".,"" ,, , ,.;, "''""'JI /'or, 

Tra•11i1 de Fwmu co F ru5ois. 

A PA R. 1 S, 
Dr::l'lmprimcricdc la.t.)( MAi.TiM. 

loll:Xlc b copic 1 mprimc:i: l G uc:nrudc ilcr 'h. 
M. DC. XXV. 

Titelpagina 1•ari een Frans pamfltt ovtr de 

Ginnekenst brand (BNP). 

Het Parijse pro-staatse pamflet "L'horrible et espovvementable 
embrassement .. " stelde het zonder meer voor alsof het afschuwe
lijk weegeroep, dat in het kamp geklonken zou hebben, een aan
kondiging zou zijn geweest van de brand in het Ginekense maga

zijn en kerk . 
Uit de meer serieuze berichtgeving over de brand in 1625 noteerden 
we nog het volgende: H. Hugo vertelt dat in de smeulende hoop van 
de verbrande zakken nog 2000 ongeschonden over waren gebleven. 
Maar de harde wind die er op dat moment stond, had niet alleen 
de kerk, maar ook een nabij gelegen graanzolder in de as gelegd. 
Volgens dezelfde bron deed in het Staatse leger het bericht de 
ronde, dat zich een geweldige ramp voor het leger van Spinola 
had voltrokken. 
Hiermede gaven ze toe, dat het hun gewoonte was veelal kerken 
als voorraadschuren te gebruken . Van deze gewoonte van het 
Katholieke Leger hebbe n na de beeldenstorm vele katholieke ker
ken geleden. 
Wat er volgens de Staatsen verloren is gegaan, moet niet alleen 
meel zijn geweest, tarwe, rogge en haver, maar ook erwten, kazen, 
olie, boter, zijen s pek, stokvissen, haring en pekelvlees. 
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Moge het overdreven zijn, toch geeft de opsomming een beeld van 
wat er voor een leger nodig was om een stad als Breda te bele
geren. 
Kort na de brand in de kerk druppelden er berichten binnen, dat 
er in het arsenaal van de artillerie van de kolonel Tomas de 
Wingarte spoedig brand uit zou breken. Op uw wandeling tussen 
Grimhuysen en Wolfslaer passeert U op de kaart van Callot dit 
arsenaal bij nummer 29. Een paar honderd meter verder komt U 
in het park Wolfslaer de toenmalige "barak" van Jan van Nassau 
tegen. (32) 

De markies nam bij het bericht van de aanslag onmiddellijk weer 
maatregelen. Hij stelde een zwaardere bewaking in van het ar
tilleriekwartier en liet de helft ·van de munitie naar een ander 
arsenaal overbrengen. 
Al wandelend op een callotpad, zoals "Tussen Grimhuysen en 
Wolfslaer" kan men zich de geschiedenis van eigen omgeving hel
derder voor de geest halen. 
Men moet zich dan bewust maken in een ander landschap te wandelen, 
dan het hedendaagse. Ten tijde van de brand in de kerk van Ginne
ken was het vuur misschien wel van Oosterhout uit over de stuifdui
nen en de heidevelden te zien. Stond men bij de laatste ophaalbrug 
als wachtpost bij de Ginnekenpoort in Breda, dan kon men waarschijn
lj..jk tussen de huizen en de watermolen op de Molengracht door de 
vlammen fel uit de ramen van de kerk zien slaan. 
Handen wrijvend van genoegen hebben in Breda mensen elkander ge
feliciteerd, dat met deze aanslag op de voorraden van het leger 
van Spinola het beleg wel gauw achter de rug zou zijn. 
Op het Molenbastion bij de inundatiesluis en de Grote- en Kleine 
Watermolen hebben er over de Boeimeerpolder en langs de Spaanse 
batterij2n met genoegen of met angst naar de brand staan kijken. 
Jarenlang is de brand in pamfletten en kranten uit die dagen 
van alle kanten beschreven en besproken. 
Op het callotpad van vandaag kan men zich een gezicht op de 
brand in Ginneken het beste voorstellen al wandelend van de Fret
brug naar de Kippenburg bij de Bieberglaan. 
Telkens ontwaart men dan tussen het geboomte de voormalige 
kerk St.-Laurens, nu kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente. 
Daar werd dit godshuis in april van 1625 in de Tachtig.jarige 
Oorlog een nauwelijks ooit meer geheel te herstellen schade toe
gebracht om wille van macht in Breda. 

Illustraties uit "Het beleg van Breda in het wereldnieuws" . 
S Vosters 1987. 

VERSCHENEN (34) 

door Wien Laarakker 
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Het beleg van Breda in het Wereldnieuws 

Bij Eburon Delft verscheen een studie over het beleg van Breda 
van 1624 tot in 1625. 
Het is van de hand van Dr. S.A. Vosters die hiermede zijn his
torische studies in de Spaanse taal over Breda om omgeving meer 
toegankelijk gaat maken voor een grote kring belangstellend01 in 
de geschiedenis van Breda en omgeving. 
De grote aantrekkelijkheid van dit boek is gelegen in de poging 
om het belangrijkste boek over de gebeurtenis van 1624-1625, de 
Obsidio Bredana van de Brusselse jezuit Pater Hugo, aan te vullen 
en op partijdig belichte gegevens te onderzoeken. 
Daarvoor heeft Vosters grote aantallen van kranteberichten, per
soonlijke brieven en pamfletten uit de tijd van het beleg op
gespoord, getranscribeerd en vertaald. Het resultaat is een bonte 
en boeiende bloemlezing over het vreselijke, beleg van Breda. 
Dr. Vosters heeft bij het samenstellen van dit boek vooral voor 
ogen gehouden, dat niet alleen het geschiedkundige feit van 
belang is, maar ook de manier - en daarvoor int~resseren zich 
heemkundigen heel erg - waarop dat werd beleefd en de weerslag 
ervan, die men in literatuur en kunst aantrof. 
Snuffelaars daarna komen in "Het beleg van Breda in het Wereld
nieuws" flink aan hun trekken. 

In zeven stappen door Ulvenhout. 

Heemkundeprojekt voor de Ulvenhoutse basisscholen ter 
gelegenheid van de viering van het 700-jarig bestaan 
van het dorp. 
Samenstelling en vormgeving André Damen. 

Het is toe te juichen, dat het "Comité Ulvenhout 700" ook aan de 
educatieve kant van hun dorpsfeest gedacht heeft. André Damen 
heeft van het werk- en informatieboekje iets moois en fris gemaakt. 
De zeven stappen die hij met de jonge Ulvenhouters door de ge
schiedenis van het jubilerende dorp gaat, hebben eerst een rust
punt bij "De Oude Hof", waarin Ulvenhout geacht wordt zijn oor
sprong te hebben, (1274/1287) 
De volgende stappen gaan door het land van "tienden", "donken" 
en "laren" rond het kasteeltje van Paulus van DaesHonck (1350/ 
1387). Vervolgens brengt de auteur zijn lezertjes in het Hertog
dom Brabant om ze van de zwier van de Bourgondische tijd te laten 
genieten (1487). 

j . 
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D In zeven stappen 

door Ulvenhout 

Droever wordt het in 1587 in het eerste kwartaal van de Tachtig
jarige Oorlog. Natuurlijk mogen in een geschiedenis van Ulvenhout 
de legendes omtrent Jan de Wijs niet ontbreken (1687). 
Via de stichting van de Ulvenhoutse kerkschuur als parochiekerk 
(1795/1787) en de prille jaren van het openbare onderwijs in 
St.-Jacobskapel te Galder en de aarzelende stappen in het bij 
zonder onderwijs te Ulvenhout zelf, bereiken de de leerlingen 
van de Ulvenhoutse basisscholen de dag van vandaag in het 
Ulvenhout van nu, "700". 
Schrijf, teken, knip, plak, fotografeer en vertel maar eens over 
Ulvenhout .' ........ !!! Wat zoudén•we .gaarne :ooit eens een uitno-
diging ontvangen voor een tentoonstelling van de resultaten v-an 
al dat werk voor die mooie open opdracht, die André Damen 
hiermede aan de gebruikers van zijn heemkundeprojekt geeft. 

VERSCHENEN (' 35 ) 
door Kees Leijten 
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Gemeente Nieuw-Ginneken in Verleden en Heden 

Ter gelegenheid van de eerste Open Monumentendag op 12 september 
1987 heeft de gemeente Nieuw-Ginneken een boeiend boekje uitge
geven over de geschiedenis van de gemeente. 
Jac Jespers behandelt achtereenvolgens, het ontstaan van Nieuw
Ginneken als gemeente,het gemeentehuis en de geschiedenis van de 
gemeentedelen, de kerken en kapellen, onze negen landgoeden, de 
molens en de natuurmonumenten. Uiteraard kon de schrijver, ge
waardeerd bestuurslid en mede-oprichter van onze kring ook niet 
om de heemkundekring heen. 

Een interessant en boeiend boekje, dat gecompleteerd wordt met 
de volledige Monumentenlijst en een uitvoerige bronvermelding. 
Het boekje behoort thuis op elke boekenplank in ons heem. 

Ge:;1eente Nieuw-Ginneken in Verleden en Heden 
door Jac Jespers 12-9-1987 
ISBN-geen; prijs f 3,--; 68 pagina's. 
Verkrijgbaar o.a . in ons museum. 

VELDNAMEN IN RIJSBERGEN ( 2) OEKEL 

Christ Buiks, onze eigen veldku~dige gaat onverdroten voort . 
Met zijn nicht José samen heeft hij deel twee van "Veldnamen" 
het licht doen zien. 
Bij het boek zijn vijf losse kaarten gevoegd. 
Interessant is het te zien, dat Rijsbergen in 1832 aan 3 ge
meentes grensde, die nu niet meer bestaan (Princenhage , Gin
neken en Meir) . 
De manier van uitwerken is dezelfde als bij onze Veldnamen. 
Alleen zullen het minder boeken met meer pagina's worden. 

Ik vraag me al waarom de oude aktes dwars gedrukt zijn 
(pag 20,109,130,138,172) en andere tekeningen (p. 160) even
eens. 
Het was echt t e chnisc h niet noodzakel ijk. 
De foto's van José Buiks en tekeningen van Anita Vermeeren 
zijn erg goed. 

Een voortreffelijke uitgave. 

Ve ldname n in Rij s bergen ( 2) Oe kel; uitg . Van Steenoven 
Rijsbergen; ISBN: geen; 181 p ag . prijs f 29,50 . 
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AK'J'F~S UI~ 1274 EN 1277 
door Kees Leijten 
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Vele jaren was men van mening, dat de oudste akte waarin 
Ulvenhout genoemd werd twee aktes waren uit 1277. 
In 1979 vond Dr. F.A. Brekelmans, onze gemeente-archiva
ris een akte uit 1274, waarin Ulvenhout werd genoemd als 
de woonstede van Arnoud van Leuven en Elisabeth van Breda. 
Volgens Juten woonden zij op "d'Out Hoff". 
Dr. F.A. Brekelmans schreef daarover: 

Onlangs vond ik een oorkonde, waarmee de schriftelijke 
overlevering van de dorpsnaam nog drie jaar wordt ver
vroegd. Op 2 april 1274 gaven Arnoud en Elisabeth van 
Breda aan de Abdij van St. Michiel te Antwerpen ver
l of om aarde te halen uit hun domeingronden aldaar 
ten behoeve van het herstel van een dijk te Zandvliet. 
Het origineel van deze akte bestaat niet meer, maar 
een afschrift is opgenomen in een cartular ium van de 
Abdij, dat thans berust in het Rijksarchief te Ant
werpen. De oo rkonde werd in 1909 door de Kempische 
pastoor Goetschalkx gepubliceerd. 

Er is geen enkele akte van deze Heer en Vrouwe van 
Breda overgeleverd met vermelding van Breda als plaats 
van uitvaardiging. Het is wel aardig voor het kleine 
Ulvenhout, dat het door dit illustere paar in zijn 
akte n wo rdt vermeld. 

In 1937 heeft Ulvenhout reeds ziJn 650-jarig bestaan 
gevierd. Ik laat in het midden op welk feit dit feest 
was gebaseerd. In ieder geval heeft men zich toen ver
gi s t . Ulvenhout is ouder dan 1287, zoals de recente 
vondst illustreert . Maar het is niet onmogelijk, dat de 
dorpsnaam in nog o nbekende bronnen al eer dan 1274 wordt 

a a ngetroffen. 

Dr. F.A. Brekelmans (1979). 

Dank zij de vriendelijke medewerki~g van de Archivarissen 
van het Bisschoppelijke Archief t e Bre da en de Rijksar-
chieven te Antwe rpen en Maast richt, kunnen we de drie aktes 
hierbij afdrukken en in o ns mu seum op groter formaat exposeren. 

... ~--- Akte d d 2-4-1274 ingeschre v e n in het oudste ca rtularium 
van de S t -Mi c h iel s ab d ij e n be rus tend t e Antwerpen in 

het Rijksa rchief . 
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1277. April. - Actum en 1latum :1nuo dorniui mill1 ·simo ducrnt(~Simo :septuag-esimo 

septimo, mcnse Aprili. 

Arnold van L euven, heer van Breda, en diens huisvrouw Elisabeth, 
bekennen, dat zij aan de al1dis van Thorn, Gucla, terugverkoopen de vijf 
marken rente, hun door de vorige ahdis Hi;rJ egornlis verkocht en die uit 
den hof van Gilze zijn betaald gewonleu . be bal rn elf soliài of schellingen 
Keulseh gelei , welke zij van die vijf marken terughouden tot voldoening 
van een gelijk he<lrag dnor ben aan de a11dis en haar klooster versehul
cligcl , wegens eenige bun in erfre1.:ht \·er!eende goederen , te weten : voor 
1le winning (ngri-cultnra) te li l'Denh r, 11t twee Keulseh1; sehelli11geu, voor 
het buod1 van Lyiule11lt011t twee Keul ,;c:h •) sche llingen, voor 't liosch vau 
Cambden twaalf Keulscl1e penuingen (d1•narii) en voor tie tie111le van Gyn

nekm zt~s K cn l ~dw se!iclli n;;!-lu. Bij dic>: 1 verkoo p waren tege1nvoordig: 
l':wlus, pnstonr tf~ Lu1m lw11t, Job:urnes . past1.1or vn11 7.11;ijnder.1·, (J-eranlus 
van Tt~ijl'/t, J1m1111 r.s de St1tkc ·, flèn• ir i;, zo1m van GL1;.reli111is, Paulus 
g'P. ll:t:1111iJ ,S\:1toi1: <:Il :l!J"!tel"L' ll. 

Akte d.d. april 1277 berustend in het Rijksarchief te 
Maa stricht . 
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OUDE T...ANI:MA'T'EN IN DF. BARONIE VAN BREDA 
door Tr . Chr. Buïks 

De oppervlakte van een perceel is en was voor de boer van 
belanq bii het beramen van de oogstopbrengst, maar bv . ook 
bii verkoop . Voor de inners van belastingen en cijnsen 
was de oppervlakte belangriik, omdat de hoogte v an de cijns 
of de belasting meestal evenredig was met dat oppervlak. 

Van oudsher bestonden er twee manieren om te bepalen hoe 
groot een bepaald stuk grond was: door het "uit te treden" , 
dat is de lengte en breedte bepalen door het af te passen, 
of door te kijken hoeveel zaaizaad men nodig had om een 
stuk land te bezaaien. Bij hooiland keek men naar het aan
tal .karren hooi, dat er van het betreffende s tuk gehaald 
kon worden. 
Wie een oude kaart bekijkt van we l k dorp in de Baronie d a n 
ook , zal het meteen opvallen hoe onregelmatig de meeste 
percelen vroeger waren . Voor de boer was het dan i n de prak
tijk makkelijker te werken met de tweede categorie maten, 
n l . d i e , welke geb&seerd waren op inhoudsmaten. Ter ~ l lus

tratie voegen we hierbij een afbeelding van een paar per
celen in Zundert, nog niet eens de ergste in hun soort . 
Regelmatige ·percelen werden slechts gevonden in vrij laat 
ontgonnen gebieden, waar '. de bodem over grote oppervlakten 
vrij regelmatig was , bv . in moergebieden of ontwaterde 
moerassen . In de oude cultuurgronden had men echter te 
maken met allerlei k~onke lende waterloopjes , oude dikke 
boomstronken daterend uit de tijd dat men het bos rooide 
om er akkergrond van te maken etc . Ook hoogteverschillen 
waren sterk bepalend voor de vorm van een perceel. 
Grootschaligheid was vroeger onbekend: zelfs op één per
ceel was het eerder regel dan uitzondering, dat er een 
stuk lag gebruikt als weiland, een stuk dat bouwland was, 
en nog een stuk heidegrond of bos. 
Daar de meeste werkzaamheden vroeger met de hand uitgevoerd 
werden (maaien, zaaien, bemesten) leverde de onregelmatige 
vorm l ang niet zoveel problemen op als men zou verwachten. 

Er was echter één uitzondering : het ploegen. Bij deze werk
zaamheid werd de boer ongetwijfe l d op onaangename wijze ge
confronteerd met de vorm van het perceel. Dit probleem zal 
in de praktijk vaak opgelost zijn door de " overhoekjes" en 
"spiën " te spitten. 

Soms werden zelfs hele akkers omgespit , bv. als er aard
appe l en verbouwd moesten worden . In oude bronnen vinden we 
vaker melding van de maten bunder en hoeve (dat zij n maten 



Gedeelte uit he t Liber Tradit ione m van de Gentse St. Pieter

abij . 
Uit : M. Gysseling e n A .C. F . Koch: Di ploma t a Belgica ante 
Mil l esimum Centes imum scr i pta, I I, Reprodukties. 
He t st uk geef t ve r sch i ll e nde o ppe rvl aktematen in de t r ant 
van : " terra h arabil e ub i po tes t semina r e mod . II " . 
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die ziin "uit te treden") dan van lopenzaad of voeder (dat 
zijn maten gebaseerd op hoeveelheid zaaizaad of op de hooi
opbrengst) . 
De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het feit, 
dat in de aan :ons overgeleverde oorkonden uiteraard vaker 
sprake zal zijn van grote stukken grond dan van kleine. 
En grote stukken grond werden gemeten in de bunders of 
in hoeven . 
Een register uit 't jaar 941 van de Gentse St. Pieterabdij 
laat zien dat in de middeleeuwen naast bunders ook maten, 
voorkwamen, die gebaseerd waren op de hoeveelheid zaad, 
welke men op een stuk grond gewend was te zaaien. 

Dit "Liber traditionem" bestaat uit een zeer groot aantal 
fragmenten, daterend uit verschillende perioden . Eén frag
ment spreekt over "terra aribile bunario I", te Heembeek 
in het jaar 838: dus een stuk bouwland van een bunder. 
Een ander fragment uit het jaar 833 noemt een stuk land 
"ubi potest :seminare modios VIII! et dimidio", waarop men 
94 mud kan zaaien. Verder uit .het jaar 839 een fragment 
waarin gesproken wordt over "prato ad segandum fenum car-; 
radas XII", een beemd waarop 12 voeder(karren) hooigras 
gemaaid :kunnen worden. Zo kende men voor bossen als maat 
het aantal varkens, dat er "geêkeld", (dat is met eikels 
gevoerd) kon worden. 
Voor weiland kende men ook de maat hoeveel koeien of ossen 
er in de zomer hun voedsel konden vinden: "pastoralia que 
sufficere possunt ovibus CXX" en "terram ad alendas cues 
C" ( 1) . 

De Romeinen, een exakt ingesteld volk, waren bekwame ' land
meters . in het zuiden vün Limburg meent men wel sporen 
van de Romeinse landinrichting te hebben waargenomen. In 
de Baronie hoort men voor het eerst over landmeters in 
de tweede helft van de dertiende eeuw nl. in 1251 (2). 
Deze ·zullen zich vooral beziggehouden hebben met het op
meten en uitzetten van stukken heidegrond, welke aan de 
boeren werden uitgegeven op cijns, en uiteraard ook met 
grensafbakeningen. Dat er in de Baronie en de omgeving van 
de Baronie ook al vroeg bunders en daarnaast maten, geba
seerd op inhoudsmaten voorkwamen blijkt uit een vermel
ding uit het jaar 1312 te Herle (=Aarle bij Poppel): 
Petrus Peels, de Herle, tantum terre supra quam seminan
tur ii sextarii siliginis et tantum prati supra quad 
habentur annuatim circiter VI sarcine dicte voeder feni, 
id est quantum curus unum potest commode portare, nemus 
et mirica magnitudinis duorum bonariorum, siti apud Herle 



in terra de Hoestraten. Et est feodum pertinens ad terram 
de Breda" (3) 

(Petrus Peels van Herle, zoveel land, als waarop men twee 
zester rog zaait en zoveel beemd, als waarop men jaarlijks 
ongeveer 6 vrachten, genaamd voeder hooi wint. De voerder 
wordt verduidelijkt als volgt "zoveel als een kar gemid
deld kan dragen". Dan volgt "bos en heide ter grootte van 
twee bunder, te Herle, in het land van Hoogstraten. En dit 
leen behoort bij het land van Breda) . Te Klein-Zundert wordt 
melding gemaakt van tantum terre supra quam seminari possunt 
V modiculi seminis", zoveel grond als waarop men kan zaaien 
5 kleine mudden zaad (klein mud=lopen?) (4) 
En in het westen van Noord-Brabant sprak men over "CCCmensu
ras dictas Zoutlant apud Valkenberghe" (5); 300 gemet ge
noemd Zoutland bij (het verdwenen) Valkenberg. (eveneens in 
het jaar 1312) 

Laten we, voordat we de maten elk afzonderlijk bespreken, 
eerst een kijken naar de afleiding van de woorden. 

Het woord bunder komt mogelijk van het mlat. bunnarium of 
bonnarium, dat weer herkomstig moet zijn van gallisch 
bunna "grond" (6). 
Het woord gemet hangt samen met meten (7), terwijl de oude 
oppervlaktemaat hoeve afgeleid moet worden van huba "mansus", 
zoveel grond als nodig is voor het onderhoud van één gezin (8) 

De veel voorkomende maat lopenzaad, is gevormd uit lopen+ 
zaad. Het lopen is een inhoudsmaat voor graan, zoveel graan 
als men in een zaaischort in één keer gaans kon uitzaaien. 
In de Baronie was dit ruim 21 liter. Een morgen, een maat 
die vooral in Holland in gebruik was, maar bv. ook wel in 
het uiterste noorden van de gemeente Oosterhout werd aange
troffen, is de hoeveelheid grond, die een boer met één span 
ossen, in één morgen kon ploegen (9). De roede is een leng
temaat en een oppervlaktemaat. Roede staat oorspronkelijk 
voor "tak, stok" (10), en dan wel ee.n stok van bepaalde leng
te. Te vergelijken is de lengtemaat gaarde, eveneens in ge
bruik als oppervlaktemaat , die gelijk is aan de roede. Het 
woord gaarde komt in de Baronie echter niet voor in de zin 
van lengtemaat, wel in de betekenis van "takje". Oude boeren 
kennen dit woord nog: een "gertje", bv. om het paard aan te 
sporen. Een andere oude maat, de veertelzaad hangt samen 
met de inhoudsmaat de veertel=vierendeel (namelijk eenvier
de van een andere maat, zester, welke op zijn beurt eenzes
de deel was van een nog veel grotere maat "Brussels mud"). 
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De voeder, als maat voor hooiland, staat gelijk met een 
karrevracht, maar kan etymologisch verband houden met een 
wortel die "omvatten" betekent (10a). 
Het zwad, een maat die niet beperkt is tot Noord-Nederland, 
maar ook in de Baronie vroeger voorkwam, hangt samen met 
swet "grens" (11). De etymologie van het woord is echter 
onbekend (12). Het woord komt tegenwoordig nog voor in de 
betekenis "in één werkgang gemaaid hooigras". 
We laten nu een overzicht volgen van de landmaten afzonder
lijk. 

Bunder 
De oudste vermelding van het bunder in de Baronie dateert 
uit het jaar 1267 (moeruitgifte bij Zonzeel) (13). 
Vrijwel steeds komt bunder voor als maat voor woeste gron
den: heivelden of moergronden. Zo bv. in 1277, wanneer te 
Oosterhout 153 bunder "wastine" (=woeste grond) wordt ver
meld ( 14) . 
In 1279 te Roosendaal: 50 "buenre wildernissen" (15) en in 
1308 "50 boenre ende een halff", bij het Liesbos (16). 
In 1332 schrijft men "buynre" (17) en in 1414 "boenre" (18). 
Later is het vrijwel steeds buynder. 
Men heeft bunder ook wel willen verklaren als "woest en on
vnuchtbaar land" (19). In de Baronie zijn daar echter nog 
geen direkte aanwijzingen voor gevonden; bunder komt hier 
steeds voor als landmaat. 
Hoe groot was een bunder? 
Dat was verschillend van streek tot streek. In Gent was 
bv. het bunder 1 ha. 33 are, in de buurt van Kortrijk echter 
wel 1 ha. 40 are en bij Aalst slechts 1 ha. 22 are. 
Het bunder in de Baronie had in alle dorpen, behalve Roosen
daal vrijwel zeker eenzelfde oppervlak en •wel ongeveer 1,29 
ha. Bij het opgeven van het oppervlak van een perceel was 
men vaak zeer onnauwkeurig; in 1610 :spreekt men in Rijsber
gen van "t~ee gemeth of een buynder". R747, f106v, terwijl 
in werkelijkheid een bunder 3 gemet omvat. 
En te Gilze stelt men in 1558 een bunder gelijk aan 7 lopen-

zaad, R661, f 10,-- , terwijl in die plaats één bunder 8 
lopenzaad omvat. In 1545 stelt men te Rijen zelfs 2 bunder 
gelijk met 12 lopenzaad, terwijl dat 16 lopenzaad moet zijn, 
P109, f 25,--. 

Berekeningen om het gemiddelde van een aantal vermeldingen 
te bepalen moeten dus met deze enorme afwijkingen rekening 
houden. 
In de praktijk was een bunder vrij eenvoudig af te palen: 
een vierkant van 114x114m., ofwel van 20 roeden in het vier
kant. 



vaak vormde een bunder een onderdeel van een hoeve, welke 
laatste maat een rij van 12 bunder achter elkaar is. 
Na de invoering van het metrieke stelsel in het jaar 1820 
bleven de boeren de term bunder gebruiken: men bedoelde er 
echter nu de hektare mee. Tegenwoordig spreken nog zeer 
veel boeren over bunder. Het bunder van vóór 1820 is bij de 
boeren ook nog wel bekend: dit noemt men "het oud bunder", 
en dat is dus ongeveer 1,3 hektare groot. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er zeer lang geleden nog 
een ander bunder in de Baronie in gebruik is geweest: in 
1474 komt te Roosendaal nl. enkele malen de vermelding 
"oud bunder" voor (21). Ook meende men dit "oude bunder" te 
Gilze aangetroffen te hebben (22) in een cijnsboek van de 
abdij Thorn; nader onderzoek leverde echter geen oude bun
der-vermeldingen op. 
Mogelijk een verlezing voor oude gr. (oude groten) of voor 
"drievier endel buynder", een vermelding die in dat cijns
boek nogal eens voorkomt. 
In Belgisch Brabant kende men eveneens een oud bunder (23). 
Mogelijk staat het zeer oude bunder te Roosendaal gelijk 
aan het overal in de Baronie gebruikte bunder van 1,29 ha. 
(en was het later slechts, 1,04 hal. In veldnamen komt bun
der frequent voor: in vrijwel elke nederzetting vindt men 
wel een toponiem met dit element. Voorbeelden: de Bunders, 
een gebied te Bavel, de Bunders, het Hoog Bunder, het Klein 
Bunderke en de Bunderdijk onder Zundert etc. 
Een zeer apart geval was het zgn. Monnikenbunder, dat alleen 
te Etten voorkwam, speciaal in de polder Krijtenburg. 
Hier was het bunder gelijk aan 8/9 van een gangbaar bunder. 
De Monniken van het St. Janshospitaal te Brugge hadden hier 
moer geslagen/gedolven en na het vervenen gaven zij de grond 
uit aan boeren; zij deden dit tegen de maat die ze uit 
Vlaanderen kenden (23a). 
Hoewel: in Brugge was het bunder zelfs nog iets groter dan 
bij ons, nl. 1,33 ha. (23bl. Kwamen de beheerders van het 
hospitaal dan niet van Brugge, maar van een andere streek, 
waar het bunder slecht 800 korte roeden groot was? 
(Ter Doest?) 

Gemet 
Het gemet is een maat die oorspronkelijk vooral in westelijk 
Noord-Brabant en Vlaanderen in gebruik is geweest. 
Na de Middeleeuwen zien we het gemet ook steeds meer in het 
westen van de Baronie opkomen. Te Roosendaal, Princenhage 
en Etten wordt het gemet een zeer gangbare maat. Onder Oos
terhout en Gilze komt, het gemet slechts zeer sporadisch 
voor, evenals te Alphen en Baarle-Nassau. Te Ginneken zien 
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we het gemet het meeste optreden in Galder en Notsel, in 
het westen van die gemeente. Te Rijsbergen en Zundert komt 
de landmaat gemet frequent voor, maar niet zo algemeen als 
in Etten en Princenhage. De Mark vormt ongeveer de grens van 
de ve2spreiding. Een gemet beslaat een oppervlakte van 133 
roede , ofwel een derde van een oud bunder. In gebie~en waar 
men de korte roede gebruikte was een gemet 300 roede . Het 
gemet was bij benadering gelijk aan twee lopenzaad (althans 
in die dagen, waar één lopenzaad 1/6 bunder was). 

Hoeve 

Dit was de grootste landmaat, speciaal in gebruik bij het 
ontginnen van uitgestrekte woeste gronden, meest moerassen, 
in de late Middeleeuwen. 
De oppervlakte van de hoeve varieerde naar de str~ek van 
5 tot 30 ha. De hoeve was een stuk land groot genoeg om een 
gezin van voedsel te voorzien, en al naar gelang de vrucht
baarheid van de bodem kon de oppervlakte van zo'n hoeve dus 
variëren. In de Baronie is de grootte van de hoeve vrijwel 
steeds twaalf bunder, ofwel 15,6 ha. 
Enkele voorbeelden: te Etten wordt in 1297 gesproken van 
"eenendesestich hoeven ende ene alve have moers ende woes
tinen met al metten gronde, daer elke have of (=af) hout 
twalef buenre (24) en te Dongen in 1331: tyen hoeven moers 
lants ende wildernessen .. hoeve vierhonderd roeden lanc ende 
vier ende twintech roeden breet, die hoeve ligghendevoor 
sestyen morghene (25) (hier is de korte roede gebruikt). 
En in 1333 luidt het te Etten "elke hoeve houdende twalef 
boenre van alselk maten alse int lant van Breda ghemeenleke 
gegaen heeft ende gaet alle daghe" (26). 
In sommige plaatsen komt de hoeve zeer veelvuldig als topo
nomisch element voor bv. in Oosterhout, waar we aantreffen: 
die Hoeve; die cleyn hoeve, de Leech Hoeven, de Tien Hoeven 
etc. 
Na de Middeleeuwen kon hoeve ook betekenen "boerderij", dat 
is het stuk grond met het daarop opgerichte gebouw. 
Speciaal de grotere boerderijen komen we tegen onder de aan
duiding "hoeve". 

Hont 
Deze maat komen we slechts sporadisch 
ders van Princenhage. Het is een veel 
Hollan~. Een morgen=6 hont, ofwel een 
roeden . 

I.openzaad 

tegen, bv. in de pol
voorkomende maat in 
hont is 100 korte 

Deze maat was de meest gebruikelijke voor het aanqeven van 
de oppervlakte van bouwland in de late Middeleeuwen. 
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In Oosterhout en Gilze bleef het ook noq lang na de Middel
eeuwen de favoriete landmaat. Dat de maat lopenzaad vooral 
voor bouwland werd gebruikt ligt voor de hand: het was van 
oorsprong een maat die direkt met het zaaien te maken had, 
en bovendien waren de akkers vaak veel kleiner dan een bun
der, of zelfs kleiner dan een lopenzaad. 
Het lopenzaad was niet overal in de Baronie even groot: in 
Oosterho~t, Hage, Dongen en Gilze omvatte één lopenzaad

2 
50 roede , terwijl elders de grootte ervan 66 2/3 roede be
droeq . Met andere woorden: één bunder omvatte te Gilze, Hage 
en te Oosterhout, evenals te Dongen, 8 lopenzaad, elders 
6 lopenzaad. Oude vermeldingen van de maat vinden we bv. 
in het zgn. Cijnsboek van de H. Geest, daterend uit 1414: 
een lopen tsaet langst (sic, lees; lants) te Ginneken; een 
loep(en) saetlant .. in die acker, te Teteringen (27). 
De verhouding lopenzaad/bunder te Gilze wordt als volgt uit
gedrukt: "een lopensaet oft het vierdepaert in een half 
buynder hoybeemden", 1665, R 669, fl7v. 
Vyer lopensaeten off een halff buynder", 1699, R672, f17v. 

En te Zundert vinden we: 
Twee lopensaet of een qemt, 1770 (28) 
Drie lopenzaad of een half bunder, 1774 (29). 

Te Gilze bestond in de Middeleeuwen een andere lopenzaad, 
welke we een enkele maal tegenkomen, speciaal in een cijns
boek van Thorn, maar ook wel in akten voor schepenen van 
Gilze. Enkele voorbeelden: Omtrent twee oude lopensaet 
Landt, te nerven, 1545, P!09, f46v; Twee oude lopensaet 

v 
Landts in den gilschen acker genaemt truet, Idem f82 . 
Vyer oude lopensaet te Verhoven, Idem f42v. De oudste ver
melding van de oude lopenzaad komt uit een lijst van de 
voogdcijns van Gilze uit 1440: twee oulopen saden landts 
geheten den dyckacker byden hempoel, P109 (katern, achterin 
fll. Welke de verhouding van de oude tot de nieuwe lopen
zaden i s geweest we ten we niet. Mogelijk komt dat nog wel 
eens bove n wa ter. Men kan veronderstellen dat er te Gilze 
(en te Oos ter hout ) oorspronkelijk een lopenzaad wa s , die 
even qroot was als elders in de Baronie nl . 1/6 bunder. 
Met hetsteeds verder ontginnen van de heidevelden, werd 
er steeds meer onvruchtbare grond aan het landbo uwareaal 
toegevoegd. Op onvruchtbare grond zaait de boer het graan 
dichter dan o p vruchtbare . Men had dan om een bunder grond 
te Gilze te bezaaien in de Middeleeuwen slechts 6 l o pen 
graan nodiq, later echter wel 8 lopen. Gilze bezat zeer 
veel onvruc htbare grond. Opmerkelijk is dat de verme lding 
van o ude lopenzaden vrijwel steeds betrekking heeft op 
gronden in de "dorpsakker ", de ouds te cu ltuurg ronden . 
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Het "nieuw lopenzaad" zal gelijk zijn aan het in Gilze 
later gangbare. Met het lopenzaad hangen direkt samen 
enkele andere oppervlaktematen: de kwartierzaart, de veer
telzaad en de halsterzaad. 
Een kwartierzaad is een eenvierde lopenzaad, een veertel
zaad is vier lopenzaad en een halsterzaad is 8 lopenzaad. 
Enkele voorbeelden: Vier quartiersaet lants ten Broecke, 
Klein-Zundert, 1471 (30). Vijf quartiersaet landt in de 
gilze acker, 1440, P109) katern achterin, f3) Stuc langts 
(sic, lees: lantsl .. daer men tsjaers een veertel op zayt, 
te Ginneken (31). 
Eenen acker met een weyveldeken .. een halsterzaet, 1474 (32) 
Een halstersaet lant tot Achtmale, 1516, R424, f347. 
Dan komt als uitzondering één keer voor Mokenzaad: twee mo
kensaet lants, te Zundert, 1471 (33), wel identiek met lo
penzaad. 
Een lopenzaad is overal in de Baronie 21, 3 are, behalve 
in Gilze, Dongen, Oosterhout, waar een lopenzaad=16 are. 

Morgen 
Behalve in het noordwesten van Oosterhout, te Steelhoven, 
komt morgen als oppervlaktemaat zeer weinig voor in de 
Baronie. Enkele voorbeelden: in 1657 wordt te Bagven, 
onder Princenha~e, een stuk zaailand van 2~ mergen ver
meld, R726, f59 . De in beslag genomen boerderij van 
Thomas Claypole te Rijen, omvatte in 1704 ruim 40 "mer
gen", R673, f39. 
De morgen komt veel voor in Holland, Utrecht en Gelder
land. 

In de 19e eeuw werd ook in Noord-Brabant de morgen als 
standaard-oppervlaktemaat geintroduceerd, nl. bij de in
voering van het Hollands Kadaster. 
Peze maat heeft echter hier alleen maar een papieren be
st~an geleid. 
~en morgen heeft een oppervlak van 2/3 oud bunder ofwel 
~/3 x 1,29 ha=0,86 pa. 
~en morgen is ongeveer gelijk aan 2 gemet. 

Roede 
Pe roede fungeert zowel al~ lengtemaat, als in de vorm 
van oppervlaktemaat, in welk laatste geval men eigenlijk 
van vierkante roeden zou moeten spreken. 
Ook als men een oppervlak aangeeft spreekt men toch al
tijd van roeden en niet van vierkante roeden. 
De meest gangbare roede in de Baronie was de roede van 
20 voet, welke een lengte bezat van 5,68 m. Daarnaast 
bestond er echter een korte roede, welke slechts 12 voet 
omvatte, en die 3,41 m. lang was. 



Deze korte roede of kleine roede was vooral bekend in 
turfgebieden en bv. in Hoeven en Etten. 
Van die korte roeden gaan er 300 in een gemet en 900 in 
een (oud)bunder. Op Oekel onder Rijsbergen spreekt men 
bv. in 1664 over een stuk grond ter grootte van 25 
"cleyne roeden van negenhondert int buynder", R751,f58v 
Verder nog te Rijsbergen in 1676: "het eerste plack inde 
broeck, 225 corte roeyen", R752, f220. 
De normale roeden werden dan in tegenstelling tot de 
kleine roeden wel eens "grote roeden" genoemd, bv. in 
1634 te Zundert: een half buynder en 25 groote roeden 

. v 
heyden opden w1ldert, P135, f195 
De roede was als lengtemaat goed aan de boeren bekend; 
verschillende boeren bezaten een stok ter lengte van 
een (halve) roede om hun landerijen op te meten. 
In de 19e eeuw werd de vierkante roede vervangen door 
are, hoewel er tussen die twee nogal wat verschil in 
oppervlakte bestaat. 

Voeder 
Een voeder is een karrevracht, een lading hooi. 
Deze maat komt vooral in het zuiden van de Baronie voor 
in plaatsen als Zundert, Rijsbergen, Ginneken. 
Behalve de boven gegeven vermelding van voeder uit het 
jaar 1312 is een andere oude vermelding die uit het jaar 
1414 te Ulvenhout: twee voeder hoymayen (34). In 1471 
te Zundert: vyer voeyer hoeywas (35) en in 1448 wordt 
zelfs een staat aldaar opgegeven in "voeder land" (36). 
Over de grootte van de voeder ten opzichte van andere 
maten worden we ingelicht door de volgende vermeldingen: 
12 voeyer hoymaden houdende twee buender, 1471 te Zun
dert en een notitie uit 1719: den crogtbeemt, groot 
5 voeder hooymaden, sijnde 2~ gemet, te Zundert (3). 
Hieruit zou dus volgen dat het voeder hooymade gelijk 
zou zijn aan 1/6 bunder, ofwel gelijk aan een lopen
zaad, in Zundert althans. Te Rijsbergen vernemen we 
dat daar een "half buynder", gelijk gesteld wordt aan 
2 voeder, 1617, R748, f30v. 
Mogelijk is dit slechts een ruwe benadering. 

In Ginneken was een voeder gelijk aan 1/9 bunder, terwijl 
in Hoogstraten een voeder gelijk was aan 1/12 bunder (39). 
Moeten we aannemen dat de beemden in Zundert en Rijsber
gen slechts 6 wagens hooi per bunder opleverden, die in 
Ginneken 9 en die in Hoogstraten maar liefst 12? 
Of zat er een verschil in de grootte van de wagens? 
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Zwad 
Dit is ook een maat voor hooilanden, die tot nog .toe vooral 
in Zund'ert en Rijsbergen aangetroffen werd. In 1448 spreekt 
men te Zundert van "een dubbel swat hooymade" (40) ; in 
1535 van "drye swaeyen beemden" te Oekel, R740, f45. 
Te Zund'ert lag een stuk hooiland met de naam "de Negens
waey", welk perceel 1 bunder groot was, hetgeen dus voor 
een zwad de grootte van 1/9 bunder op zou leveren. 
Waarschijnlijk echter moeten we zwad slechts opvatten in 
de betekenis van "het in één werkgang afgemaaide hooigras" 
en is de oppervlakte van zo'n zwad dus afhankelijk van de 
lengte van de beemd. 

Enkele bijzondere "maten" zijn de volgende! 

Gewend 
Het gewend is geen echte oppervlaktemaat, maar heeft als 
betekenis "breed akkerbed van 12 tot 16 ploegsneden" (41). 
Een normaal akkerbed was slechts ongeveer 8 ploegsneden 
breed. Vermeldingen van gewend uit Rijsbergen zijn bv.: 
80 roeden aft zeven geweynden Lants tot Caertschot, 1571 
(42). Ses gewenden lants in eenen acker, 1676, R752, f214. 
Te Wernhout: 12 gewenden lants genaemt het boschken, ge
legen in den grooten acker, 1633, R749, f136, 
Tegenwoordig verstaat men onder gewend: de kopakker, het 
stuk van de akker waar het paard (de tractor) draait bij 
het ploegen, eggen etc. 

Voren lengte 
Hiervan zijn slechts enkele vermeldingen overgeleverd en 
wel uit Ginneken: een parceel saaylant genaemt den admi
rant, twee vooren lengte, houdende 230 roeden, 1749 (43). 
Houdt dit verband ·met de oppervlaktemaat voerling, een 
reep grond van 1 roede breed en 30 roeden lang, met een 
oppervlak van 0,79 ha.? (44). Verband met de Engelse 
"furlong" van 200 ~· lang en ca:· 7 m. breed? 

Evo.j.4tie in de loop der eeuwen 
f[oe ontwikkelde het gebruik van de verschillende landmaten 
z:j.ch ·in de loop der ~e1..rwen? Pat zal voor elk dorp verschil
.j.enq zijn gewee'st. Om een in~ruk te verkrijgen van de ver
apqeringen in het gebruilc van de. diverse landmaten is voor 
een aantal dorpen een steekproef genomen van twee of drie 
verschillende tijdperken. Bron was steeds het schepenpro
tocol van het betreffende dorp. 
Bestudeerd zijn: Princenhage, Oosterhout, Rijsbergen, Zun
dert en Wernhout, en Gilze. Eerst wordt in de tabel het 
absolute aantal gegeven; daar achter staat dan het per
centage. 



Gebruik van landmaten in ds Z.oop dar eeuwen 
Plaats VoedSr töpen läl}äi'tier Veertel- BiDîdSr Roede Gemet Totaal. 

Princenhage N S 
1529(R706) 
170~/9(R735) 5 5 

Oosterhout 
l510/14(R264) -
1590/2 (R285) -
1727/30(R316) -

Rijsbe}1en 
l514/2îR422-
R428) 12 8 
l6ü?.l15(R747) -

173071TRR32) 
Wernhout 
-1514/21 
(R422-428) 2 11 
1602/15(R747)-
Zundert 
1514/21 23 35 
1602/15 3 4 
1730/l 
Gil.ze 
l531/35(R657)-
16?7/84(R670)-
1717/8(RG33) -

N S 
28 22 

10 50 
20 65 
Jl 51 

39 25 

9 47 

32 48 
8 10 

52 40 
62 55 
93 76 

aaad 
N S 

3 5 

2 1,,5 

aaad 
N 1 
6 5 

l 5 

-= 

8 5 

2 11 
1 14 

2 3 
,J 4 

7 5 

Enkele conclusies uit de tabel: 

N S 
la 70 
47 52 

9 45 
5 16 
5 8. 

91 57 

N S 
1 1 

5 16 
25 41 

N S 
2 2 

39 43 

l 3 

9 6 
77 57 8 6 37 28 
62 38 1 0,fJ 1()0 61 

4 21 1 5 l 5 
1 14 5' 72 

4 6 1 l,fJ i l,fJ 
41 52 l 1 23 29 
10 11 3 3 75 85 

67 52 1 1 
39 35 11 10 
14 11 15 12 

117 
91 

20 
31 
61 

159 
J:f.4 
163 

19 
7 

66 
79 
ar · 

129 
112 
122 

De oude maten lopenzaad en veertelzaad verdwijnen, evenals 
het voeder. Het gemet komt sterk op in Princenhage, Rijs
bergen en Zundert. 
Het bunder vertoont ook de neiging tot dalen. 
Uitzonderlijk is de positie van Gilze, waar het lopenzaad 
zich zelfs uitbreidt ten koste van het bunder . 
Een dergelijk onderzoek voor Ginneken leverde ongeveer een 
zelfde resultaat op (45) : ook daar verdwenen lopenzaad, 
veertelzaad en voeder na de 17e eeuw. 
Een overzicht van de oude landmaten in de Baronie kan men 
vinden in de Collectie van Laerhoven (46) en in de Collectie 
Cuypers van Velthoven (47). 
Zie over de nauwkeurigheid van de opgegeven maten in het 
verleden Leenders (48) . 
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Een kort overzicht van de maten in de Baronie. 

Een roede houdt 20 voeten, behalve te Etten en Roosendaal, 
waar de korte roede van 12 voeten in gebruik was (in de 
laatste plaats tot de 18eeeuw). 
Een roede=S,68 m. 
ko r te roede=3,41 m

2 
Bunder =400 roeden , oftewel 900 korte roeden 2 . Dit laatste 
klopt echter niet exact, want dat zou een korte r o ede van 
3,79 m. lengte opleveren. 
Bunder=l,29 ha., behalve te Roosendaal tot de 18e eeuw: daar 
was een bunder 1,04 ha. 
Een bunder=6 lopenzaad, behalve te Gilze, Dongen en Ooster
hout+Hage (?). 
Volgens opgaven van Leenders zou het bunder in Hage 8 l open
zaad omvatten; het overzicht van Dinqeman van der Logt (47) 
geeft echter 6 lopenzaad . 
Een voeder hooymaden is in Zundert/Rijsbergen 1/6 bunder, 
in Ginneken 1/9 bunder en in Hage eveneens 1/9 bunder. 
Een gemet is 1/3 bunder. 
Een morgen is 2 gemet. 

Enkele vreemdgevormde percelen onder Zundert . 
Haatboek Zundert, Gemeente-archief Zundert 512, 
f151 (1808) . 

Verwijzingen 

l .M.Gysseling en A.C . F.Koch :Diplomata Belgica ante annum Millesimum 
centesimum scripta,I :Teksten,II : Reprodukties , Brussel(l950),p . 145 
2.Mr.F.F . X. Cerutti :Middeleeuwse r e chtsbronnen van Stad en Heerlijkheid 
Breda,Deel I,Utrecht(l956) , p.22 
3 . L.Galesloot : Le livre des feudata i res de Jean III , duc de Brabant , p . 226,227 
4 . Idem , p.198 
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5 . Idem,p . 116 
6 . Dr.J.de Vries:Etymologisch woordenboek,Aula 6,p.55 
7 . J . H.Verhoeff:De oude Nederlandse maten en gewichten,Amsterdam(l983),p.104 
8 . Dr .H.Ganshof :Grondbezit en gronduitbating tijdens de vroege Middeleeuwen 
in het noorden van het Frankische Rijk en meer in het bijzonder in Toxan
drië, Brabants Heem 6(1954),p . 2 e . v . 
9 . Verhoeff,o.c. ,p . 115 
10 . Idem,p.121 lOa . zie noot 6,p . 241. 
11.H .J .Hoerman : Nederlandse plaatsnamen,een overzicht,Brussel(l956) . p.226 
12 . De Vries,o . c . ,p . 263 
13 . Cerutti,nr.40 
14.Idem,nr . 51 
15.Idem,nr . 56 
16 . Idem,nr.100 
17 . Idem , nr . 148 
18 . GAB,Cijnsboek van de H. Geest,Afd.II-17,f22v 
19 .H. Devos:Bunder voor'woest en onvruchtbaar land' ,in:Naamkunde XVI(l984),p.93 
20 . H. de Schryver :Oude landmaten in Vlaanderen(l9819,p.21 
21.Rijksarchief Brussel,Leenhof van Brabant,Dénombremeot 2lOObis , f48 
22.K . Leenders :ae oude oude bunder,Brabants Heem XXVII(l975),p.29 
23.J . Lindemans:Toponymie van Brussege_!!!~QRpem en Ossel,In:Eigen Schoon 
en De Braband~r XLIX(l966),p . 187 
23a . Handschrift Prov .Genootsch. B 25 
23b.zie verwijzing 20 
24.Cerutti,pr . 84 
25 . Idem,nr . 144 
26 . Idem,nr . 152 
27 . Cijnsboek van de H.Geest(zie 18),f24 en f6v 
28 . Rijksarchief Noord-Brabant in Den Bosch,Heerlijksheidsarchief Wernhout, 
nr.29,f24 
29. Idem, f37v 
30 . Idem nr . 16,f2 
31.Cijnsboek van de H.Geest,f71V {l'fl~} 
32 . Zie nr.21,f 31 
33.Zie 30,fl4v 
34 . Cijnsboek van de H.Geest,f25 
35 . Zie 30,f2 
36 . Zie 28 , nr . 15 
37 . Zie 30,fl9 
38.Rijksarchief Noord-Brabant,Rechterlijk Archief Zundert 317,f47v 
39 . Jaarboek Hoogstratens Oudheidkundige Kring 17(1949),p . 167 
40.Zie nr . 36 
41 . E.Verwijs en J . Verdam :Middelnederlandsch Woordenboek s .v. 
42 .Rijksarchief Noord-Brabant,Schaduwarchief 5b(=Leenboek van de hertog 
van Brabant),f863 
43 .Geme ente-archief Breda,Recht .Archief Ginneken 93,fl07v 
44 . R.Rentenaar : Van Swindens vergelijkingstafels voor leilgt"etiiatèn en land
maten 
1.5.Chr.Buiks:Ve ldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bave l,deel l,p . 63 
46 . Gemeent e -archief Breda,Collectie Van Laerhoven,nr . 7,f443 , 444 
47 . Rijksarchief Noord - Brabant,Collectie Cuypers -van Velthoven,nr . 576 
48 . K. Leende rs:Nog iets over oude maten,Brabants Heem XXXII(l980),p.30 

Di t art ike l werd van kriti 0che aantekeningen voorzien door K.Leenders en 
Jan Buiks ,waarvoor mi jn dank . 
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MATEN OM TE METEN EN TE WEGEN 
door S. Burggraaf 

Men zou gek gekeken hebben, als we vlak voor de Kerstmis bij 
'n winkel waren binnengestapt en bij de kassa aangekondigd 
hadden, dat we de uitgezochte kerstversiering wilden ruilen 
voor honderd bakstenen. Men zou het niet aksepteren. 
Toch ligt het principe van ruilhandel ten grondslag aan onze 
huidige manier van kopen en verkopen. 

Bij het begin van onze jaartelling was ruilhandel nog heel ge
bruikelijk. En men beoordeelde zelf of b.v. de drie aangeboden 
ganzen het waard waren geruild te worden tegen een goed zakmes. 
De handel speelde zich nog op plaatselijk nivo af. Er waren 
dan ook nog geen problemen met zichtzendingen over grote af
standen. 
Alleen de Romeinen kenden binnen hun goed georganiseerd rijk 
enige handel van betekenis. Hier worden ook al munten als be
taling geaksepteerd. 
De eerste lengtematen zijn af te lezen aan de hier en daar ge
vonden mijlpalen. Maar de geleerde strijden nog over de exakte 
lengte van de Romeinse mijl. Enig konkreet houvast aan goede 
kaarten hebben we in die tijd ook nog niet (1). 
Hier begint ook een waardebepaling, in de vorm van een bepaling 
van gehalte en kwaliteit, b.v. bij het slaan van munten (2). 
In het middeleeuwse feodale systeem in West-Europa gaat men 
steeds meer gebruik maken van meting en weging. Als door de 
aaneengesloten Hanzesteden handel over grotere afstanden en in 
"grotere hoeveelheden gaat plaatsvinden, wordt dat belangrijk. 
Maar ook in ons eigen land gaat men steeds meer gebruik maken 
van meten en wegen, omdat er b.v. eisen gesteld worden aan de 
in de natura op te brengen cijns van een stuk grond. De kippen 
die de horige boer aan zijn landheer moet leveren, moeten b.v. 
nog zo fit zijn, dat ze als ze opgejaagd worden, nog over een 
heg van manshoog vliegen. 
Ook komt het voor, dat een deel van de totale opbrengst ver
schuldigd was. Ook daar moest dan door meting en weging zo 
eerlijk mogelijk bepaald worden hoeveel men moest afstaan. 

De eerste lengtematen zijn afgeleid van de afmetingen van be
paalde lichaamsdelen, waarbij men uiteraard niet kon beschikken 
over landelijke cijfers van een onderzoeksburo ten aanzien van 
de gemiddelde lengte van een mansduim (3). 
Er bestaan dan ook al gauw behoorlijke verschillen. 



1 • 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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MATEN ONTLEEND AAN HET MENSELIJK LICHAAM 

duim 2~ 

palm 9~ 

span + 20 -vadem 150 
el 69 
cubit 46 
yard 91 
voet + 30 -pas + 75 

cm 
cm 
cm 
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cm 
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cm 
cm 
cm 

l' 
7 
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Ook als bepaalde steden de maten van een andere stad overnemen, 
bleek er vaak later bij kontrole toch verschil te ·zijn. En mees
tal koos men dan voor de officiële invoering van een (officieus) 
al in gebruik zijnde plaatselijke maat. 

Iedere vorm van standaardisering in landelijk of Europees ver
band ontbrak nog. Voor een handelaar was het dus zaak nauwkeu
rig op de hoogte te zijn van de plaatselijke maten. Anders liep 
je voortdurend de kans te veel of te weinig te ontvangen. 
Diverse steden in dezelfde provincie gebruikten verschillende 
maten en gewichten. Waspik en Raamsdonk gebruikten b.v. de ge
wichten van de Dordtse standaard, maar Tilburg die naar de 
Bossche maat (4). 
We zien zelfs een enorme verscheidenheid in maten die afhangen 
van het produkt dat men moet meten en wegen. Een Bredase maat 
voor koren was 21,6 liter, maar voor haver en spelt 24,5 liter. 
Een Bredase ton had normaal een inhoud van 120,75 liter. Die 
ton werd gebruikt voor o.a. haring, honing, ajuin, houtskool 
en aardappels. 
Maar een mosselton bevatte 72 liter, een azijnton 161 liter en 
een turfton 164 liter (5). 
Verder was het belangrijk of de maat opgehoopt of afgestreken 
gemeten moest worden. 
Nog vreemder wordt het bij de tonnen die in gebruik zijn bij de 
handel in boomschors in Breda (o.a. voor de leerlooierijen). 
Bij de inkoop van schors gebruikte men de schors- of landton 
(gemeten in opgehoopte toestand) van ruim 159 liter, maar bij 
verkoop was het gebruik van de schors- of craenton van ruim 
136 liter gebruikelijk. Maar voor de gemalen schors werd de 
meeltonne gebruikt. Die hand aanvankelijk een inhoud van 128,36 
liter, maar later na een wijziging 127 liter (5). 

Een volgend probleem was vaak dat het omrekenen van de verschil
lende maten zo lastig was. 
Vele maten waren niet decimaal onderverdeeld. Een voorbeeld: 
voor kleinere hoeveelheden van een vloeistof werd in Breda de 
Bredase pot of potkan gebruikt. Deze had een grootte van 1/75 
van de Bredase ton van ruim 120 liter. 
Voor nog kleinere hoeveelheden was de beduyt geschikt. Officieel 
had deze een inhoud van 1/4 potkan, maar in werkelijkheid was de 
inhoud 4/15 pot. En later werd ook dit gewijzigd in verband met 
de grotere hoeveelheid aanhangende vloeistof in 17/64 potkan 
(5) • 

Samengevat: men gebruikte een bijzonder ingewikkeld systeem van 
maten en gewichten, die 'n prachtige gelegenheid bood voor 
verwarring en misbruik. 
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Hoe meer de handel interlokaal en internationaal gaat worden, 
hLe meer de behoefte aan ijking en standaardisering gevoeld 
wordt. Met name in de grote handelssteden moet het een voort
durende bron van ergernis geweest zijn. 
Steeds weer lezen we over besluiten tot kontrole en verplichte 
ijking, maar ook dit werd door elke stad afzonderlijk aangepakt. 
En in veel gevallen werden afzonderlijke maten ook door ver
schillende instanties gekontroleerd. 
Na 1550 lezen we in Breda eerst over een "ijckmeester der 
stadt van Breda", later over aparte ijkmeesters voor de natte 
en de droge maten en nog later over een ijkmeester voor de ge
wichten (6). 
Ook de gilden hebben een duidelijke rol gespeeld in de kontrole 
op het gebruik van goede maten binnen de eigen kring. Er was 
onderlinge kontrole bij de bakkers op het gewicht van een brood 
en overtreding werd behoorlijk streng gestraft. 

Maar een echte standaardisering komt pas in de Franse tijd in 
de vorm van een opgelegd voorschrift vanuit Frankrijk, maar 
daarna toch met Nederlandse medewerking na verloop van tijd in
gevoerd. Uit die tijd dateert ons metriek stelsel, dat eerstens 
zorgde voor standaardisering van de gebruikte maten en gewichten, 
maar in de tweede plaats ook de omrekening vergemakkelijkte door 
zijn decimale indeling. 

Noten 
1. De enige wegenkaart van het Romeinse rijk is de Tabula 

Peutingeriana (niet op schaal), met aangegeven afstanden 
in Romeinse mijlen van + 1500 meter, of in Gallische leguos 
van + 2200 meter. Zie hiervoor o.a. c. Koeman: Geschiedenis 
van de kartografie van Nederland, pag. 14-17. 

2. Er is in het verleden heel wat geknoeid met verhoging van de 
opbrengst uit de aanmunting van geld door verlaging van het 
gehalte zonder verlaging van de waarde. Zie b.v. diverse · 
muntkatalogi. 

3. Zie afbeelding. 

4. Dit feit wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat ontgin
ningsgebieden ook voor wat betreft dit onderdeel onder de 
invloedssfeer blijven van het gebied waar de eerste pioniers 
vandaan kwamen. 

5. Voor Bredase maten, zie Th. E. van Goor: Beschrijving der 
stadt en lande van Breda, pag. 337-342. 

6. Voor Bredase ijkmeesters zie o.a. het artike l van P. Scherft. 

Uit: Mededelingenblad van de Heemkundekring "De Heerlijkheid 
Oosterhout", lOe jrg. nr. 1, p. 708-713. 

IN MEM)RIAN FRANS CAR'roN 
door Kees Ieijten 
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Als 't weer wat vroeger donker wordt zal ik m'n herinneringen aan 
de oorlogsjaren, aan de tijd na de oorlog en m'n tijd bij de 
Bosuilen voor de "Brieven van Paulus" 'ns op papier zetten, zo 
zei Frans Carton me toen ik hem op de sluitingsbijeenkomst van 
de Mariaschool, eind juni, ontmoette. 
Enkele weken later op 20 juli, toen velen met vakantie waren, 
overleed Frans Carton plotseling. 
Een markante figuur was hij. 

In het bestuur van de handboogvereniging Alliance d'Amitié was 
hij 26 jaar voorzitter. 

Hij publiceerde met liefde over "zijn" vereniging 1). 
Hij schreef voor ons ook een verhaal over de brand in de toren 
van Ulvenhout bij de bevrijding 2) . 
Over Carnaval zou hij gaan schrijven. 
Het heeft niet zo mogen zijn. 
Frans overleed toen hij nog vele plannen had. 
Wij zullen hem blijven herinneren als een markante figuur in 
onze Ulvenhoutse dorpsgemeenschap. 

1) Zie B.v.P. 49 p . 29; 50 p . 99 en 52 p. 205. 
2) Zie B.v . P . 26 p . 106 

MARIASCH(X)L ADIEU 
door Kees Ieijten 

140 jaar Mariaschool 

Met een "schooltje" heeft ook Paulus afscheid genomen van 
de Mariaschool in Ulvenhout. 

Een oud klasje met oude banken, platen, boeken, natuurkunde
en biologiemateriaal was een grote trekker tijdens de laat
ste dag "Mariaschool". 
140 Jaar heeft de school bestaan. 
ve+e oude spullen verhuisden naar ons museum, waar we ze 
zullen koesteren naast andere geschenken. 
Maar ook recente shirts, rapporten enz. kwamen in onze 
kollektie. 

Van het schoolbestuur kreeg Paulus het schilderij, dat de 
Mariaschool in 1977 ~ls geschenk kreeg van het gemeentebe
stuur. 

Het is de oude schuurkerk met kasteel Grimhuysen, een foto 
uit ± 1900. 
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Ook in de afgelopen vier maanden groeide de kollektie gestaag. 
De "Oranjetentoonstelling", "Anno 1920" en tentoonstelling "Ul
venhout 700" brachten verwante zaken aan. 
Zelfs de callot en bonnet eens gedragen door kardinaal van Ros
sum. Maar ook onze andere kollekties groeiden. 
In de periode 15 mei-15 september kwam er o.a. het volgende 
binnen: 

Archeologie 
Aantal pijpekoppen, opgegraven porcelein. 

Bavel 
Lepeltje 100 jaar kerk, div. foto's 

Bibliotheek 
De overval, landgoederen in Nederland, div. oude romans, 2 jaar
gangen Okki, Radiovertelsels van d'n Dré, Staatsalmanak 1927, 
Wetboek van Handel 1925 

Café 
Kruik "Pikeur" 

Curiosa 
Ouderwetse schaatsen met krul, speelkaarten, Etna asbak, zilveren 
taartschep, vorken, lepels, messen, kolenzeef, diverse medailles, 
fietsplaatjesetui, grote ijzeren waterketel, grote telmachine 

Elektra 
El. waterketeltje, breimachine met boeken, porceleinen schakelaar 

Foto's 
Ulvenhout vroeger, toneel verenigingen Dek en Pelia, jubileum 
Melkfabriek Ulvenhout 

Geneeskunde 
Bruine stopflessen 

Grens 
Uniform douane-ambtenaar 

Keuken 
Dienblaadjes, schalen, houten strijkplank, worstmolen, overschalen, 
serviesgoed, zoutpot, poetstrommel, trommel voor ontbijtkoek, 
broodroosters 

Kleding 
Hoedenband 

Koninklijk Huis 
Oranje-Kalender, bekers, glazen 

Land-,Tuinbouw en Veeteelt 
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Klauwschoen voor koe, stallantaarn, spanzaag, melkbus, mollenklem 

Maten en gewichten 
set oude gewichten (zes-hoekig), set (kartonnen) inhoudsmaten 
(schoolmateriaal) 

Metselaar 
Blaffetuur 

Oudheidkamer 
Kolenschop, set borstels met spiegeltje 

Religie 

Heiligenplaten, spaarbusje Van Schaikfonds, Scapulier, 10-tal 
kruisbeelden, beelden van Maria, Gerardus, Antonius, H. Hart, 
Jozef, grote foto Schuurkerk Ulvenhout, houten consoles 

Religieuze Bibliotheek 

Bijbel voor de jeugd, div. kerkboeken, plaat H. Familie 

Religieuze kleding 

bonnet en callot kardinaal v. Rossum 

Rietdekker 
dek haak 

School 

leesboekjes, taalboekjes, rekenboekjes 

Speelgoed 

Poppenwagen met pop, blikken speelgoed, speelgoed-altaar met 
priesterkleding enz. 

Timmerman 
Glazen deurplaten, slot, rijschaaf 

Verenigingsleven 
Foto's toneelvereniging DEK, foto's Pelia 

Wapens 
Hellebaard 

Washuis 
Hand-trommelmachine, zinken emmer, houten wasstamper 

Wereldoorlog II 

Stamkaarten, surrogaat zeep, surrogaat tabak, bonkaarten, blikjes 
oorlogsrantsoenen 
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Winkel van Sinkel 
Koekblik, luxe sigarenkist, veel blikken, doos voor bruiksuikers 
De Faam, zeep, tabak 

De schenkers waren de heer, mevrouw of de families : 
B. Aarsen, J. v. Alphen, A. v. Beek, H. Berendschot, P. v.d. Boezem, 
F. Bogmans, Mw. Boekman, Mw. Borgmans, W. Colsen, Comité 100 jaar 
Kerk Bavel, Comité Ulvenhout 700, P. Corssmit, J. v. Dorst, J. Duyn
stee, Jurgen van Eyl, W. v. Gils, J. Goos, F. Goossens, A. v. 
Harten, C. de Jong, Hr. de Jong, J. Meeuwissen, R . Peeters- v. Steen, 
J. v. Schendel, Schoolbestuur Mariaschool, J. Soeterboek, J. Ver
daasdonk, F. Verschueren e.v.a. 

BIJGEUX>F (52) 

Maagdepalm opgehangen in de stal of in huis beschermt 
tegen heksen en ander ongerief. 

PLANI'EN IN DE WEERSVOORSPELLI~ (11) 

Wijnmaand 
Vele noten in oktober 
Harde winter in december 

Slachtmaand 
In november donderweer 
Vele yruchten t' ander jeer 

UITSPRAAK (59) 

Geluk en· glas breken ras. 

1RieyEN VAN PAULUS 

i• het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
t e Nieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. 
let verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de 
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de ge
"ente Nieuw-Ginneken. 

Redaktie 
Redaktie-adres 
Omslagtekening 
Lay- out 

C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken 
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076 - 61 27 42 
J.A.M. Soeterboek 
C.J . M. Le i jten 

De he emkundekring "Paulus va n Da e s donck" werd opgericht 3 apri l 1975 en koninklij k 
erkend als vereniging op 25 novembe r 1975. 
De ve reniging is ingeschreve n b i j de Kame r van Koophande l te Breda onder nummer 
v 282568. 

Sekreta riaat 
Bankrekening 
Girorekening 

Vang 21, 4851 VL Ulvenhout , 076 - 65 38 94 
52.18.33. 6 39 t.n . v. Pau lus van Da e sdonck 
37 " 13 . 311 t . n . v . Paulus van Daesdonck 

Ledenadministratie 
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

~ 
De heemkundekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1 . 
Bet museum is geopend elke le zondag van de maand van 14.00 uur- 17 . 00 uur en op 
verzoek.Schenkingen voor de kollekt i e gaarne op de adressen: 

A. Luijten 
A. Lodewijk 
A. Ve r kooijen 

BESTUUR 

't Hofflandt 36 
Vennekes 26 
Markweg 2 

J.C . 
C.J.M. 

van der Westerlaken 
Leijten 

J.M.E.M. 
A.P.J.M. 
A. P . H. 
J . A.M. 
A. M.M. 
W.A . 

Jespers 
Lui jten 
Lodewijk 
Grauwmans 
Verkooijen 
Langen 

PUBLICATIES 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen "De Kore nbloem" 
1977 130 jaar Mariaschoo l 
1978 Kore nmolen "De Hoop" 
1979 Drie e euwen kerk i n Ul ve nhout 
1980 Van Gi nneke n tot Ni e uw Ginneken 
1981 Driekwarteeuw Constantia 
1982 Davi d Tomki ns 
1983 Veldname n 1 - 20 ( 1983- 1986) 
1983 100 jaar school Gal der 
1984 Carnaval ' in Oud- en Nw . Ginneken 
1984 Gouden Paulus 
1985 Tussen Witte Wolk e n Anneville 
1986 Wandelen in Strijbe ek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot ) 
LIDMAATSCHAP 

Ul venhout 
Bavel 
Strijbeek 

076 - 61 29 26 
01 6 13 - 17 80 
076 - 6 1 31 55 

voorz itter 
vi ce-voorz itte r 
sekre tar i s 
2e sekrei:a ris 
penni ngmeester 
techni s ch koordi nator 
medew. Galder/Strijbeek 
medew. Bavel 

(1 984) 
( 1985) 
( 1986) 
( 1984) 
(1985) 
( 1986) 
( 1985) 
( 1985) 

J .M.E.M. Jes pers (uitverkocht) 
J.C. van der Westerlaken 
C. J.M. Leijten 
H.J. Dirven, K.A.H.W. Leenders e.a . 
Dr . J.L.M . de Lepper 
H. J . Dirven, J.C. van der Westerlaken e.a. 
J.C . en R. van der Westerlaken 
Drs . H. J . C. Verhoeven (B.v.P. 39) 
Ir. Chr. Buiks 
A.M.M . Verkooijen e.a. (B.v.P. 44) 
Brieven van Paulus (46) 
Redakt ie e . v . a. (B.v.P. 50) 
J ac J espers 
Jac Jes pe r a en Drs. Harry Verhoeven 
Dr. C.S. M. Rademaker SS.CC. 
Ir. W. J. Bonekamp, M. P . C. Scheepers 

Bet verenigingsjaar van de heemkundekring l oop van 1 s eptember tot 31 augustus. 
Naast diverse heemaktivite iten, lezingen, tent oonste llingen en excursies geeft 
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus " u i t. 
Bet lidmaatschap van de Kring ge ldt voor he t qehele aezin en bedraagt voor het 
verenigingsjaar 1987-1988 f 25,-- per jaar. 


