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Nieuw-Ginneken, 15 hooimaand 1990 

Tachtig numme r s in vijftien jaar 

Me t he t ve r schij nen van dit d ee l van d e Brie ve n van Paulus 
s luiten we de v ij f tie nde j aargang af . 
Tach t i g n ummers van Uw tijdsch r i f t versch e ne n e r me t vele 
a rtik e len, die we binne nko rt in d e tweede Bi bliog ra fie 
zulle n v e rmelde n. 
Dee l 55 was de e e rste bibliogra fie, die n a 10 j aargange n 
ve r scheen, de tweede bibliografie z a l h a nde l e n over de 
l aat s te vijf jaar gangen met 25 d e l e n e n zo 'n 80 0 pag in a ' s ! 

In dit deel weer een rijke s c h a ker ing van l a nge e n korte 
ve rhalen 
De Bavelse molen bestaat 125 jaar , de Tweede wereldoor l og 
h o udt ons na 45 j aar n og steeds bezig , Ch rist Bu i k s ging 
drie eeuwen terug in d e historie. 

Ee n mengeling van vele verhal n . 
J a n Soeterboek maakte weer een 
er a l zo vele maakte in d e afg lop 

TACHTIG NUMM ERS N V JFT EN JAAR 



Beste Heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Hooimaand 1990 

Het vijftiende verenigingsjaar loopt nu ten einde. 
Op 7 mei hebben we onze laatste lezing van dit verenigings
jaar gehouden over de Duitse inval in 1940. 
Die gebeurtenis is intussen al vijftig jaar geleden, maar om 
wat voor redenen dan ook blijft het veel mensen intrigeren. 
Dhr. Schulten liet blijken zijn vak goed te verstaan door 
een overzichtelijk beeld te geven, aan de hand van kaarten 
via dia's en overhead~projector, van het verloop van de 
oorlogshandelingen in de meidagen 1940. 

~ijdens de Bavel Anno. 1920 feesten heeft de heemkundekring 
in de zaal van Bruininks voor de eerste maal i e dereen de 
gelegenheid geboden zijn "Schatten bij Paulus" door des
kundigen te laten taxeren. Velen hebben hiervan gebruik 
gemaakt, want je weet maar nooit of dat vaasje of doosje 
van oma, wat al heel oud schijnt te zijn, niet iets bij
zonders is. Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet 
helemaal duidelijk of er ook echt waardevolle "sr:hatten" 
boven water zijn gekomen. 

Op zaterdag 8 september is onze eerste activiteit van het 
zestiende verenigingsjaar. 

Dan is het Open Monumentendag en gaan we een fietstocht 
houden langs een aantal monumenten . o.l.v . Jac Jespers. 
Het accent zal speciaal gelegd worden bij de landgoederen 
en we hopen op plekjes te komen waar men gewoonlijk niet 
kan komen. Het vertrek is om 2 uur bij het museum en 
iedereen is van harte welkom. 

Op maandag 17 september houden wij onze vijftiende jaar
vergadering om 20.15 uur in de Fazanterie. 
De agenda voor deze algemene ledenvergadering vindt u el
ders in deze tachtigste Brieven van Paulus. 
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Na de geurige k o ffi e en het heer lijk warme wo rstebrood 
zullen voor ons optreden de muziekgroep Glacis uit Bergen 
op Zoom. Een groep die op een enthousiaste en originele 
manier al vele jaren volksliedjes ten gehore brengt. 
Na "'t Muziek" uit Oost-Bra bant en ons eigen "Dorpsvolk" 
is het g oed om o ok eens een groep uit het westen van 
Noord-Brabant te kunnen ho ren en zien . 

Op 7 oktober zal de nieuwe tentoonstelling in het museum 
geope nd worde n. 
Nu i s het thema: Kers tstallen. 
Als U e en bijzondere kers tsta l in Uw bezit hebt, is het 
l e uk om die eens in "onze s t a l" ten toon te ste llen. 
U kunt hierover c onta ct opnemen met een van de bestuurs
l e d en. 

In gedac hten ziJn we al bezig met Kerstmis, maar als we 
naar buiten kijken zien we dat de natuur nog in zomer
tooi is . Ge niet e r van en dan zullen we elkaar naar ik 
ho op in volle gezondheid na een verdiende vakantie weer 
terugzien. 

Met vrie ndelijke groeten 
namens het bestuur van de 

CURSUS STAMBOOMONDERZOEK 

- Bij vo ldoende deelname zal drs . Frans Buij s met i ngang 
van d onderdag 27 september 1990 wederom een be g i nners
c urs u s "stamboom-onderzoek" geven. 
Deze c ursus , die plaats v indt in het k a d er v n d e Volks
hogesc hool "De Breede AA" te Breda wordt o p 10 c htereen
vo lgende d onderdagmiddage n geg even van 13 . 4 5 u. t ot 16 .00 u. 

- De c urs us i s bedoeld voor h e n, die met g ne logi a l s hobby 
willen beg innen o f pas zijn be gonnen . 
Nadruk ligt op ze lfwerkzaa mhe id i n d e p r k ij k: hoe begin 
j e , hoe vind j e j e weg in e en openbaar arc h i , hoe r icht 
j e een familie-archief in, wa t zijn d ko n va n d e ze 
hobby? 

- Aa nme l d ing e n info rma tie b i j " De Brede AA", 0 76- 2 17 23 3. 
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15e JAARVERGADER.Im 

Op maandag 17 september 1990 houdt onze heemkundekring zijn 
vijftiende algemene ledenvergadering 
De agenda luidt als volgt: 

AGENDA 

1. Welkomstwoord door de voorzitter . 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d .d 18-9-1989 

gepubliceerd in B.v.P. 76 p. 5 en 6. 
3. Jaarverslag door de sekretaris .. 
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmidde

len in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmees
ter. 

5. Verslag van de kaskommissie (Mw. Bertha van Dongen-Nous 
en Jos Denis) . 

6. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde 
begroting voor het jaar 1990-1991. 

7. Benoeming van de leden van de kaskommissie voor het ver
enigingsjaar 1990-1991. Bertha van Dongen treedt af 

8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement 
treden volgens rooster als bestuurslid af de heren J.t. 
van der Westerlaken, A.P.J.M. Luyten, P.J. van Hooydonk. 
Zij stellen zich herkiesbaar . 

Ingevolge artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Regle
ment dienen de namen van andere kandidaten minstens 5 
dagen vóór de vergadering aan het sekretariaat bekend 
te worden gemaakt onder overlegging van een voordracht 
met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de 
kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aan
vaarden. 

9. Verslag Stichting Paulus' Museum. 
10. Bespreking van het programma voor het a.s. verenigings

jaar. 
11. Rondvraag 
12. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur 

Pauze (± 21.00 uur-21.30 uur) . Koffie met worstebrood. 

Na de pauze zal de westbrabantse muziekgroep Clacis de avond 

opluisteren. 
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AGENDA 1990 (60) 

juni 

juli 

3 Museum geopend. Tentoonstelling "Koetsen". 
24 Bave l Anno 1920. Schatten bij Paulus. 

Museum geopend. 

-----------------------------------------------7---------------------

aug. 

sept. 

okt. 

nov . 

dec . 

15 Brieven Van Paulus 80. 

4 
8-11 

3 1 

1 
2 

8 

17 

7 

10 

Bibliografie II. 

Museum gesloten wegens vakantie. 
e d / · · b * 42 Heemkundig Werkkamp te Zun ert RiJS ergen. 

Einde 15e Verenigingsjaar. 

Begin 16e Verenigingsjaar. 
Museum open. Voor de laatste maal 
koetsen en bitten . 

Open Monumentendag. Paulus organiseert 
fietstocht door onze landgoederen. 
J a arvergadering met Brabantse muziek. 

Museum open. 

een 

Opening tentoonstelling over Kerststallen. 

Volkskunde-avond Brabants He em in KUB 
te Tilburg.* 
"Van Palmbos naar 't Strooike" door 
R. van Laere . Aanvang 19.30 uur 

15 Brieven van Paulus 81. 

4 Museum open. Tentoonstelling Kerststa llen. 
18 Heemkunde en Archeologie te Tilbu r g.* 
21 Volkskunde-avond Brabants Hee m i n KUB.* 

"Bidprentjes in Brabant" tussen 1840 en 1986 
door Albert van der Zeijde n. Aa nva ng 19.30 u. 

19 Lezing. 

2 Museum open. Tentoonste l ling Kerststa llen. 
15 Brieven van Paulus 82 . 

* Activiteiten van de Stichting "Braba n ts Heem", ook voor U. 
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JUBILEA (2) 

SCHOLEN IN NIEUW-GINNEKEN - EEN OPROEP 
door Kees Ieijten 

Vrijdag 8 juni j.l. besloot de Lambertusbasisschool 
te Breda de feestelijkheden af rondom het 100-jarig 
bestaan. 1) 

Ulvenho ut heeft het eeuwfeest van ziJn oudste school, 
de Mariaschool, in 1947 nooit gevierd. 
In 1977 werd wel het 130-jarig bestaan gevierd en op de 
dag dat de Mariasc hool 140 jaar bestond sloot de Maria
school voo r altijd de poorten. 
Het oudste deel van de school is gelukkig als een klein 
monumentje blijven bestaan naast het oude nonnenklooster 
('t klooste rtje) . 
Een gedenkboekje van Paulus bewaart de herinneringen . . 2) 

Bavel vierde op 1 februari, de feestdag van St.-Brigida, 
het 60-jarig bestaan van de Brigidaschool. 
Een gedenkboekje uitgegeven door de school begeleidde het 
feest. 3) 

Galder vierde in 1983 op grootse wijze het honderd - jarig 
bestaan van zijn school . 
In een extra nummer van ons tijdschrift besteedden we er 
aandacht aan. 4) 
Vanzelfsprekend zal ook de geschiedenis van de Tweeschaar 
in Bavel en de Rosmolen te Ulvenhout moeten worden be
schreven. 

In 1992 viert de Rosmolen het 70-jarig bestaan. 
In 192 2 opgericht als Laurentiusschool, in de Dorpstraat 
(nu Showroom Garage Van Hooydonk) werd de naam een twin
tigta l jaren geleden met het bouwen van een nieuwe school 
aan De Roskam gewijzigd in Rosmolen. 5) 
Jan Jonk, directeur van De Rosmolen, heeft de medewerking 
van Paulus gevraagd voor de uitgave van een herdenkings
nummer. Vanzelfsprekend wil Paulus daar graag aan meewer 
ken. 
Kent U nog anecdotes, hebt U nog foto's, wij ontvangen 
het graag op het redac tieadres: Craenlaer 18. 
De foto '. s krijgt U zo spoedig mogelijk terug. 

1) . Zie B . v.P . 79 p. 1 7 7 Jan Soeterboek : "De Broeders 
van de Karrestraat". 

2). Gedenkboekje P.v . D . 1977 C.J.M. Leijten : "Mariaschool" . 
3). Zie B . v.P . 78 p . 100 Kees Leijten: "Brigiciaschool 

60 jaar j ong". 
4) , B . v . P . 44 
5). B . v , p . 5 7 p. 71, Jan Jonk: "Over de naam Rosmolen". 

211 

DE INVAL DER DUITSERS 
door Anneke O:mes v.d. Berg. 

Dit j a ar i s het 50 j aa r gelede n d a t d e Duitsers ons land 
binnen vielen. Uiteraard sch onken de media veel aandacht aan 

dit feit. 

o ok "Pa ulus " sch onk a a ndac ht aan d e a anva l. We kunne n er niet 
omhee n dat d e twe ede wereldoo rlog een deel van ons verleden is. 
Op 7 me i spr ak de h e e r Schulte n1 d ocent aan de KMA, in de 

Faza nte rie voor e e n ~andachtig gehoor. 
Hoo fdthema van zijn b e toog, onderste und d oor illustra ties was: 
De i nval in 19 40 g e zien vanuit de Duitse v isie. 

Nevenaanva l 
De Duitsers g e bruikten Nede rland eigenlijk allee n als afleidings-
manoruvre. 9e gealliee rden moesten denken d a t de Duits ers via Ne
d erland d e res t van Europa zouden verovere n. 
Toen alle a andacht d a n o ok uitging naar Nederland,drong het 6e 
l e g e r op naar Brussel via Luxemburg.-

De aanval op Nede rla nd werd goed voorbere id. De c ava leriedivisie 
tro k r i c hting Af s luitdijk. -Er werd e en aanva l uitgevoerd op de 
Gre bbe linie e n de b e langrijks te aanval wa s gericht op Moerdijk 
en de vesting Holland en bestond uit twee verschillende a c ties. 
z o t rok d e landmac h t (Se l e g e r) d oor Brabant naar de Moerdijk 
en tege lijke rtijd werden e r parachuti s t e n gedropt rond Ro tterdam . 
em Den Haag. Zij moesten stand zie n te h oude n g edure nde de da
gen d a t de Duitsers door Bra b a n t trokke n. 
De Duitsers hadde n in eers te instantie natuurlij k ge rekend op 
Nederlands verzet en men hie ld er teve n s rek e ning mee d a t de 
ge allieerden Nede r land al z ouden be reiken a l s d e opmars tot 
Breda zou zijn gevo r de rd. 

Terugtrekken 
De Ne derlandse troepe n bod en in Bra b a nt e c h t r vrijwe l geen 
verze t, maa r trokke n z ich t e rug rich t ing d e V i ng Holland. 
He t leek also f de .Nede rla nde r s ver r ast en o ve rdond r d waren 
en d e rhalve op de vlucht s l oegen . 
Deze terugtre kking wa s e chte r r eeds l a ng vo 
De Ne d e rlande r s dachten n a me l ijk dat d e Ou i 
linie binnen zoude n va lle n. Daa r zou du s m 
geboden . Dat h e e ft h e t l even 
daten. 

Ho e we l d e Nede r lande r s geen verze t bod n 
vonde n de Duitsers t och vee l p robl m n . Oi wa 
verkeersproblemen (s ma lle we g e n ) e n bo v nd ien 
de onderwate rzet t i ngen veel t ijdve rl ies . 

Gr e bbe-
and word e n 

s ol-

onde r 
n met na me 

veroorzaak ten 
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Op 14 mei vond de definitieve aanval plaats met als belang
rijkste onderdeel het bombardement op Rotterdam_ 
waarschijnlijk zal het nooit bekend worden wat de werkelijke 
reden van het bombardement is geweest (tactisch of strate
gisch) . De documenten van de luftwaffe zijn allemaal ver
nietigd_ 

NORD-SEE 

DER STAND 
DER OPERATIONEN IM WESTEN 

AM JO. MAi 1940 

,,._., 
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Breda 
De oorlogsdreiging hing al langer in de lucht. Nederland was 
al in augustus 1939 gemobiliseerd. Breda begon met het opstellen 
van een evacuatieplan. De burgemeester werd meer dan eens door 
hogerhand gewaarschuwd hier niet mee door te gaan. "Een evacuatie
plan was niet nodig". Toch werd het evacuatieplan hier volledig 
uitgewerkt. Volgens de heer Schulten is het bestaan van dit plan 
ook de enige oorzaak van de evacuatie. 
Andere steden met gelijke dreiging zijn niet geëvacueerd maar 
daar bestonden ook geen goed voorbereide plannen. Volgens de 
toemalige burgemeester hebben de Franse geallieerden opdracht 
gegeven tot de evacuatie maar uit officiële Franse stukken 
blijkt dat de Fransen al heel snel geen aandacht meer hadden 
voor Breda en dus onmogelijk opdracht hebben kunnen geven. 
Omdat de e vacuatie dit jaar 50 jaar geleden gebeurd is, is er 
uitge breid onderzoek gedaan naar het hoe en waarom. Maar nu 
nog is niet alles duidelijk en het is dus de vraag of het ooit 
met 100 procent zekerheid te zeggen is waarom dingen gebeurd zijn. 

Interessant 
Hoewel de evacuatie van Breda niets te maken had met het hoofd
thema van de heer Schulten wist hij ook hierover en over nog 
veel meer zaken uitgebreid uitleg te geven. 
Telkens wee r wist hij de visie van de Duitsers te vergelijken 
met de visie van de Nederlanders. 
Het was e e n z e er interessante lezing. Helaas was de zaal niet 
zo vol als we gewend zijn. 
Misschien schrok het onderwerp af of was het te wijten aan het 
feit dat er normaliter geen le z ingen in mei worden gehouden. 
De wel aanwezige leden zullen zeker geen spijt gehad hebben 
van hun komst. De heer Schulten heeft een boeiende lezing 
gehouden. 

MEIDAGEN 1940 EINDELIJK ONI'DAAN VAN MYTHEN 

De meidagen van 1940 moeten, evenals het vervolg van de 
oorlogsgeschiedenis in Nederland, van hun myt h e n worden 
ontdaan. De strijd om de Grebbeberg is zo ' n geval va n 
dramatische mythevorming. In de Nederlandse gesch ied
schrijving overheerst de opvatting d at d Duitsers daar 
met SS-elitetroepen, opgepept door alcohol e n hero ine, 
onze soldaten hebben bevochten en daarbij allerle i mis
drijven, daden in strijd met het oorlogsrech t , zouden 
hebben gepleegd. 
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Incidentele ontsporingen hebben zich ongetwijfeld voor
gedaan. Maar van een structurele schending van het oor
logsrecht (zoals door De Jong in deel III van de serie 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede wereldoor
log beschreven) is geen sprake geweest. 
Ook blijkt niet dat SS'ers op de Grebbeberg met "mis
dadige moordlust" zijn opgetreden. Dat zei drs. J.W.M. 
Schulten, docent strategie en militaire geschiedenis 
aan de KMA in Breda, gisteren op het congres Vijftig 
jaar na de inval van het Nederlands Historisch Genoot
schap, het Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 
de Sectie militaire geschiedenis van de bevelhebber der 
landstrijdkrachten en het Rijksinstituut voor oorlogs
documentatie - in Amsterdam. 
Meer mythen werden doorgeprikt. Bijvoorbeeld de gang
bare, onder meer door De Jong gehuldigde opvatting 
dat Nederland door zijn neutraliteitspolitiek en zijn 
geringe defensie-inspanningen de oorlog van mei 1940 
al in de jaren twintig en dertig had verloreQ. 

*Drs. J.W.M. Schuiten hield op . maandag 7 mei een in
leiding voor onze heemkundekriIJg , Op donderdag 10 mei 
sprak. hij in Amsterdam. 
Daarom voegen we dit deel van een verslag van Frits 
Groeneveld in de NRC gaarne · toe aan het verhaal van 
Anneke Oomes-van den Berg. 

12 mei 1940 
Het was op 'n zonnige lentedag 
dat ik als kind moest vluchten, 
uit Breda, mijn geboortestad, 
\·oor de nazi's, zo gingen de geruchten. 

Het werd een tocht vol zorg en 1·erdriet, 
iedereen was met angst bevangen , 
verder dan Hoogstraten kwamen we die dag niet, 
maar werden daar gastvrij omvangen. · 

De herinnering daar aan is nog zo vers, 
ik was daar met m'n ouders, broers en zus» 
al was ik nog maar 'n manneke van 'n jaar of zes, 
De plaats vond ik veel jaren later toch terug. 

Ik weet nog, 't was het begijnhof daar, 
waar \\ij toen mochten overnachten, 
vijf-en-twintig kilometer was 't te voet, naar 
de rustplaats die ons daar wachue. 

}.faar achttien jaar later keerde ik terug , 
om mij te vestigen in deze streek, 
ik keerde de woningnood de rug, 
nu'k hier weer gastvrijheid kreeg. 

Ik vond er de vrijheid en 't geluk, 
de ruimte, 'n huiske en 'n grote hof, 
na een lange werkdag de goede rust, 
dit Kempenland ontvangt van mij de grootste lof. 

Hoogstratenl.\feerle, 
12 mei 1980 

Henri Yanh;:ieghe 
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Evacuatie van Breda herdacht 

door Sjef Schellek.ens 

Op Pinksterzondag 12 mei 1940 werd Hoogstraten overrompeld 
door een stroom van zowat 25.000 vluchtelingen uit Breda 
en omliggende. Ze brengen de nacht door in de kolonie, 
het klooster, de scholen en het begijnhof. 
De volgende dag zullen ze verder zuidwaarts vluchten om te 
proberen Antwerpen te bereiken. Een groep van deze vluch
telingen herdacht dit gebeuren met een misviering in de 
Katharinakerk op zondag 13 mei jl. .om 10 uur. 
Nadien brachten z e een b e zoek aan o.m. Begijnhof en Seminarie, 
waarna de herdenking wordt afgerond met een kleine receptie 
met enkele toespraken in de Pax. 

Breda dreigde in het centrum van de gevechtszone komen te 
liggen door het voornemen van de Franse generaal Durand om 
de oprukkende Duitsers gedurende een zevental dagen op te 
houden aan de Marklinie. Er werd een evacuatieplan opgesteld 
met de Bredase overheid, ~aar dit kon niet worden uitgevoerd 
omdat de Duitsers onverwacht snel oprukten. 
Op pinksterdag 12 mei moesten de Bredanaars vluchten langs 
twee routes. De wijken 1 tot 25 dienden over Zundert naar 
Wuustwezel te trekken en zo verder ons land in. 
Bij bombardementen vielen er in deze groep 29 doden wanneer 
Duitse gevechtsvliegtuigen de Franse soldaten bemerkten 
die met de stroom vluchtelingen meetrokken. Op tweede pinkster
dag konden de leiders van de vluchtelingengroep van de Duitse 
bezettingsmacht bekomen dat de bevolking terug naar de stad 
kon: vluchten had immers nog we inig zin door de niet te stui
ten Duitse opmars en de terugtocht van de Fransen. 
De tweede groep Bredanaars kwam over Ulve nhout naar Hoog
straten, deels via Strijbeek en Me e rle , d ee l s via Meersel
Dreef. Ze passeerden de tankversperring voo r Galder, hoopten 
in het grotendeels verlaten lijkende Mee r se l - Dreef te kunnen 
bekomen van de inspanningen maar werde n er vrijwel meteen op
geschrikt door een beschieting van Du itse vliegtuigen die 
het andermaal gemunt hadden op de Franse t roepen die mee 
met de vluchtelingen weg trokken. 

Hoogstraats intermezzo 
voor de meester vluc htelingen zou Hoog s traten en het verblijf 
' s nachts in feite weinig meer word e n dan een kort inter
mezzo Het groots te deel van he n zou de volgende dag alweer 
ve rde r trekken om via Rijkevorse l, Ma lle en Schilde naar 
Antwe rpe n te g a an waa r ze o .m. in scho len hebben o vernacht. 
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Deze groep zou verder opgesplitst worden . 51 onder hen vonden 
de dood bij een bomontploffing in een school in Sint Niklaas 
op 17 mei. Sommigen zullen hun stad pas maanden later terug
zien wanneer ze na een vlucht van 900 km diep in Frankrijk 
door bussen worden opgehaald. 
Deken Lauwerys verhaalde in "Hoogstratens oorlogsboek" hoe 
de overrompeling door de Bredase vluchtelingen werd ervaren. 
"Nog zitten we 's middags aan tafel, als plots de portier 
onverwacht en gejaagd de deur opent en roept: Breda is met 
30.000 man op komst! Inderdaad: heel de straat is bezet met 
vluchtelingen te voet, beladen met pak en zak, met fietsen 
als stootkarren en kinderwagentjes als kamions! Slechts 
één man herkennen we: Koos Mol, de humorist, die meermaals 
voor onze leerlingen is opgetreden. 

Hij komt op ons toe en verzoekt om een kamer voor vier per
sonen ... Doch niet alleen zijn gezin maar honderden anderen 
stromen binnen in de studentenrefter, de feestzaal, d e studie
zaal, allemaal zwetend en uitgeput, bedelend om water en som
migen om brood, want niet allen hebben proviand meegebracht. 
Later in de namiddag worden de meer dan 600 kamertjes op de 
slaapzalen door degenen, die er eerst bij zijn bezet. 
Te 10 uur 's avonds doen Franse poilus er hun ronde en arres
teren er een paar spionnen die mede binnengeslopen zijn. 
Wie niet het geluk had één van de 600 bedden te bemachtigen, 
zocht een ligplaats her of daar op een plankenvloer, of ten
minste een zitplaats op een stoel of bank. Duizenden vonden 
er alzo onderdak voor de nacht. Duizenden anderen vulden 
de andere scholen, de woonhuizen en zelfs de kerken, waar 
bussels stro werd binnengedragen en uitgespreid en ook 
een 1000-tal kerkstoelen heel de nacht bleven bezet. 

Logement 
In het Dagblad van Noordbrabant en Zeeland werd eveneens 
over deze episode bericht. Daar heet het o.m.: "Merkwaar
digerwijze waren vrijwel alle café's en hotels gesloten. 
We hoorden zelfs van hotelhouders die horende van de komst 
der Bredase v luchte 1 ingen, gauw hun zaken ges loten hadden. 
De heer Asselbergs, hoofd ' van de Economische Dienst van de 
Burgerwacht, wist van de burgemeester te verkrijgen dat deze 
alle gesloten gelegenheden zou doen openen, maar uur na uur 
verstreek voor dat zulks gebeurde. 

Tenslotte is de gendarme rie erto e overgegaan, de eigenaren 
te dwinge n. 
De o ms tandigheden van d e z e vluchtdagen zouden bij s ommige 
v luchtelingen een enorme indruk maken, die zelfs de tijd 
nie t me er kan uitwissen. zo weet één van hen zich na 50 
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jaa r nog steeds een boel dingen te herinneren die op hem als 
6-jarige kleuter blijkbaar erg veel indruk hebben gemaakt. 
"We verbleven met ons gezin destijds in het begijnhof. 
Na 25 jaar zijn we er met mijn vader voor de eerste keer terug 
geweest. Die was enorm verwonderd over al wat wij ons nog 
wisten te herinneren van die avond in Hoogstraten. 
Wij konden hem zo de weg wijzen, gingen hem voor naar het 
convent en k onden gek genoeg zelfs nog de kamerindeling 
schetsen. we hadden met 6 volwassenen en 6 kinderen in 
een klein opkamertje geslapen die nacht ... Ook van het 
vervolg van de vlucht en het verblijf in Antwerpen blij-
ven er van die verhevigde momenten altijd bij. Zo weet ik 
nog heel g oed hoe bang ik me voelde toen ik over een verend 
ponton heen moest om het kanaal over te steken toen de brug 
er kapot g e schoten was. Ik vermoed dat het tussen Rijkevor
s el en Oostmalle moet geweest zijn. Of het liedje dat mijn 
zus zong over een verkeersagent toen we in Antwerpen politie

agenten zagen ... . " 
Een groot deel van de Bredanaars die in het Seminarie hadden 
geslapen, zouden eveneens terugkeren naar Breda . Voor degenen 
die verder trokken was de vlucht echter nog lang niet gedaan ... 
Lauwerys verhaalt op dinsdag 14 mei: "Te 18.30 uur kwam er 
een politieagent uit Breda om navraag te doen naar de vluch
telingen, aan wie ik de refter het goede nieuws ging melden 
dat de volgende morgen een autobus hen zou komen ophalen". 

De volgende dag "keerden de gelukkige Bredanaars terug naar 
huis: de laatsten zouden de eersten zijn, althans van de 
kolonne die naar Hoogstraten vertrok. De overigen togen te 
midden van gevare n en ontberingen over Antwerpen verder . .. ". 

Gelezen in "De Hoogstraatse maand" nr. 61 mei 1990. 

Tentoonstellingen 

In het volkenkundig Museum Justinus van Nassau worden 
thans een aantal "heemkundige" tentoonstellingen gehou
den. Het betreffen sieraden en lichaamsversieringen in 
andere culturen. 

- 30 september 
- ' 18 juli 

21 juli - 30 september 

Turkmeense sieraden 
Noord-Afrika 
Centraal Azië 



KERSTSTALLENTENIOONSTELLIN:; 
door Kees Ieijten 

218 

Vanaf de opening van ons museum in 1986 organiseert Paulus 
elk vóór- en najaar een nieuwe tentoonstelling. 
Achtereenvolgens waren dat 

1987 -oranje in het Goud 
-Ulvenhout 700 jaar 

1988 -Geneeskunst vroeger 
-Monumenten in Nieuw-Ginneken 

1989 -Van verkennerij tot scouting. 
·-d 'Oude Imkerij 

1990 -Miniatuurkoetsen en Paardenbitten 

Voor de tweede helft van 1990 heeft het Paulus' Museum een 
tentoonstelling gepland over Kerststallen. 
De opening is op zondag 7 oktober. Wellicht hebt U nog 
een oude Kerststal of Kerstgroep, die U aan het museum wilt 
schenken. Ook onvolledige groepen zijn welkom. 

In het voorjaar van 1991 willen we de schutterij in het 
zonnetje zetten. 
Nieuw-Ginneken kent meerdere schutterijen! 
Ook hun geschiedenis is Paulus lief. 

HEEMKAMP VAN GCx:;H 1990 

Van woensdag 8 augustus tot zaterdag 11 augustus zal ook 
dit jaar weer een heemkundekamp worden georganiseerd. 
Het 42e heemkamp wordt gehouden te Zundert en Rijsbergen . 
onder de titel "Heemkamp Van Gogh 1990". 

Het Kamp opent te Zundert met een koffietafel aangeboden 
door de gemeente Zundert en eindigt zaterdag met een koffie
tafel aangeboden door de gemeente Rijsbergen. 
Daartussen een overvloed aan informatie over deze fraaie 
streek, .fietsen, praten, bezichten, eten, luisteren naar 
muziek, luisteren naar elkaar en vele andere geneugten. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij A. Nelemans 
Meirseweg 10 b 4881 DJ Zundert . (01696- 3408) .. 
Hij verstrekt U alle informatie. 
Kosten voor 4 dagen, inclusief maaltijden en logies f 140,--. 
Het proberen waard! 
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OOLENS (lJ) 
door Jan van der Westerlaken 

Korenmolen "De Hoop" 125 jaar 

Het is nu al weer 12 jaar geleden dat "De Hoop" een totale 
en ingrijpende restauratie heeft ondergaan . 
sinds die tijd ziet men deze prachtige molen weer zijn 
machtige wieken boven Bavel ronddraaien. 
van elk Brabants dorp werd· vroeger het silhouette bepaald 
door zijn kerktoren en zijn molen. Al van ver zag men deze 
markante wegwijzers aan de horizon. 
De dorpen die deze monumenten nog bezitten zijn schaars 
geworden. Nieuw-Ginneken mag er dus wel trots en zuinig 

op zijn. 

De oudste windmolen in onze huidige gemeente heeft op de 
Goudberg in Strijbeek gestaan. In oude dokumenten wordt 
die steeds de"molen op de Vossenberg genoemd". De oudste 
vermelding is van rond 1500. Op oude kaarten staat hij 
steeds als standaardmolen afgebeeld. Het was een domein
molen, die diende voor de hele heerlijkheid Ginneken en 

Bavel. 
Rond 1700 wordt deze molen De Korenbloem genoemd en in 
1835 wordt hij naar Ulvenhout overgebracht. Waarschijnlijk 
omdat door de afscheiding van België zo'n grenspositie 
niet aantrekkelijk was. 

In 1865 werd een aanvraag ingediend bij het gemeente
bestuur van Ginneken en Bavel e n bij het provinciebestuur 
van Noord-Brabant om een ste n e n windkorenmolen in Bavel 
te mogen oprichten. 
Dit verzoek werd g e d aa n door Josephus Francis Rommens, 
die molenaar was in Meerle . 
op 15 april 1865 werd door Brouwers, molenmaker uit Meerle, 
met de bouw begonne n. 



Eind 1865 wa s de mo len klaar. Ongeveer gelijktijdig was 
ook het huis aan de weg tus sen Bavel en Ginneken klaar 
en - kwam Jef met zijn vrouw en vijf kinderen in Bavel 
wonen. De jongste uit het gezin , Charles , kwam op De Hoop 
nadat zijn vader in 1897 en zijn moeder in 18 99 gestorven 
waren. 
Charles Rommens verkocht de molen in 1911 aan zijn zwager . 
Adrianus van Riel die een pachtmolen in Be st had. 
Charles Rommens, die intusse n getrouwd was met Catharina 
Lensen en twee dochters had, bouwde een nieuw huis . 
Tegenwoordig Oude Bredaseweg 15. 
Janus van Riel was in 1895 getrouwd met de tweede dochter 
van Jef Rommens n.l. Louisa. 
Janus werd dus de derde"mulder " op "De Hoop". Er we rd in 
die tijd niet alleen "koren" maar ook mout g e male n . Omdat 
de moutmalerij stee ds minder werd ging Janus ook schors 
malen voor de run die gebruikt we rd in d e l eerloo i e rij e n . 

Daarvoor we rd spec iaal e e n d e rde k oppel stene n aangeschaft. 
Om d e capa citeit va n het b edrijf t e vergroten hee ft Janus 
bij d e mole n ook nog een p e troleummotor l aten p l aat s en .. 
In 192 5 kocht de t weed e zoon van J a nus en Lou isa de molen 
met schuu r , woonhuis e n erf . Deze zoon J a n trouwd e nog 
in d a tzel fde j aa r met Petrone lla verkooye n , die op d e 
Pe khoeve i n Ulvenhout geboren was . In d e vo lksmo nd we rde n 
zij Jan e n Piet d e Mulder genoemd. Jan lie t a l s p oedig 
een z uiggasmot or plaats e n, omdat windkra c ht nie t a ltijd 
v oor radig i s . 

In 1957 deed Jan het bedrijf over aan zijn tweede zoon 
Frans, die in datzelfde jaar trouwde met Ria van der wes
terlaken, de enige dochter van de Ulvenhoutse molenaar 

Victor van der Westerlaken . 
Intussen was het malen met windkracht niet meer rendabel 
en kwamen de wieken maar zelden meer in beweging. 
Toch werden er in 1965 grootse mole nfeesten georganiseerd 
om h e t 100- jarig bestaan te vieren. Drie dagen vóór dat 
de festiviteiten zouden aanvangen gtierf de moeder van Fraas 
en op de dag dat de feesten zouden be ginnen werd zij ten 

grave gedragen . Geen eeuwfeest dus . 
Reden te meer om nu het 125-jarig bestaan te gaan herdenken. 
Dit zal plaats vinden in het eerste weekend van september . 
we hopen nog vele jaren te kunnen genieten van een volop 
draaiende Bavelse mo l en en wensen Bavel en de familie van 
Riel proficiat met hun 125 jarige. 
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OVER ETEN GESPROKEN (5)* 

Menu uit 1910 

Maaltijd op den 11en i4pril 1910. 

- - -- * =:=-===== 
SPIJSLIJST. 

17oorgerecht. 

Kerr~soep. 

Tarbot met Hollandsche saus

Ossenhaas met maderasaus . 

Pri ncesseboontjes. 

Kalfstong en zwezerik met eiersaus. 

Doper'Ntjes. 

tlsperges met botersaus. 

Gebraden Brusselsche kippen. 

Kersen. 

Marasquinpudding met abrikozensaus. 

J. A. DE VR I ES. 

Nogaijs. 

Ananas, 

Nagerecht. 

DEVE NTER. 

k d Vr ies uit Deventer Tachtig jaar geleden werd door Ko e 

het bovenstaande menu ge ser~ee~~~uidend kleiner en wordt 
Tegenwoordig ZiJn onze menu s b ' ties kleur van 
er nog meer aandacht besteed aan com ina ' 
de gerechten enz_ 

de J·onge Ulvenhoutse Restauranthouder M-J. we vroegen k · 'k" 
. "de n Coninck van Vranc riJ ' V d Abeele, eigenaar van d 

· · . ri ·s van van aag_ zijn mening over dit menu e n de P J 
Hij presenteert U dit menu voor f 200,--. 

*Zie ook Bv p , 31, €9 , 76 e n 77 , 



OP EN ROND DE GRENS (19) 
door Ad Verkooijen 
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DE PASSIESPELEN IN MEERSEL-DREEF 
Het verheugen van het H. Jaar moest noodzakelijk onze tooneel
spelers op de gedachte brengen hun wijd-vermaarde Passiespel 
weerom voor het voetlicht te brengen. Twee jaar geleden oogst
ten zij een weergaloos succes met hun opvoeringen en Zondag 
na Zondag ging het stuk voor een opgepropte zaal. Alles laat 
voorzien dat het ook ditmaal geen ijdele demonstratie zal 
zijn. 
De regie ? Weerom werd er aan het Passiespel verandering aan
gebracht en 't werd verrijkt met drie nieuwe tooneelen; de en
sceneering is gansch nieuw, en als men lichtspel wil zien, dan 
moet men te Meersel zijn. 
Daarmee wensch ik de spelers goed heil. We zijn gewoon van 
hen iets puiks te zien. Dit verwachten we nu ook. En aan de 
belangstellende zeg ik: gaat kijken. De opvoeringen hebben 
plaats op 9, 16 en 23 December, telkens om drie uur. Met de 
tram van halfnegen kan men terug huiswaarts. Kaarten zijn op 
voorhand te bekomen op het adres: Capucynenklooster, Passie
spelen, Meersel-Dreef. 

Uit: "De Gazet van Hoogstraten" 1.12.1934. 

Heiligen in de 

Rozenmaand-Zomermaand-Juni 
Geeft Sint Margriet geen zonneschijn (10/6) 
Het zal een natte zomer zijn. 

Hooimaand~zomermaand-Juli 

Regen op Sint-Godelief (6/7) 
Is de landman nimmer lief 
Minstens dan zes weken 
Regent het zonder onderbreken. 

Korenmaand- Oogstmaand-Augustus 
Dominicus hee t en fijn (5/8) 
't Zal een strenge winter zijn. 

225 

SAGEN EN VOLKSVERTELLI!\K::EN UIT HEI' LAND VAN PAULUS (11) 
verzarreld door Jan Bastiaansen 

De duivel verschalkt . 

Ja, dat gaat zo! Ge zit in de lichtkring van de petrolie
lamp in "de Vrachtkar" zo gezellig te kaarten met de goei 
vrinden. En het borreltje smaakt zo verleidelijk. 
Ge neemt er nog eentje tegen de kou, en ge neemt er nog 
eentje omdat de boter op de Bredase mijn zo goed gegolden 
hee .. -

Toen was de veldwachter gekomen, het wordt tijd mannen, 
da-ge huis oan gaot! 
En Boerke Versterken was tenslotte laat in den avond maar 
omhoog gekreffeld en sjokte nu licht in de kop, maar zwaar 
in de benen het pad naar z'n verre boerderij, daar ergens 
wijd weg in de donkerte over de Mark. 

Helemaal pikkeduister was het gelukkig niet, af en toe kwam 
de maan eens tussen de wolken piepen. 
En Boerke Versterken kon de weg wel dromen. Daar was ie bij 
de rivier gekomen. Een houten brug, smal en leuningloos ver
bond de twee oevers. Hoeveel keren was hij, ook des nachts, 
niet langs deze vonder gegaan. Maar nu had de duizel van 't 
zware bier hem zeker parten gespeeld. Hij viel in 't water 
en kreffelde met moeite aan de kant. Boerke sakkerde. 
"Was er toch maar een betere brug, al moest de duivel hem 
bouwen, ik had er mijn ziel voor over!" bromde Boerke Ver
sterken. 

Nu, de Zwarte moet je niet verzoeken. 
Plotseling stond de ongure Mephisto naast hem in de spokige 
nacht -

"In een nacht bouw ik een stevige brug, morgen ligt ze er, 
maar ik doe niets voor niets!" zei Manneke Pek. 

"Ik moet je ziel hebbe n". 
Dat is te veul in eens, zei Boerke Versterken, wat zal de 
vrouw er wel van zegge? Maar over acht dagen neem ~k 
weerom en dan praten we wij ver . 
"Nou", zei de duivel "laat ons ' t accoord kome, precies 
over acht dagen neem ik he t eerste geschapen wezen, dat 
er over de brug komt, zeuven nachten wil ik nog wel ge
duld hebbe, jouw ziel of een andermans ziel, da's mijn 
eender! Wat doede?". 
"Mijn goed" zei Boerke en hij sloeg, net of ie 'n varke 
verkocht, in de palm van de klauw van de duvel . 
Roef! daar lag al een schon brug over de Mark. 
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De volgende morgen stond wel iedereen verbaasd; maar 
iedereen vond de brug toch ook buitengewoon profijtig 
in 't gebruik. Beter dan het auw vonderke. 

Maar Boerke Versterken vond het niet zo plesant, want 
over acht dagen zou een ziel in duvels klauwen vallen. 

Hij ging naar den Pastoor van Ginneke; als ze in nesten 
zitten, gaan de mensen naar 'nen geestelijken heer. 

Zjuust over acht dagen stonden Boerke en de Pastoor bij de 
Brug. De donkerte lag over 't veld, heel flauw begon de 
schemering aan te breken. 
De Pastoor had 'n ouwe kale hond aan een touw, die daar in 
de buurt lag rond te lope, en de meense al veul overlast 
had aangedaan, 'nen hond zonder baas. 

Plots kwam de zwarte meneer van achter 'nen boom vandaan. 
"Bende daar Boerke?" vroeg hij. 
Ik geloof het wel, zei Boerke "en ik heb iemes meegebracht, 
nen goeien vriend om te kijke of ge niet veul ziel meepikt". 
Mooi, zee de duvel, Nie gezeurd! 

Daar komt in de verte 'nen boer uit Overa aan, dieje vent 
mot ik hebben, dieje gierige vrek heb ik al lang motte hebben. 
As ie over de brug komt is ie veur mijn. 

Maar de Pastoor had s~il de zwervershond losgemaakt! 
"Vort hond'.', riep hij en gaf hem nog 'nen schop mee. 

De hond vloog schor blattend over de brug, dat ie vrij was 
Asteblief, riep de Pastoor. Daar heb je de ziel, duivel, 
geluk er mee! 

Wat keek de zwarte beteuterd. 
Dat is niet afgesproke! riep hij. 

Maar de Pastoor en Boerke Versterken riepen door mekaar, 
dat er van geen mensenziel gesproken was. 

De duvel ging tekeer van jewelste. Hij vloekte en sakkerde, 
dat het niet mooi meer was. 

Maar de pastoor had onder z'n jas de wijwaterskwast mee
genomen en sloeg er mee naar de kant van de helse praatjes
maker. 

Krijsend en grommend droop hij af . Meteen heeft dieje Pas
toor toen de brug maar ingewijd. 

Natuurlijk werd de brug sedert die tijd de Duivelsbrug 
genoemd. 

En Boerke Versterken was in de omtrek natuurlijk het 
manneke! 
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RffiIONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN (2) 
door Christ Buiks. 

Schaking? 
Op 31 juli 1700 waren bij de herberg "De Roskam" te Ulven
hout vier personen aan komen rijden "spreekende de fransche 
tale''. De ene liet zich "Baron" noemen "synde den dickste 
en naer alle uytterlycke schyn den oudste", de tweede werd 
"Graeff" genoemd (in het frans?), de derde was een juffrouw 
en de vierde een knecht. Jacopmijntje Cornelis Meeren werkte 
als meid in de herberg. Zij had twee bedsteden gereed ge
maakt in de kamer van de herberg, één naast de schouw en 
één naast de straatmuur. 's Avonds ging zij het licht uit 
de kamer halen en tegelijk de "waterpot" brengen en consta
teerde toen dat de Baron en de juffrouw in één bed lagen, 
namelijk dat naast de straat. De volgende dag, 1 augustus 
vertrok de graaf naar Breda en trof zij de Baron en de juf
frouw weer op bed aan. De tweede augustus kwam de vader, 
de Heer D'Hanneff uit Luik opdagen, vergezeld van de sterkste 
arm: hij kwam zijn dochter ophalen. Mogelijk had zij zelf 
ook iets misdaan, want ten tijde van het af leggen van de 
verklaring, 9 september, verbleef zijn nog op het stadhuis 
van Breda. (R71,f152,152v,153) 

Hooien in de Klundert 
Vanuit de zanddorpen van de Baronie was het eeuwenlang ge
woonte om in de zomer hooi te gaan winnen in plaatsen als 
Willemstad, Zwaluwe, Klundert, Standdaarbuiten, Zevenbergen, 
Drimmelen en ook in de Biesbosch. Ook wel dichter bij huis 
in plaatsen als Princenhage, Teteringen, Oosterhout, Etten 
en Hoeven lagen veel beemden (hooilanden) waar diverse 
boeren uit het zuiden van de Baronie een perceel huurden of 
kochten. In verschillende gevallen moesten de boeren een 
biljet halen om vrije passage te kunnen krijgen (om geen 
tol te hoeven betalen) . 
Alleen al uit Ginneken vertrokken tientallen boeren eind 
juni of begin juli naar de vruchtbare gronden in bovenge
noemde plaatsen om daar één of 2 karren hooi te winnen. zo 
b.v. in 1700: Cornelis Janssen van Hooydonck, Gerrit Peters 
van Wesel, Geerit Janssen van Rooij, Anthony Laureys 
Gijbs, Cornelis Anthony Janssen, Thomas Mertens van Vessem, 
Hendrick Wouters van de Kieboom, Jenneken de weduwe van 
Michiel van der Avoirt, Adam Wouters van de Kieboom. Jenne
ken Gysbrecht Anthony Oomen, Jan Jacob Christiaenssen, Wou
ter Canters, willen allen hooi halen uit de Klundert. (zij 
kunnen natuurlijk in plaats van zelf te gaan één of meer 
knechten sturen) . 
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De boeren moesten voedsel en drank voor hun verblijk van 
meestal een dag of 10 meenemen. Ze sliepen in een primi
tieve hut. Peter en Hendrick van Boxtel, Paulus Jacob 
Boeren en ~an Adriaanssen van Riel wilden gaan hooien 
in Drimmelen. Zij kregen een biljet voor vrije passage bij 
de tol te Geertruidenberg. 

Soms werd er ook nog tommerd ofwel toemaat, de tweede snede 
hooigras gewonnen. In 1700 schrijft men toemmaert. 
(R71,f159-171 en f175v). 

OPEN M:>NUMENI'ENDAG OP 8 SEPI'EMBER 1990 
door Jac Jespers 

Zoals ruim 400 andere gemeenten in Nederland zal ook 
Nieuw-Ginneken dit jaar weer de Open Monumentendag or
ganiseren. Op zaterdag 8 september a.s. zal daarom extra 
aandacht worden gevestigd op die monumenten in onze ge
meente, die normaliter niet voor het publiek toegankelijk 
zijn. 
Dit jaar hebben wij, als organiserend comité, de keuze 
laten vallen op de vier plaatselijke landgoederen, waar
van niet alleen de eeuwenoude gebouwen maar ook de prach
tige omgeving zeker de moeite waard is om nader bekeken 
te worden. 
Om 14.00 uur vertrekken we vanaf het museum "Paulus van 
Daesdonck", Pennendijk 1 te Ulvenhout, voor een fiets
tocht van ongeveer 12 kilometer , 
De landelijke route voert door een van de rustigste en 
mooiste delen van onze gemeente . 
Onderweg zal diverse malen worden afgestapt, niet alleen 
om de benen te strekken maar vooral om de meest interes
sante details te kunnen bekijken. 

Daarnaast zal het een en ander verteld wo rden over het ont
staan e n de geschiedenis van de landgoederen 
Als u nader wilt kennismaken met de landgoederen Anneville, 
Hondsdonk, Luchtenburg en Valkenbe rg, ons culturele erfgoed 
bij uitstek, dan raden wij u zeker aan op 8 september om 
14.00 uur bij het museum aanwe zig t e zijn. 
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EEN BREDAAS KRUIKJE (2) 

NAZATEN "BREDAAS KRUIKJE" ACHTERHAALD 
door Leni van der Voort-Jongeneel 

Het artikel van Henk Muntjewerff over een Bredaas Kruikje 
in B. v .P. no. 79, heeft mij aan het denken gezet - Persoon
lijk heb ik de laatst vermelde mevr. A.W. Sips-Huijbregts 
gekend, d oordat ik vier jaar haar buurmeisje ben geweest. 
Via Jos Verdaasdonk, klasgenoot van Wil Sips* (slijterij) 
is het contact met de nazaten van de limonadefabrikant 
Johan Martin Sips gauw tot stand gekomen. 
Na enkele bezoeken zijn er echter al zoveel gegevens boven 
water g e komen, dat dit alles teveel is om hierover in 
kort beste k e e n pakkend geheel te maken. De fam. Sips (ook 
van de brands toffenhandelaar) is blij verrast over deze pu
blicatie en stellen e.e.a. zeer op prijs en hebben alle 
gegevens (kopiëen) ter beschikking gesteld en hebben alle 
medewe rking verleend om een zo uitgebreid mogelijk artikel 
te verkrijgen voor plaatsing in de volgende brieven van 
Paulus.** 

Eerst zij nog opgemerkt, dat de voorouders van Johan Martin 
Sips wel dege lijk uit Breda afkomstig zijn. Deze gegevens 
zijn van Johan Martin Sips, woonachtig te Helmond, oudste 
broeder van Wil Sips. 

Voor de belangstellenden onder U is nu reeds vermeldens
waard, dat Johan Martin (1859) eerst biljartmaker in de 
St. Annastraat te Breda was, daarna meubelmaker is geweest 
en in 1892 te Oosterhout aan de Doelen een limonade-fabriek 
onder de naam Jan Sips heeft opgericht, alwaar hij op 4 
januari 1892 e en aanvang maakt met het bottelen van bier 
met c. Marijnissen. (Het bierbottelen wordt dan nog niet 
door de brouwerijen zelf gedaan) . In 1895 vermeldt hij 
voor het eerst zijn omzet, zi jnde f 1367, -- en op 8 mei 
1897 maakt hij d e e e r ste rit met het eerste paardje naar 
Waspik met M. van Riel. Op 29 a p r il 1912 vertrekt hij 
naar Breda, alwaar hij nog geen fa b riek bezit. 
Hij verhuurt de fabri e k i n Oosterhou t met inventaris en 
goodwill aan zijn knec ht M. va n Rie l, die later, in 1922 
tot koop overgaat. 

* Met dank aan familie Si ps , Henk Muntjewerff en 
Jos Verdaasdonk , 

* * In B .. v , P .$1 ve rval gen we ons ve rhaal . 



Aanvulling Genealogie Familie Sips 

Antoniu s Sips 
tr. 
Josina Timmermans 

Kind: 
Simon Sips, geb. Br. 9 mei 1794, overl. Br. 18 juli 1839. 
tr " 
Anna Huberta Brasseler, geb. Br. 21 maart 1994, overl . 

Br. 25 febr. 1869 

Kind: Piter Sips, geb. Br , 11 oktober 1825, overl. O'hout, 
13 juni 1885, gemeente bode aldaar 

tr. 
Elisabeth Ducardus, geb. G'kum, 30 april 1824, overl. 

O'hout, 20 jan. 1901 

Verbetering genealogie Familie Sips 

Blz. 194 

Kinderen: 
5. Elizabeth Johanna Maria, geb. O'hout 14 dec. 1884, 

dit moet zijn: 1889 
tr. 
Johannes Josephus Maria Helsmoortel, geb. A'werpen 

Geen nageslacht 

23 mei 1892, muziekonderwijzer 
(Pianoleraar schrijfster) 

gevonden van P A. Sips, Mauritssingel 6 

Blz . . 194 

Kinderen geb. te O'hout van I.b. 
1. Elisabeth Cornelia, 30 maart 1896 - overl. R'dam dit 

moet zijn: Br. 5 juni 1979 
tr. 
28 juni 1923 J. Brakman, Rotterdam, dit moet ziJn: 

J. Broekman (Op/gezinskaart Gem. Arch. Br. 
lijkt ook Brakman te staan) 

Blz. 194 (onderaan) 

Kinderen geb. te Breda van II.b 

1. Johannes Petrus Maria, 16 april 1932, (autorijschool) 
2. Antonia Cornelia Maria, 30 jan. 1936 
3. Pieter Marie, 5 dec. 1939 
4. Elisabeth Cornelia Johanna Maria, 30 april 1944 

KOJ.LEKTIE PAULUS VAN DAESIXlNCK (75) 

Naast de normale aanvullingen voor de kollektie ziJn er 
regelmatig erg bijzondere zaken die ons geschonken worden. 

Vermeldenswaardig deze keer is zeker het gevangencostuum 
uit een Duits-concentratiekamp . Het werd door de schenker, 
dhr. E. Wolf, geruild tegen een "normaal" costuum. 

Van dhr. L Huskens ontvingen we na onze oproep in Nieuw
Geluid een complete polychrome kerststal van 20 beelden. 

Onze nieuwe aanwinsten zijn o.a . : 

Bibliotheek 
Dré Drie, boek van Drè van Ulvenhout, bundel kastelentochten, 
handwerkboek, 3 jaargangen Palet, Handwerkbladen. 

Curiosa 
Bloemenschilderij, aantal medailles, schoorsteentegels, 
weefspoel, trommeltje van Zeelandbrug . 

Elec t ra 
Ouderwe t s e stofzuige r, oud s chee r a ppa raat, porseleinen 
schakelaar. 

Foto-appa ratuur 
Foto lijstjes. 

Genee skunde / Ge z ond heid s zor g 
Oog s p oelglas. 

Kers tstalle n 
Po lyc hrome Kers t g roe p ( 20 beelden) 
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Keuken 
Koekepan, ovenschotel, dienblad, wastang. 

Kledïng 
Ouderwetse kleerhanger, oude naaimachine. 

Koninklijk-Huis 
Boek 100 jaar Oranjevorstinnen, boeken en platen. 

Land- en Tuinbouw/Veeteelt 
Spanzaag. 

Loodgieter 
Oude gaskranen. 

Religie 
Schildje Pius XII, plaat Theresia, beeld O.L.V van Fatima, 
schilderij "Geloofd zij Jezus Christus"", stapels bidprentjes, 
vele medailles, scapuliermedailles, kruisbeeld met evange
listen, schilderij H. Hart. 

Religieuze Bilbliotheek 
Welkom (Paus), vele gebedsboekjes. 

School 
Frans voor beginners. 

Verenigingsleven 
Tegeltje en zadeldek "Julianaruitertjes", schaatsen. 

Verkennerij 
3 gidsenvlaggen. 

wereldoorlog II 
Engelse helm, gevangencostuum uit concentratiekamp. 

Winkel van Sinkel 
Aantal oude sigarendozen, kistje "De Faam", oude koffie
en theeverpakkingen, reclamezakje "Kees van Hooydonk
Claassen". 

De schenkers waren: 
Mw . , dhr., de fam.: W. Colsen, A. Dubois, C. v. Ginneken, 
L Huskens, J. Huybregts, N. v. Loenhout, G. Rombouts, 
C. v. Schendel, M. Siebers, J. Snepvangers, G. Sponselee, 
J. Teirlinck, C Vlemminx, E. v. Waesberghe, J. Werchkull 
en E. Wo lf. 

l 
t 

233 

GEGEVENS OVER HET LANDBOUWBEDRIJF UIT OUDE 
PACHTKONTRAKTEN 

door Chr. Buiks 

Gegevens over de landbouw in het verleden zi]n vaak slechts 
langs indirekte weg te verkrijgen. Eén van de manieren, waar
op men informatie over de bedrijfsvoering van eeuwen geleden 
kan bemachtigen is gelegen in de studie van de pachtovereen
komsten. Wat betreft de Meierij is er op dit terrein al veel 
werk verzet door Janssen, die pachtkontrakten uit de 14e en 
15e eeuw aan een onderzoek onderwierp. (1) 
Voor het gebied rond Roosendaal bracht Van Hasselt wat gege
vens bijeen (2), terwijl Dewez vooral materiaal van staats
bedrijven op de kleigronden van noordwestelijk Brabant bij
eenbracht. (3). 
Voor België valt te wijzen op het werk van P. Lindemans, die 
zijn "Geschiedenis van de landbouw in Vlaanderen" voor een 
groot deel bouwde op gegevens uit pachtkontrakten. 

Bij een pachtovereenkomst gaan pachter en verpachter een 
overeenkomst aan, die geldt voor een bepaalde termijn; men 
spreekt dan ook wel van tijdpacht. De tijdpacht moet ontstaan 
zijn op grote domeinen, waar de Heer een deel van in tijdpacht 
aan horigen of vrijen uitgaf. 
Veel pachtkontrakten zijn te vinden in oorkondenboeken van 
abdijen. 
Het onderstaande berust op een summiere studie van enkele 
tientallen pachtkontrakten uit de Baronie van Breda. De kon
klusies die uit het onderhavige materiaal getrokken worden, 
zijn dus nog slechts voorlopig. 
Het materiaal is hoofdzakelijk 16e eeuws, en betreft speciaal 
de grotere boerderijen, vaak hoeven genaamd. Deze grotere 
boerderijen waren nl. in veel gevallen in bezit van een ver
mogend burger, die ze uiteraard niet zelf uitbaatte, maar 
verhuurde aan een boer uit de buurt. 
In de periode tot 1930 zou ongeveer 2/3 van de boerenbedrij
ven in Noord-Brabant in eigendom van de bewoner geweest zijn. 

Wat betreft de pachttermijn zien we dat in de Baronie vooral 
verpacht wordt voor 6 jaar, ook wel voor 12 jaar, terwijl ook 
een termijn van 4 jaar nog wel eens voorkomt; uitzonderlijk 
zijn 3 en 8 jaar. Voor de pachter was een lange termijn na
tuurlijk aantrekkelijk, daar hij dan zekerheid had, dat zijn 
investeringen een beter rendement op zouden leveren. 
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Op de kleigronden van noordwestelijk Brabant zou een termijn 
van 7 jaar algemeen zijn geweest. De 6- en 12-jarige termijn 
zouden volgens sommigen een uitvloeisel zijn van het drie
slagstelsel, waarbij twee jaar de akker werd bebouw~ en deze 
het derde jaar braak bleef liggen. Inderdaad komen in veel 
pachtovereenkomsten bepalingen voor inhoudende, dat een deel 
van de grond het laatste jaar van de huurtermijn braak moet 
blijven l i ggen; dit om eventuele uitputting te voorkomen. 

Wanneer begon de huurtermijn? 
Zeer overwegens half maart, tenminste wat betreft de gebouwen 
en het "ledich", dat is onbebouwd land. Het bezaaide land werd 
ofwel na de oogst opgele verd, "in de stoppelen", ook wel pas 
met st. Maarten, dat is 11 november, en soms ook wel met de 
oogst, waarbij dan de vertrekkende pachter de helft van de 
oogst toeviel en de aankomende de andere helft. 
Het betalen van de pacht geschiedde zeer algemeen op 11 no
vember. In de late Middeleeuwe n e n ook nog wel eeuwen later 
werd vaak in natura betaald; men leverde b . v. rogge, haver, 
boekweit, boter en ook capoenen. Soms bedong de verhuur der 
nog bepaalde diensten van de huurder, zoals Jonker Van Lier, 
die eiste, dat hij één of twee maal per jaar van Oosterhout 
naar zijn buiten "Hondsdonk" werd gereden. De pachter van de 
Abtshoeve onder Teteringen had het begin 16e eeuw nog wel 
iets moeilijker, want deze moest twee maal per jaar een vracht 
van Breda naar Tongerlo brengen. 
Een bepaald systeem, dat voor een niet kapitaalkrachtige pach
ter aantrekkelijk was, bestond in de zgn. halfwinning. Bij dit 
systeem verschafte de verhuurder de helft van de levende have, 
de werktuigen, etc., waar dan tegenover stond, dat hij ook de 
helft van de opbrengst genoot. Op enkele grote boerderijen 
zoals de Abtshoeve, of de Prinsenhoef te Hulten werd b.v. de 
helft van de opbrengst van de verkoop van het vee overgedra
gen aan de eigenaar. 
De pachter van de Abtshoeve moest j aarlijks 18 of 20 kalveren 
en 2 veulens aan de prelaat van de abdij Tongerlo overdragen, 
en hij had ook nog d e plicht om al dit vee naar de onder 
Alphen gelegen "hoof dhoeve" van d e ze abdij, "Nuleynt" genaamd 
te transporteren. Deze hoeve hee t t egenwoordig de Nouwelandse 
Hoeve. 
De Abtshoeve was trouwe n s een echte veeboerderij: er moesten 
daar gehouden worden tenmins t e 22 koeien, 46 of 4 8 runderen 
(zijn dit niet-melkgevende , i .t.t. de koeie n ? ), 140 s c hape n 
en 7 paarden. 

De bezetting me t paarden was vroeger opvallend zwaar. We 
moeten hie rbij bedenken, dat deze paarden vrij licht waren, 
veel lichter a lthans dan de tegenwoordige "Belgen", en dat 
het transport over de e r barmelijk slechte wegen vroeger zeer 
veel inspanning moet hebben gevergd. 
De iets ten noorden van de Abtshoeve gelegen hoeve Moerber
gen onder Terheyden moest in 1421 afdragen aan de eigenaar : 
2 o s sen, 6 lege beesten, 2 paarden, een rund, 89 schapen en 
nog eens 6 ooien (tenminste de helft van de opbrengst van 
deze dieren) • 

Soms bevatten de bepalingen een clausule, dat bij natuur
rampen of bij oorlogsomstandigheden vermindering van de huur
som mag worden bedongen. 
Bij de pachtkontrakten die over een termijn van 12 jaar lo
pen, komen we vaak een bepaling tegen, dat beide p artijen 
halverwege de huurtermijn "berouw" mogen vertonen, d.w.z. 
dat één van beide halverwege kan opzeggen. 
Het onderhoud van de boerderij, moest, zover het geen grote 
r e paraties of nieuwbouw betrof, verzorgd worden door de 
huurder. 
Wat precie s onder groot onderhoud verstaan moest worden, 
lee rt ons het pachtkontrakt van de Abtshoeve in de Vucht
polde r bij Teteringen: wat niet in 3 dagen tijd met 3 man 
gedaan kan worden, valt onder groot onderhoud. 
Bij die grote reparaties moet de pachter de timmerlui en 
metselaars voorzien van eten en drinken, en hij moet ze be
hulpzaam zijn, b.v. door het aandragen van materiaal, stenen 
etc. 
Bij de verpachting van de Hoeve van Valkenberg onder Gilze 
in het jaar 1662 staat het aldus "tot welck repareren ende 
maecken den huerder sal moeten aenhalen alle materiaelen 
van calck, steen, leem, banden, geerden ende den metser, 
timmerman ende decker dienen ende cost ende dranck geven, 
alles sonder iets daer voeren aende huerpenningen te mogen 
corten" (gee rden zijn takken b.v. voor het vlechten van de 
weegt "de wand"). 
Voor het onde rhoud van de daken moest de pachter jaarlijks 
riet of stro leveren : op Ter Vleet onder Klein Zundert per 
jaar 20 mange l e n "goet geschut strooy", terwijl op Valken
berg 10 "mande l e n ge luy ofte stroy" moet worden aangebracht. 
Gelui of gloy i s " stro van goe d e hoe danigheid", dus goed 
lang, sterk stro. 
Mandel of mangel i s een oud woord, dat mogelijk i n verband 
staat met de grondbetekenis van het woord mand, nl. "vlecht
werk". 



Het dorsen van graan was winterwerk en werd meestal met 
twee of drie per sonen gedaan. Het dorsen gebeurde op de 
dorsvl oer in de schuur . 
Het type vlege l verschilde van streek t ot str eek. 
Hier een overval op dorsende boeren (we zien hier zelfs 
een boerin mee dors en: dat was toch wel zeer uit zonderl ijk ) . 

Hier het dorsen en wel met twee pe r s onen. Merkwaardigerwijs 
heeft men de band van de schoof nie t losgemaakt. 
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In Vlaanderen duidt men met mandel een korenhoop, een "hok" 
aan. Zo'n hok bestond uit vier schoven. 
Op rijkere boerderijen werd ook wel met het duurzamere riet 
gedekt; dit materiaal kan wel een 20 à 30 jaar mee, afhanke
lijk van kwaliteit en de zijde van het dak. Op de westzijde 
sleet het riet uiteraard sneller dan op de oostenkant. 
Op de grote Hoeve van Wolfslaar moet jaarlijks 8 vimmen aan 
riet verdekt worden, terwijl op de Hoeve Nieuwenhuis in 1517 
4 dubbele vimmen per jaar benodigd zijn. Een vim is een hoe
veelheid van 100 of iets meer schoven of bossen. Is een dub
bele vim gelijk aan een "dikke" of "grote" vim, die in de 
literatuur bekend is, en die bestaat uit 156 schoven? 
Of gaan er gewoon 2x zoveel schoven in als in een normale 
vim? 
Ook de wanden van gevlochten takken, besmeten met leem, de 
zgn. "weegten" moesten goed onderhouden worden. De huurder 
mocht de benodigde takken "vitselen ende vitstaken" op het 
gehuurde land zoeken. 
Gezien de konstruktie van de boerderijen - vrijwel helemaal 
van hout en andere zeer brandbare materialen - wordt er in 
vrijwel elk kontrakt gewaarschuwd tegen het onzorgvuldig met 
vuur omspringen. Zo was op een zestal domeinhoeven het roken 
in de 19e eeuw uitdrukkelijk verboden. Een andere maatregel 
die met de brandveiligheid van doe zal hebben is het verbod 
op het laten overnachten van onbekenden. 
Bijna komisch doet de bepaling aan, dat bij een brand binnen 
2 uur (=ongeveer 10 km)afstand, de pachter, uiteraard al
leen als het domeingoederen betrof, zich naar de brandhaard 
moest spoeden om deze te helpen blussen. 

Zeer eenduidig zal alle kontrakte n over het bewaren van de 
mest. Alle mest die door het vee van de pachter ge produceerd 
wordt, moet op de boerderij aangewend worden. De pachter mag 
geen "asche, misse oft vette aerde" wegvoeren . Bij het kon
trakt van de Hoeve Valkenberg wordt het omschre ven als 
"stroeysel, vlagsel, mist, lange oft cort hosselen stroy". 
Men moest uiteraard zeer zu i n ig oms rin n met de beschik-
bare meststoffen , daar kuns nog or-
ganische bestanddelen mo n d bod m teruggegeven wor-
den; er heerste e n vrijw 1 kringloopsysteem. 
In dit verband moe n ook s herhaalde bepaling 
zien, dat de pachte r inde van de pachttermijn 
met zijn "volle hav " zij n vee, op de boerderij 
moet blijven. 
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Soms worden er zelfs aanwijzingen gegeven hoe hoog de mest
put gevuld moet zijn bij het verlaten van de boerderij, b.v. 
op de Hoeve Groot Wolfslaar in 1571: 3/4 el. 
De boer mag geen vee bij een andere boer onderbrengen, daar 
zou immers ook mest verloren gaan. Soms wordt er straatmest 
uit de steden aangewend, zoals b.v. in 1749 op Luchtenburg, 
waar 30 karren Bredase straatmest aangewend worden en ook 
dezelfde hoeveelheid op de boerderij "'t Jagertje" in de di
rekte nabijheid van Luchtenburg. Op Klein Wolfslaar werden 
in 1567 zelfs twee schepen straatmest aanqevoerd; waarschijn
lijk werden die gelost bij de Buistelberg. De straatmest 
werd speciaal op weilanden gestrooid; dit was makkelijker 
uit te voeren met straatmest dan met gewone mest, omdat 
laatstgenoemde minder "kort" is. 
De boerderij moet bij het "affscheyden" vooral niet in onbe
meste of zelfs uitgeputte toestand achtergelaten worden; zo 
bestond dikwijls de verplichting om bij het vertrek 1/3 van 
het bouwland braak te laten liggen. Door dit braakliggen kon 
de vruchtbaarheid zich enigermate herstellen, b.v. door de 
werking van de in de bodem aanwezige stikstofbindingsbacte
r iën, die de stikstof uit de lucht kunnen binden en deze na 
hun afsterven aan de bodem afgeven. 
Het "scheuren", dat is het omploegen van weilanden, bracht 
ook verlies aan organisch materiaal met zich mee. In de zode 
van een weiland zitten tonnen organische stof, veel meer dan 
in akkerland. Als nu weiland wordt omgezet in een akker, 
verteert dit organische materiaal sneller, dan dat het bij
gevormd wordt. De groei van het akkerbouwgewas kost ook veel 
voedsel, dat uiteindelijk ten koste gaat van het organisch 
materiaal. 
In zeer veel kontrakten is dan ook opgenomen een bepaling 
die het scheuren van weilanden in het laatste jaar verbiedt. 
Op zo'n gescheurd weiland zou de pachter zonder bemesting 
nog een flinke oogst kunnen binnenhalen. 
Het "maken" van de mest was een essentiëel bedrijfsonderdeel; 
in de potstal werd in een put, waarin de koe stond, een laag 
organisch materiaal aangebracht. Deze laag kon bestaan uit 
vlagsel van de heide (of uit een hegkant), maar ook wel b.v. 
uit aarde van een uitgediepte sloot, of zelfs wel aarde, die 
onder de zode van een weiland vandaan gehaald was. 
Op de boerderij gingen zo per jaar tientallen tonnen orga
nisch materiaal van de ene plaats naar de andere. 
Aangaande het afhakken van bomen zijn de bepalingen in de 
huurkontrakten tamelijk stringent. Zo mag de huurder van de 
Hoeve Ter Vloet onder Klein Zundert alleen hout kappen voor 
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"stalwissen" en "bessemrijs". Dat laatste zijn takjes waar
van een bezem gemaakt kon worden, speciaal berkentakken. 
Een wis is tegenwoordig een touw, dat b.v. rond de nek van 
een koe gedaan wordt om deze vast te zetten. In "stalwis" 
zal wis echter betrekking hebben op een stuk hout, een tak, 
een takkebos om boven de koeien te leggen als "schoring"? 
De huurder mag geen omheiningen aanleggen bestaande uit 
"hout"; onder .dat hout moeten we dan blijkbaar verstaan de 
wat dikkere stammen. 
Op de Hoeve Nieuwenhuis mag de pachter per jaar 200 musterts 
snoeien, terwijl op Wolfslaar de "laet" de "quaede tacken" 
uit de boomgaard mag afhakken en gebruiken. 
De huurder wordt steeds gewaarschuwd vooral op te letten, 
dat loslopend vee geen schade doet aan houtgewassen, en ook 
verhinderen dat onbekenden hout kappen. 
Op de Abtshoeve moet de pachter, als er "bereken eycken oft 
elsen plantsoen in de weyden ende opte canten van ackers en
de elders uytloopt" deze jonge boompjes uit de grond halen 
en die op de "grachten", dat zijn de wallen rondom de akkers 
plaatsen. ' 
De pachter van de Abtshoeve mocht per jaar 400 musterts voor 
eigen gebruik kappen "voor backen ende brouwen". 
De huurder op Valkenberg mag zo veel "bijltorff" steken als 
hij nodig heeft. Turf was eeuwenlang, bij gebrek aan brand
hout, dé brandstof bij uitnemendheid. Bossen waren in veel 
mindere mate aanwezig dan thans, en bovendien waren vrijwel 
alle bossen in bezit van de oranjes of van rijke partiku
lieren. Het schaarhout leverde wel wat musterts op, maar 
moest ook gebruikt worden als bron voor geriefhout. 
Soms zijn er bepalingen aanwezig voor het uitvoeren van bij
zondere werkzaamheden: op de Abtshoeve moest de pachter elk 
jaar 60 "roeyen", dat is meer dan 300 meter "dobbe le grach
ten" aanleggen. Die moesten dan bovendie n nog b eplant worden 
met elzen, berken of eiken, zoals boven r eeds verme ld. 
Verder moest hij jaarlijks nog 50 e ike n e n 50 "p ooten" (wil
genstekken) op zijn kultuurgron d plan 
De pachter van Nieuwe nhuis moes in 1 
ling", dat i s een mi nderwa r g oo 
veren. 

De pachter moet st ed 
houden. Zo moet in 166 
slooten ende grach ten 1 n 
Soms waren er bepali ng n om 
oppervlakte woeste gron : d 

d n "ble cke
te Breda le-

n go d onder
on ck "al l e wegen, 
nd o nderhouden" • 

ontginnen 
r moe t 40 à 
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Wan om het graan in .op te schudden 
en het zo te zuiveren . van kaf. 
Uit: De taal van en om het landbouw
bedrijf in het N.-w. van de Kempen. 

Een lopen (inhoudsmaat) . Voor r o g ge 
ging in één lopen ongeveer 21 , 6 l i ter, 

S chepel of zoals dit gebruiksvoorwerp in 
de Baronie ge noemd werd : oosvat. Werd 
gebruikt voor het opscheppen van graan. 
Ongeveer drie schepels maakten een lopen. 
Afb. uit: Dr. J . Gossenaerts : De taal van 
en om het landbouwbedrijf in het N.-w. 
van de Kempen. 

Een wand of "weegt", gemaakt van 
vlec htwerk en besmeten met een 
mengsel van leem , koemest en stro. 
De huurder moest steeds de boer
derij onderhouden van "wanten en 
weegten". 
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50 roeden heide of "hoge groes" ontginnen; op <ie boerderij 
Ter Vleet in 1632 zelfs wel een bunder. 
Het land moest uiteraard goed vrij van onkruid gehouden 
worden. 
In het jaar 1849 werden 6 grote domeinhoeven tegelijk ver
pacht nl. ae Prinsenhoef te Ulvenhout, de Prinsenhoef te 
Hulten, de Hoeve van Bouverijen bij Ginneken, de Hoeve in 't 
Hout onder Princenhage, Hoeve ter Brake te Alphen en de 
Hoeve bij het Speelhuis onder Teteringen. 
Eén van de bepalingen hield in, dat de weilanden 2 maal per 
jaar gebloot, dat is na begrazing door het vee met de zeis 
afgemaaid, moesten worden, en dat ze gezuiverd moesten wor
den van "riet, netelen, distelen, doornen en verder onkruid". 
Ook het bouwland moest behoorlijk gewied worden. Onkruid was 
vroeger een alom heersende plaag; het moest met de hand, met 
de schoffel en de hak, maar ook met de eg en de ploeg bestre
den worden. Tijdens het braakliggen kreeg de boer een goede 
kans om met enkele lastige wortelonkruiden af te rekenen 
door telkens oppervlakkig te ploegen en daarna te eggen. 
Zelfs het graan werd wel gehakt. Als er op bovengemelde do
meinhoeven een wieder of wiedster betrapt werd op het mee
nemen van patrijseieren of op het zetten van strikken, moest 
hij of zij worden ontslagen. De jacht werd nl. ook verpacht. 
Het kwam wel eens voor, dat de verhuurder zelf op de ver
huurde boerderij bleef wonen, zo b.v. in 1664 op een boer
derij in Heusdenhout. De verhuurder bepaalde, dat hij het 
vrije gebruik van keuken en "secreet" mocht houden. 
De vruchten van de fruitbomen waren vrijwel altijd bestemd 
voor de verhuurder; op de huurder rustte wel de plicht de 
fruitbomen te snoeien, de boomgaard te "spaden" en vrij van 
onkruid te houden etc. 
In 1832 stonden er in de boomgaard bij de Hoeve "De Grote 
Eendenkooi" onder Achtmaal kastanje-, noten-, kersen-, 
peren- en appelbomen, waarvan de vruchten allemaal voor .de 
verhuurder waren; deze had in de boerderij e e n kelderkamer 
en nog twee andere kamers voor zi c h zelf gereserveerd. 

Op de boven r e e d s genoe mde 6 grote Dome inhoeven moesten de 
pachters vanaf half maart in het laatst e jaar van de huur
termijn een ver tre k in het huis ontruime n voor de nieuwe 
pachter en zijn gezin , die dan immers het land kwam bewer
ken. Ook in de s chuur e n het wagenhuis moest plaats inge
ruimd worden tot berging van het gereedschap, terwijl er 
eveneens in de stal ruimt moest zi jn voor het vee dat de 
nieuwe pachter meebrach • 
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Spurrie is een plant van schrale zand
gronden, Werd vaak geteeld op pas 
ontgonnen heidevelden, Leverde een goed 
voeder voor het vee. De boter van 
koeien die spurrie kregen was alom be
kend en geliefd, In pachtcontracten 
treffen we herhaaldelijk het leveren 
van spurrieboter aan (in het najaar, 
wanneer de koeien op de spurrie ge
tuierd werden), . 

Hennepnetel, eens een vrij algemeen 
onkruid in graanakkers, evenals 
trouwens een verwant: de dauwnetel. 
Vooral de laatste is zeer sterk 
teruggedrongen. 

Windhalm, een veel voorkomend onkruid in 
graanakkers, in de Baronie bekend als 

schom, 
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Enkele opmerkelijke feiten uit de pachtovereenkomsten zijn 
nog de volgende: 

Op de Hoeve Ter Vloet wordt in 1461 bepaald, dat de huurder 
"die made" moet "lentenen". Een made is een weiland, maar 
wat moeten we onder dat lentenen verstaan? Het middelneder
landse Lenten betekent "het land in het voorjaar bewerken". 
Wat voor werk daar nu precies onder verstaan moet worden is 
niet duidelijk; mogelijk bedoelt men in het onderhavige ge
val bemesten, molshopen slechten etc. 

Op een boerderij in de Teteringse Dijk mogen geen "schorfte 
of ruydiche schaepen, peerte oft beeste" gehouden worden. 
Schurft was een besmettelijke aandoening, waardoor de huid 
van de dieren waardeloos werd. Schurft kan bestreden worden 
met petroleum-houdende middelen, maar die waren er vroeger 
niet. 

De verhuurster van de Hoeve Nieuwenhuis onder Ginneken geeft 
aan de huurder in 1547 4 ellen "Engels laecken "tot" eenen 
pantrock". Dit gebruik doet denken aan het schenken van kle
dingstukken door de magistraat aan verschillende ambtenaren, 
zoals b.v. een tabbaard. Een "pantrock" is een soort overjas. 

De pachter van de Hoeve Ter Vloet moet in 1632 een 25 à 30 
schapen van de pastoor hoeden of laten hoeden. 

De boter die de pachter van de Hoeve Nieuwenhuis in het jaar 
1517 en de volgende moet leveren, moet gebracht worden "inde 
meye ofte inde sporietyt". 
In de meimaand liepen de koeien net in de weide en was de 
boter uiteraard erg smakelijk. De spurrietijd viel in sep
tember; de boter van koeien die dit gewas kregen was ook zeer 
smakelijk. 
Spurrie werd vooral gebouwd op de magerste zandgronden, en 
wel tot in de vijftiger jaren van deze eeuw. 

Hoewel veel pachtovereenkomsten eeuwenlang ongeveer dezelfde 
bepalingen bevatten, is ieder pachtkontrakt toch wel toege
sneden op de speciale omstandigheden op elke boerderij. 
Het verzamelen van deze kontrakten is tamelijk arbeidsinten
sief werk, vooral wat b e tre f t de 16e en 17e eeuw. 
Kloosterarchieven kunnen op dit gebied ook nog zeer veel ge
gevens opleveren: in de s treek rond Breda kunnen we dan b.v. 
denken aan Tongerlo en St. Ca tharinadal. 
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Hieronder volgen twee pachtkontrakten in extenso; ze zijn 
vrij willekeurig gekozen. Vooral het kontrakt van Wolfslaar 
laat veel bijzonderheden aan het licht komen. 

PACHTVOORWAARDEN VAN DE HOEVE GROOT WOLFSLAAR 1572 

Montens Cheeuws 
quam Jacop henrick coremanszone ende marie Jacop jan lips dochter 
zyn huysvrou metten voorgen.Jacoppen beuren man ende voight, 
kenden ende lyden Dat zy van Cornelisen waechmans wederom 
wittelick gehuert ende gepacht hebben desselven waechmans hoeve 
goede ende erffenissen genaemt wolfslaer oft de grootste hoeve 
van wolfslaer tot ghinneken toveracker gelegen. Dats te weten 
het woonhuys metten achterhuys ende messie De suytschuere ende 
de noortschuere de schaepscoye ende de verckenscoye. Noch de 
weyde genaemt Delshage liggende oostwaerts langs beneffens de 
leysloot van het wervenschot. Noch de hooge weyde genaemt den 
hoybeempt liggende daer tsegen over opte westzyde vande lye 
loopende vanden grooten bogaert nae thooch veken toe. Noch den 
nyeuwen coolhof liggende opte noortzyde van dwoonh~ys v~ors. 
Noch den ouden gaersdries wesende den noortgaersdries liggende 
achter de schaepscoye ende de noortschuere. Noch den cruythof 
oft moeshof liggende rontsom het duyfhuys • Noch de weyde 
liggende achter tduyfhuys oft opte zuytzyde van de Leye loopende 
vande woonhuyse af na ·den grooten bogaert toe. Noch den nyeuwen 
gaersdries zynde den suytgaersdriesch liggende opte zuytzyde 
vande messe ende vande zuytschuere. Noch den ouden coolhof zynde 
nu een hooch velt oft weyde daermen den boeckweyt op vutdorst 
gelegen oostwaert aenden voors .nyeuwen gaersdries,welcken ouden 
coólhof desen laet schuldich zal zyn binnen dese zess huer
jaeren te leegen ende tot desen nyeuwen gaersdriesch te vuegen. 
Noch de weyde genaemt Dackerweyde comende oostwa 1::rt aenden ouden 
coälhof ende den nyeuwen gaersdries voors. Noch den cleynen 
acker van deser hoeven liggende suytwaerts aende voors.acker
weyde ende aende hoeve van beversluys van welcken cleynen acker 
de oostzyde oft het oosteyndt heet den driepont ende de west
zyde oft het westeyndt heet het heylandt als naederhandt eens
deels by wylen claes vierling ende eensdeels by desen verhuerder 
van heyde tot zaeylandt gemaect zynde. Noch den grooten acker 
van deser hoeve liggende zuytwaerts langs beneffens den voors. 
cleynen acker ende anthonis anthonis meerenzone erve. Noch een 
stuck erfs onder landt ende weyde geheyten het scherf gelegen 
suytoostwaert aen nabescreven winckelryt. Noch .twee parchelen 
weyden oft driessen aeneen gelegen geheeten dossenblocken 
waervan het voorste ossenblock leegt westwaerts lancx benef fens 
het voors.scherf ende het achterste ossenblock leet westwaerts 
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lancx beneffens anthonis anthonis meren erve. Noch omtrent een 
buynder beempden liggende onder Breda int zantberch achter de 
rosmolen omtrent de ghinnekensche watermolen westwaerts lancx 
beneffens Jacop rombout lips beempt. Noch het broeckrecht tot 
~esen grootste hoeve van ouden tyden behoirende ende voorts 
in a~der manieren gelyck sy deselve binnen de jaeren vierent
zestich,Lxv,Lxvi ,Lxvii ,Lxviii ende negenentzestich In pachtinge 
gehadt hebben vutgenomen dat sy nu niet mede in pachtinge en 
hebben het heyvelt oft het groesvelt genaemt het hoyvelt ge-
legen noortwaerts beneffens den kerckwech al(ia)s den gebuerwech 
daer de voorgen. waechmans de huysinge vande cleyns·te hoeve van 
wolfslaer Inde Jaeren Lxvi ende zeventzestich op geseth heeft 
ende nu heel tot landt gemaect wert Noch zy en hebben nu oick 
niet mede in pachtinge Douthoven wesende twee parchelen Lants 
ende een parcheel weyden aeneen gelegen suytwaerts aenden kerck
wech ende noortwaert jatrjacop buys erve welcke oudthoven de 
voorgen.waehmans mette dese nyeuwe huere oock is leggende tot 
zyn voors.cley~ste hoeve van wolfslaer als daertoe veel bequaemer 
ende naerder liggende. Maer hier tsegen neemt de voorgen.waech
mans met dese nyeu huere vande voors.cleynste hoeve van wolfs
laer ende leet tot dese grootste hoeve van wolf slaer het stuck 
lants genaemt de winckelryt liggende suytoostwaert lancx benef
fens den voors. grooten acker ·van des en grootst er hoeve. Ende 

noch hebben desen huerderen tot deser grootste hoeve nu mede in 
hueren den grooten bogaert van wolfslaer liggende rontsomme omwatert 
Ende dit eenen termyn oick van zess Jaeren lanck ducrende en 

achte~ malcanderen sonder middel vervolgende Daeraf dierste 
Jae~ ingegaen ende begonnen is te half meerte anno xvC tzeventich 
Ludicx style ende dleste vande zess Jaer hueren zal expireren 
ende vutgaen te half meerte anno xvC zessentzeventich oick Lu
dicx style Elcx jaers om ende vair vyfthien zesteren rogs goet 
ende custbaer te weten vanden besten Rog die op dit goet was
schen zal ende noch in gelde zessentzestich karolus gulden 
tstuck tot veertich grooten vle ems Alle Jaer de s e huere ende 
pachtinge duerende den voorgen.waechmans o f t zyn actie hebbende 
den Rog voors.binnen Breda en de met t en mate van Breda te leveren 
ende de huerpenni n gen voors . te betaelen be yde opten heyligen 
kersavont Beho ude l ick dat de pacht ers voorgen. gestaen sullen 
midts betaelende deen Ja r eer dander ve rschynt Ende als de 
pachters voorgen.t ghen e dat v n buyten jaers is nyet vol in 
Rogge en betaelden soo souden sy de voorgen. waechmans elcken 
veertel van he t tweede ja r o t v n buyten Jaers telcken half 
meert noch onbetaelt staend moeten b e taelen twee stuuers hooghere 
dan de merct van thoren Lucie d r naest voorgaende geset sal 
wesen.Dies sullen sy oock d .r mede gestaen al waer de Rogge 
dan oick veel di e r der e soo verre sy anders hon eetcor en souden 
moe t en coopen totten ooghs t t oe en de s y eghe2n en Rogge vercoft 
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en sullen hebben maer anders nyet. Daerenboven sullen de pachters 
voorgen.ter zaecken van dese huere ende pachtinge de voorgen. 
waechmans ofte syn actie hebbende alle jaer dese pachtinge 
duerende moeten leveren vyfentwintich pont boteren verschenen 
voor dierste reyse te Bamisse anno xvC tseventich Dies en sullen 
sy den voorgen. waechmans egheen .fasselhout ofte mutsaert meer 
om nyet thuys derven brengen Ende noch elcx jaers zess vymmen 
Riets verschenen voor dierste reyse te kersavont anno xvC tzeven
tich welcke zess vymmen Riets voors.de pachter voirgen.alle 
jaer op zynen cost coopen ende aenhaelen zal moeten ende den 
decker zal hy moeten dienen ende den cost geven mer de voirgen. 
waechmans zal de dachgelden daeraff moeten betaelen. Ende aft 
men op deen jaer min riets behoefde te verdecken dat sal den 
pachter voors.op een ander jaer moeten verhaelen.Ende aft hy 
meer riets op deen jaer behoefde te verdecken ,dat sal rem opte 
naevolgende jaeren affslach doen.Ende offt men metten besproken 
riet voors. nyet toe en quaem zoo zal de voorgen.waechmans dander , 
riet dat men meer daer toe behoeven sal op zynen cost moeten 
coopen ende doen decken,mer de pachter voorgen.zal tselve riet 
metten waegen moeten aenhaelen ende den decker dienen ende den 
cost geven,gelyck deselve pachter oock gehouden sal syn zoo 
wanneer daer eenige andere Reparatien aende huysingen,schueren 
stallen aft schaepscoye te doen zullen vallen alle de stoffen 
daer toe behoevende aen te haelen ende den tymmerman of te 
metser den cost te geven. Ende daerenboven moet de pachter voor
gen.bynnen de huerjaerenvoors.op synen cost alle de huysingen 
schueren stallen ende schaepscoye in goeder Reparatien houden 
van weegen ende mueren gelyck de voorgen. waechmans zynen Daet 
aft pachter voors.in zyn Ierst opcomen ende aenveerden vande 
hoeve voors.alle de huysingen voors. in goeder Reparatien van 
wegen,daecken ende mueren opgelevert heeft. Daerenboven moet 
de voorgen.laet de voorgen.waechmans vueren met zynen waegen 
ende peerden tsjaers twee aft drye reysen tot dongen ende elders 
inden Lande van Breda aft tot Drimmelen Ende noch daerenboven 
moet hij hem vueren op wolfslaer ende opten Leeuwerck zoo wan
neer hy tselve sal begeeren. Item de voors.Laet zal zyn ernstic
heyt ende Devuoir moeten doen om te verbeteren den voors.ouden 
gaersdriesch,de hoochte daervan eens ommedoen ende wel missende 
desgelycx om te verbeteren den hoybeemt voors.,daer op miss, 
vette eerde ofte asschen vuerende,desgelycx de weyde genaemt 
Delshage ende sal de leechte daerinne liggende met sandt aft 

eerde ophoogen. Ende .de hoochte daerinne liggende sal hy 
leeghen ende de eerde onder vut nemen, de soyen om leech settende, 

ende maecken metter eerde daer vut comende een Dycxken om 

dwaeter daermede tsomerdaechs vuyt te dycken ende de reste van 
desen eerde inde messie te vueren.Desgelycx om te verbeteren 
de weyde achter tduyfhuys gelegen ende de ackerweyde voors. 
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deselve weyden wel opslooten ende daerop asschen aft vette 
eerde vuerende ende oick om te verbeteren het voors.buynder 
beemden gelegen onder Breda int Santberch daerop vuerende miss 
ende zandt aft eerde ondereen geweynt synde ende deselve wel 
opslootende.Item alsoo de laet voorgen.mette voors.hoeve mede 
in hueren heeft alsulcken broeckrecht als totte zelve hoeve 
van oudentyden behoirt zoo est vorwaert ende merckelyck onder
sproken dat indyen namaels het broeck daer by liggende bleef 
gedeelt aft oick geschaert werde,dat hy alsdan afstand sal 
moete n doen van het gebruyck van het selve broeck. Indient den 
v oorgen.waechmans alsoo geli e ft ten eynde de voorgen.waechmans 
dan met syn broeckrecht zyn profytt mach doen Dus sullen alsdan 
ende in zulcken gevalle den voorgen.laet voor het derven van 
desen broeckrecht jaerlycx gecort worden vyer carolus gulden 
aende voors.zessentzestich karolus gulden jaerlycxe huerpenn. 
Item alle h e t fruyt da t opten grooten bogaert liggende rontsom 
omwaet e rt ende inden moe shoff liggende rontsom het duyfhuys 
ende inden nye uwen coolhof liggende opte noortsyde van dwoonhuys 
wassen sal,da t zal by den voorgen.waechmans ende den laet voors. 
gedeelt worden h alf ende half. Des zal den laet den grooten 
bogaert jaerlycx moeten omspaden ende wel misse n aft als hy 
denselven hoyen aft weyden sal smsal hy de fruytboomen tegen 
den winter benee den aen de wortelen ontdecken ende alst vutwaerder 
gaet s o a zal hy ze aen de wortelen missen ende alsoo wederom 
decken ende hy sal de quaede ende onnutte tacken afhouden moeten. 
Dies sal hy dese lve quaede tacken mogen behouden tot zynen ver
doen. Item is t e weten dat de voorgen.waechmans te hemwaerts 
behoudt het schaerbosch gelegen opte oostsyde van den nyeuwen 
Dyck,daer toe noch het nyeuw heesterbosch noortwaerts daer 
lancx beneffens leggende dwelck te meye anno xvCvierentzestich 
tot een schaerbosch ter kip boven der eerden af is gehouden. 
Daertoe noch een breeden cant streckende van daer noortwaert 
op totten kerckwech toe.Noch het schaerbosc h liggende opte 
westzyde vanden nyeuwen Dyck voors.Item noc h het oudt heester
bosch gelegen teynden aende noortwestzyde v anden grooten acker. 
Noch den berc h ende busken gelegen aende s uy t zyde vanden drie
pont aft cleynen a cker .Item noch de twee bus k ens,deen liggende 
opte oostzyde ende dander op t e z uyt z yde vande n borchgracht vanden 
grooten bogaert. Noch h et bos k e n b y t h ooch ve ken noortwaert 
aen sheeren strate l iggende . Ende n och het duuecot.Desgelycx 
behoudt de voorgen.waechman s te hemw erts a lle de andere hout
wasch ende het snoeye n v an h o ute opte hoeve ende goeden voors. 
staende ende het vutloopen d pl n tsoen hoe aft in wat manieren 

dat hetsy.Tot aft aen all e d welck parcheelen de voorgen.laet 
egheen actie oft gebruyck h ebben n zal . Item de laet voors .moet den 
noutwasch vande hoeve e n de . goede voors. bevreden ende wel 
gade slaen zodat er e gh een sch ade i n e n gebeure int afbyten , 
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craecken oft afhouwen,principaelyck int schot de ierste drie 
jaeren naer dat het hout geboscht sal syn. Ende hy moet het 
eycken,bercken ende elsenplantsoen dat inder weyden ende opte 
canten vande ackers ende elders vutloopt oick wel gade slaen 
ende tselve vutsteken ende wederom opte grachten ende sloot
canten oft inde boschkens setten. Ende hy moet met eerden 
heyndmende nyet met hout soverre tselve doenlyck is,behalve 
aende messie. Item de laet voors.zal gehouden syn binnen de 
huerjaeren voors.wederswerck te doen ende alle gebuerlycke 
rechten onderhouden ende voirts wel ende loflyck te onderhouden 
alle de heyningen,vekenen,weegen,schouwen,waterloopen ende 
andere slooten ende hoolen vande hoeve ende goede voors. ende 
die doen versien ende onderhouden,vegen ,ruymen ende schoon
maecken zoo alsdat behoirt op zynen eygen cost oick tegen de 
boskens die de voorgen.waechmans tot hemwaerts behoudt. Dies 

zal die eerde daer vutcomende den selven laet volgen tot 
zynen p+ofytte . om die te vueren opt landt oft opte weyden 
vande selve hoeve Ende soo verre de voorgen.waechmans eenige 
slooten begeerde te vegen op synen cost soo sal hy dat mogen 
doen ende de eerde daervut comende te hemwaerts mogen behouden. 
om zynen wille daer mede te doen. Item de laet voorgen.en mach 
de hoeve oft goede voors. int geheel oft in deel eenen anderen 
nyet voort verhueren.Noch en magh by duerende dese huere egheen 
ander landt oft driessche diemen om doet,den voorgen.waechmans 
nyet toebehoorende,zelve bedryven oft in hueren hebben,mer 
hy mach wel beemden en~e weyden totte selve hoeve gebruycken 
ende in huere nemen. Item de laet voors. en mach duerende deze 
huere egheen borge voor iemande worden oft egheen bosschen 
coopen dan voor syn selfs berninge.Ende hy moet syn vier,licht 
ende asschen alzoo bewaren ende leggen datter aende huysinge 
egeen pericle af en come. Item de laet voorgen.moet int leste 
jaer soo veel beesten opte hoeve voors.houden tot synen affscheydei 
te weten tot half meerte toe als by inde andere jaeren daer 
te vooren gedaen sal hebben. Ende en sal hy oock egheene beesten 
dese huerjaere lang geduerende elders mogen stallen oft logeren 
dan opte hoeve voors. Item also desen laet in syn yerste opcomen 
vande hoeve voors.eenen pegel van goeden misse in presentien 
van goeden mannen is gelevert.Te weten hebben bevonden midden 
door de missie vyer putten in eenen tyl oft achter malcanderen 

makende ende oogende vande zuytstyl vande koeystal oft achter
huys af rechtover opten tyl eycken boomen staende neffens de 
noortsyde vande suytschuere,zynde de principael corenschuere. 
Dat den iersten put naest het achterhuys diep was anderhalven 
voet,brabantsche roede,den tweeden daernae twee ende eenen 
halven voet en eenen duym,den derde twee voeten. ende drye duymen, 
ende den vierden maer eenen voet Ende dat deselve messie lang 
was vande woonhuyse naede voors.zuytschuere twee roeden ende 
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zeventhien voeten,oick brabantsche roede ende dat int midden 
doorgaens breet was een roede en elf voeten,al vande brabantsche 
lantroede, zoo zal tynen afscheyden van de hoeve voors. des en pegel 
van goede misse moeten volleveren. Ende aft alsdan meer mess 
opgevonden werde dan den pegel voors.bedraecht,dat sal daer 
oick op moeten blyven.Sulcx als hy daerenboven oick gehouden 
zal zyn int afscheyden vande hoeve ende goeden voors.daerop 
te moeten laten alle de ruychte,eerde assche ende oock mede 
alle het eritstroy datter opgemaeckt ende vergadert sal wesen. 
zonder dat hy eenich van desen tot eniger tyt voor aft nae 
zyn affscheyden elders van de hoeve ende goede voors.zal mogen 
vueren. Ende sal hy dan oick allet saeylant moeten laten in 
goede Reke,gelyck hy dat oick in qoede Reke tot ierste opcomen 

aenveert heeft ende deen derdendeel van dyen onbezaeyt aft 
braeck, nyettegenstaende dat hy int ierste opcomen nyet wel 

het derdendeel van de zaeylanden ombezaegt aft braeck aenveert 
en heeft,mer de twee andere derdedelen van de zaeylanden zal 
hy wel moeten missen ende alzoo mogen bezaeyen met winterrogge 
alleen indient hem belieft.Ende inden oighst daernaestvolgende 
zal hy oick allet coren dat opt goet voors.gewassen sal wesen 
moeten leveren inde hoeken om deen helft daeraf ewech te mogen 
vueren tot zynen eyghen profyte ende dander helft zal by daer 
moeten laten tot des voors.waechmans aft synen toecomende laets 
profyt.Gelyck desen laet oick inden oighst vanden jaere vyer
entzestich nae zyn ierst opcomen opte have voors.den halven 
wasch vant coren inde hoeken tot zyn eyghen prof fyt aenveert 
heeft. Ende worden alleen voor zaeylandt gerekent den cleynen 
ackere,den grooten ackere,de winckelryt ende het zaylandt 
in het scherf gelegen,maer de twee stucken erfs genaemc: dossen
blocken worden gerekent voor weyden aft driesschen ende nyet 
voor zaeylandt. Ende om den voorgen.Cornelisen waechmans van 
jaerlycxe huere ende pachtinge ende van alle de vorwairden 
wel te ver~ekeren zoo hebben de voorgen.jacop henrick coremans 
zone ende marie Jacop jan lipsdochter,zyn huysvrouw hem daervoor 
verbonden ende in handengeset,verbynden ende zetten in handen 

met dese n alle 
ende andere haeffelycken 
bracht ofte vernoet h e b e n 

bon leve nde have ,be esten,huysraet 
goede n die s y opte hoeve voors.ge
e nde noch bren gen o f te vernoeden 

sullen ende voorts all e hon andere goed e n ruerende ende onrue
rende, jegenwoordich e e nde t oecome nde met pande als gereet ghel t 

telcken termyne.Voort soo syn voorde s chepenen voors.gecomen 
Cornelis adriaen peterson e v n huezen o ut,tot Bavel ende Corne
lis jans wa gemaecker s z . tot Gh i nn k e n op bouveryen woonende 
Ende geloofden gezamenderh ndt on gezundert ende e e n vooral hieraf 
voor den voorgen.jacoppen h e nrick c or emanszone ende marien jacop 
jan lips dochte r z~n hu ys vrouw te doen als goede borgen in zoo 
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verre daeraf aenden zelven jacoppen ende marien zyn huysvrouw 
principaele enich gebreck waer. Verbyndende daer voir oick als 
borgen gesamenderhandt ongezundert enäe een vooral hen selven 
ende al hon goede,ruerende ende onruerende,jegenwoordiche ende 
toecomende.Dies geloofde de voorgen.Jacop henrick coremans zone 
ende marie zyn huysvrouw principaele onder de verbintenisse 
van hen ende van alle hon goede voors.hon twee borgen voors. 
ende elcken van hen hieraf altyt schadeloos te quiten ende de 
voorgen.Cornelis waechmans oick mede voir de schepenen voors . 
persoonlyck comparerende ende allet ghene dat voors.is accep
terende,bekende dat hy de voorgen.Jacoppen henrick coremanszone 
ende marien jacop jan lips dochter zynre huysvrouw zyn hoeve 
ende goede voors.verhuert heeft inde manieren ende op alle de 
vorwairden en conditien bovengescreven Alles zonder fraude 
ende argliste.Actum anno xvc Lxxii,vyf dagen in januario 

PACHTVOORWAARDEN VAN EEN BOERDERIJ ONDER HEUSDENHOUT 

Conditien welckenvolgende,soo begeert mons.r Louis le Clerck 
te verhueren op reele ende parate executie,soo alsmen syne 
hoocheyts domeynen ende penningen is executerende,syne stede, 
schuere,koye ende boerenhuys,te weeten de keucken mette opper
camer ende kelder daer onder,mette solder,soo verre die met 
deelen affgeschut is,mette erffenisse daer aengehoorende, 
behoudelyck dat den verhuerder aen syn selven behoudt het 
nieuwe aengetimmert huys tot wooninge voor hem met eene vryen 
uyt ende inganck te voet ende oock met waegen ende peerden_, 
mitsgaders het vrye gebruyck vande putte ende secrete. 
oock reserveert den verhuerder omme t. 'allen tijde als 11et 
hem believen sal,met syn eygen brant ende vuer te mogen koken 
inde keucken van den huerder,als mede in den oven te backen. 
welcke stede ende erffenisse is groot omtrent de vyff buynderen, 
onbegrepen der maete,soo die ghelegen is onder Ghinneken tot 
heusdenhout byde Cappel,ende dat voor den tyt ende termyn van 
ses achtereenvolgende iaeren ingegaen op ste Martensdach anno 
xviC dryen tsestich ende expirerende ste Marten anno xvi negen 
entsestich. 
Den huerman sal syn beloofde huerpenningen gehouden syn te 
betaelen alle iaer precies op ste Martensdach voors.aenden 
verhuerder ofte syne wettiche actie hebbende ende dat ingoeden 
ganckbaere gelde nae de evaluatie vande heeren Staten van hol
landt. 
Den huerman sal ten eynde van den huere gehouden syn twee buyn
deren van de saeylanden,naest ge l e gen aen het voors.woonhuys 
met rogge,of tenminste een buynder met rogge,ende een buijnder 
met haver,besaeijt ove r te lever en,waer van hij huerman den 
somer daer aen volgende s al genieten den halven s chooff ende 
d, 'ander he l f t sal wesen tot profijt vanden ve rhue rder. 
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Item sal den huerman t ,'lant alle iaer wel ende loffelyck moeten 
missen ende cultiveren soo als eenen goeden ackerman toestaet 
ende behoort te doen,soo wel int leste iaer als in de voorgaende, 
Ende sal hij huerder op syn affscheyden egheen veth ofte misch, 
rouw nochte cort,vande voors.stede mogen voeren oft laeten 
vervoeren,immers niet verder als nae advenant,dat sijn eygen 
lant,dat hij daer omtrent sal hebben liggen,ende hij met dese 
stede tsamen wil gebruycken,vereysschen sal,op pene van ses 
gulden voor ieder voeder te verbeuren. Sal voorder de huerder 
gehouden syn te blijven woonen met volle haeve op de voors. 
stede tot halff meert anno xvic tseventich toe incluijs,sonder 
dat hij deselve int leste iaer sal mogen verminderen ofte voor 
affdoen,sal oock egeene weyden oft driesschen mogen omdoen, 
dan met consent vanden verhuerder,op pene ende verbeurte van 
dobbele huere aenden verhuerder te betaelen,alles op reele 
ende parate executie als voor. 
Item sal den huerman dese sijne hueriaeren geduerende alle grach
ten ,slooten ,schouwen ende riolen behoorli jck moeten opmaecken 
ende onderhouden,ofte salmen tselve tot sijnen coste doen doen, 
vaster ende costercoren betaelen ende wijders onderhouden moeten 
alle gebuerlijcke rechten,alles tot sijnen casten sonder sorten. 
It em sal den huerman dese stede ende erven int geheel ofte deel 
aen niemant mogen overlaeten ofte voorts verhueren op pene 
van dobb~le huer e te moeten betaelen Ende noch de voorts ver
hueringe van onweerden te sijn indien het den verhuerder gelieft. 
Item den verhuerder reserveert aen hem den geheelen houtwasch 
van alle opgaende boomen ende doornethuynen die op alle de 
ackeren ende parthijen van erven deser stede sijn staende,maer 
sal vaarders den huerder tot sijnen profijt genieten geduerende 
de tijt deser huere het schaerhout bequaem tot mutsaert,die 
rontsom de kanten van de ackeren deser stede ende parthijen 
van erven sijn wasschende out sijnde vyff iaer ende niet minder. 
Ende dat alleen volgens den ouden houw ende daer de bijl laetst 
gegaen heeft,sonder eenigszins de wortelen te mogen raecken 
oft beschaedigen,op penen ende boete van twaelff guldens van 
ieder voeyer hout dat bevonden sal werden affgehouwen te sijn 
van minder iaer als voors.is,ende thien gul dens van ieder 
opgaende boom tot pro f fijt vanden verhuerder 
Item sal den huerman sonder cor t en moeten betaelen alle lasten 
ende impositien,die van dese gehuerde stede ende goederen,soo 
van s Landts als dor ps wegen, tsij horengel t,gemetgelt,contributie, 
dorpslasten ende ande r sins te betaelen val len sullen,alreede 
opgestelt ende noch verder op te stellen,egeene daer van uyt 
gesondert also de verhuerder vrije gel t is bedingende. 
Item sal den huerman alle iaer moeten leveren ofte betaelen 
eensins aenden gasthuyse op he t gasthuijseijnde tot Breda 
vier veertelen roggen,tweedesins eenen daelder aen gelt siaers 
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aenden heere Rentmeester Balmaeckers tot Sevenbergen,ende 
andersins eenen gulden aen gelt siaers aende c apelle van 
heusdenhout,alsmeede een lopen rogge ofte vijfthien stuyvers 
siaer aende pastorije,mitsgaders oock den heerenchijns,die alle 
op de voors.stede ende goederen sijn uytgaende,ende van voors. 
rog ende geltrenten alle iaer behoorlijcke quitantie van be
taelinge ,beneffens de voldoeninge der belooffde huerpennin gen 
aenden verhuerder over te leveren,alles sonder daerv oor iets 
aende gemelte huerpenningen te mogen corten. 
Voorts sal den huerman sijn vuer ende licht alomme wel moeten 
bewaeren ende doen bewaeren,opdat door sijne oft iemant van 
sijn huysgesins quade toesicht egeenen brant oft ongeluck en 
comen te geschieden,op pene van alle deselve schade,die Godt 
verhoede,selffs te moeten repareren. Ende sal den huerman 
gehouden sijn om dier oorsaecke wille altijts voorsien te sijn 
van eenen goede bequaeme lanterne,daertoe warde hem huerman 
wel expresselijck verboden eenige tapperijen van bieren ofte 
wijn,ofte eenige drinckgelaegen inde voors.wooninge te mogen 
op pene van boven reparatie van schade dobbele huere te moeten 
betaelen. 
Item sal den huerman de huysinge,stallinge,schuere ende k o ye 
moeten onderhouden in weechten,wanden vloeren als andersins, 
ende op sijn affscheijden deselve wederom overleveren in soo 
goede reparatie als hij die aenveerden sal. 
Item sal den huerman gehouden sijn alle iaer eens,twee ofte 
meermaelen den doornenthuijn te doen wien ende suijver houden 
van allen oncruyt,oock. den selven te scheiren op dat die te 
beter groyen mach op pene datmen tselve tot sijnen coste ende 
laste sal mogen doen doen. 
Op alle de voors.conditien ende voorwaerden soo verclaerden 
ende bekenden den ouden huerman Wouter Cornelis lodders ende 
lijsken ian ioosten,wettige houwelijcksluijden,iegenwoordich 
woonende op de voors.stede ende goerderen de nova ingehuert, 
ende den voors.Mons.r Louis le Clercq aende selve Lodders ende 
sijn huysvrouw verhuert te hebben; onder reserve van de nieuwe 
aengetimmerde huysinge ende andersins,soo als voors.staet 
tot sijns verhuerders eygen gebruijck te behouden/alle de 
voors.voordere huysinge,schuere metten hoff,boomgaert ende 
erffenisse daer aen gehoorende voor eenen termijn van sess 
eerstcomende iaeren aft saeijsoenen ingaende ende uijtgaende 
als voor,elck iaer om ende voor de somme van eenhondertvijff
endertich gulden t stuck tot veertich groten vlaems,dewelcke 
de voors.huerderen aenden voors.Mons.r le Clercq verhuerder, 
iaerlijckx precieselijck beloven te voldoen naer inhout der 
voors.verhuercedulle. Verbindende tot vaste versekeringe vandien 
mitsgader tot het praesteren ende naercomen van allen den 
voorderen inhouden ende voorwaerden der voorgemelte verhuer
cedulle,de voors.huerderen Wouteren Cornelis lodders ende 
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Lijsken ian ioosten,sijne huijsvrouwe,deselve Lijsken geassis
teert met gemelten haeren man ende vooght,in plaetse . van pero
nele borge,namentlijck ende specialijck een parcheel weijden 
genaemt de boschweijde,groot ontrent vijffhondert roeden,gele
gen tot heusdenhout voors.,comende oostwaert ende westwaert 
aen d Heer Anthonis van buerstede erve,suytwaert niclaes ian 
ioosten erve ende noortwaert aen sheeren straete,sijnde vrije 
ende onbelast behalven heeren chijns soo sij verhuerderen ver
claerden ,ende voorts generalijck henne persoonen ende alle 
henne andere goederen,roerende ende onroerende,tegenwoirdige 
ende toecomende,met pande als gereet gelt Ende op heerlijcke 
ende parate executie t allen tijden.Actum opten Stadthuijse 

t~r Secreta~ije binnen Breda den achtsten Januaij anno xviC 
vierentsestich ter •• ende overstaen van Jan geerit lieffmans 
ende Adriaen Beens,Schepenen in Ghinneken. 

VERWIJZINGEN 

l . H.P.H . Jansen : Lanbouwpacht in Noord-Brabant in de 14e/ 15e eeuw. 
2 . Drs.R.J,van Hasselt : Bijdrage tot de geschiedenis van de 
landbouwpacht in westelijk Noord-Brabant,Jaarboek "De Ghulden 
Roos"37,1977,p,18 e . v. 
3.Ir.W.J,Dewez : De landbouw in Brabants Westhoek in het midden 
van de ach tiende eeuw, Agronomis_ch-historische bijdragen , ui tgeg. 
door de studiekring voor de geschiedenis van de landbouw,1958, 

Pachtcontracten uit: 

Mr . F.F.X . Cerutti:Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en Heer
lijkheid Breda , II,Busswn , 1972,nr.373,betreft de hoeven te 
Ulvenhout,Hulten en Moerbergen. ; nr . 48l:Ter Vloet;nr,647 
Verder : uit het Gemeentearchief te Breda de schepenregisters 
R695,fl05V,1664(hierbij afgedrukt),hoeve te Heusdenhout 
R477,f6-10,1572,Hoeve IVolfslaar (hi erbij afgedrukt) 
R485 , fl7,1581,Hoeve Hondsdonk 
R539,fl41,1668 , Hoeve van Valkenberg 
R532 ,f25,1642,Prinsenhoef te Ulvenhout 
R528,f • • ,1632,Hoe ve Ter Vleet te Klein Zundert 
R528 fl3QV,1633,Hoeve Schoondonk 
R53l;f209V,1629,Hoeve Grimhuizen te Ulvenhout. 
~4?.4 . f~n9,1517,Hoeve Nieuwenhuizen te Gi nneken 
R537,f2SSV-290,1662,Hoeve Valkenbe rg 
R679,f9,1554, He usde nhout 
R679,fl5ov,1s47,Ni e uwenhui zen 
R685,f8,1578,Hoe ve t e Li j ndonk, c nder Bnv l 
R687,fl08,1608,Hoe v e v a n Be vers l u is 
R680,f44,1550,Hoe ve v an Daas donk 
R537 , fl25,1662,Ho e ve i n de T torin &B dij k 

Abdi j -archief Tonge rlo,omslng T t ri n g n,p achtcontract van" 
de Hoeve in d e Vucht " , 1547 . 

Notariëe l Archief,be ruste n d in Rij k arch ief Den Bosch 
N92 35,nr . 47 Hoeve De Grote Ee nd nkooi te Ac htmaal ' 

Not a ri le l Archief b e rustend i n het hu l pdep6t Sch~arsberg en, 
N40,nr.92,1 84 9 , Verhuur v a n 6 Dome inhoe v e n, 
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CURSUSSEN OUD-SCHRIFI' 

De Gemeentelijke Archiefdienst Breda organiseert in het cur
susjaar 1990/1991 ten behoeve van amateurhistorici, genea
logen en andere belangstellenden cursussen "Oud-Schrift". 
De deelnemers aan de cursussen leren het lezen en begrijpen 
van 15e-18e-eeuwse documenten. 
De cursussen zijn bestemd voor beginners en gevorderden. 

De lessen zullen lx per 14 dagen van 19.30 u.-21.00 u. 
worden gegeven; 
voor gevorderden op 12 dinsdagavonden, en voor beginne r s 
op 12 maandagavonden en mogelijk ook 12 dinsdagavonden . 

Cursusplaats: studiezaal van de Gemeentelijke Archiefdienst. 

Aanvang: half oktober 1990. 

Cursusgeld: f 85,--, inclusief lesboek. 

Inlichtingen en opgave van deelnemers: 
Gemeentelijke Archiefdienst Breda, Stadserf 2, 4811 XS Breda, 
076-242401, in ieder geval vóór 1 oktober 1990. 

VERSCHENEN (41) 
door Kees Leijten 

Tappen uit een geheim vaatje 

Op 20 april j.l. verscheen een boek over het illegaal 
alcohol stoken geschreven door de Tilburgse journalist 

Paul Spapens. 
Spapens verhaalt hoe het illegaal alcohol stoken in Bra-
bant bloeit en bloeide. 
Zelfs illegale jeneverstokers op Texel bleken Brabanders 

te zijn. 
In 1968 we rd in St.-Oedenrode de eerste ontdekt 
Reeds vanaf 1504 wordt op alcohol accijns geheven . 
Vanaf die datum wordt de accijns ontdoken. 
Bij de boekhandel à f 44,50 (ISBN 90-70427-67-2). 

UITSPRAAK (73) 

Een kunste naar wordt onsterfelijk na z'n d ood. 

B I B L I 0 G R A F I E J A A R G A N G 1 5 1 

samengesteld door Kees Leijten 

006 Archief van Paulus 
010 Wreede Moord fg-lg 076-024 

026 Bastiaansen,Jan 
Sagen en Vertellingen uit het 

016 08 Sint Hubertus 
land van 

017 09 Jan Onversaag 
018 10 Ons Lief Vrouwke wilde niet 
019 11 De Duivel Verschalkt 

030 Bestuur 
103 Agenda 56 
104 Kontributie 25 
105 Agenda 57 
106 Agenda 58 
107 Agenda 59 
108 Paulus zoekt projector 
109 Ruim 600 leden 
110 Agenda 60 
111 Jaarvergadering 15 

032 Binkhorst,W.J. 
002 Herinneringen aan Toon Huyben 

038 Buiks,Ir.Chr . J.M. 
041 Familienamen 12 (reacties) 
042 Regionaal Nieuws 300 jaar geleden 1 
043 Gegevens Landbouwbedrijf 
044 Regionaal Nieuws 300 jaar geleden 2 

039 Beugels.Mariette H.W . 
002 De Kruidgewis (Bijgeloof 59) 

041 Bilcke.Maurits 
003 Kerstmis in de Kempen/Kerstwens 

047 Bink.Andre 
001 Toon Huyben,gemeenteraadslid 

080 Disseldorp-van Disseldorp.R van 

io-fj 
ba-fj 
be-fj 

· eg-fj 

aa-ab 
ab-ah 
aa-ab 
aa-ab 
aa-ab 
ae-ld 
ai-ak 
aa-ab 
ae-af 

di-hc 

jd-jm 
bi-de 
dd-ki 
bi-de 

fm-ia 

ab-ij 

cb-di 

002 Sinterklaas Kindervriend-versjes 31 fg-in 

081 Dort-van Deursen.Annie van 
053 Herinneringen aan Sjoke 
054 Vier jaargeiijden v.h . leven 
055 Brabantse Gezegden 16 
056 Omkijken naar toen 

085 Dorst.Jan v. 
004 Jaarverslag 1988- 1989 
005 14e Jaarvergadering 

bp-ed 
fg-io 
jc-jd 
ak-hm 

af-ag 
ab-af 

Paulus 
076-040 
078-109 
079-156 
080-225 

076-015 
076-016 
077-053 
078-101 
079-154 
079-156 
079-174 
080-209 
080-208 

078-127 

076-045 
079-197 
080-233 
080-227 

078-113 

077-050 

078-119 

076-038 

077-091 
078-111 
079-113 
079-187 

076-004 
076-005 



086 Dongen.Jan van 
Herinneringen 

001 Mijn Meersel 

103 Eijl-v.d.Klashorst,A.J . v. 
016 Folklore 1 
017 Honingrecepten 
018 Telpatroon Ambrosius 

155 Gooren ss.cc. ,Pater Dagobert 
014 Bavelse Begijntjes 

158 Grauwmans jr,Jan (Ulvenhout) 
Kroniek uit 't Land van Paulus 

007 1 1989 januari-juni 
008 2 1989 juli -december 

162 Groeneveld,Frits 
001 Meidagen 1940 

177 Herpen.Gerard v. 
025 Sjoke Jansen voor Televisie 
026 Sjoke Jansen.Gravin van Grazen 
027 Heemliefde is niet pronkzuchtig 

182 Hoofdredacteur (Kees Leijten) 
057 Geleerd 
058 Grazen 
059 Toon 
060 Derde Lustrum 
061 Tachtig nummers in 15 jaar 

183 Hoogstraatse Gazet , Knipsels uit 
013 Slachten (25-11-1983) 
014 Koken in de slachtmaand 240284 

188 Houben,Wippel 

bg-jo 

fo-he 
fi-he 

"fp-he 

ba-eh 

bd-dh 
bd-dh 

ae-gh 

bp-ed 
bp-ed 
dh-hk 

fm-mc 
bp-ed 
be-me 
ak-hm 
jh-mc 

dl-fm 
dl-fm 

078-143 

077-067 
077-068 
077-072 

076-048 

076-041 
078-139 

080-213 

077-085 
077-087 
079-157 

076-001 
077-049 
078-097 
079-145 
080-205 

076-017 
076-018 

004 Rond Sjoke bleef de tijd stilstaan bp-ed 077-079 
005 Boer Piet altijd present di-hc 078-121 

191 HÓngens,Theo 
008 Boer Piet alti j d present di-hc 078-121 

229 Jespers,Jac 
048 Open Monumentendag ae-eb 080-228 

277 Langen.Wim 
001 De huisslachting dl-fm 076-027 
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280 Leijten,Kees 

197 Heemkunde over de grenzen 1 
198 Hemelsblauw in het groen 
199 Bijgeloof 58 
200 Uit het archief van Paulus 10 
201 Heemkunde over de grenzen 2 
202 Over eten gesproken 2 
203 In Memoriam Sjoke Jansen 
204 Het Afweerkruis 
205 St.-Annabosch of Annabos 
206 Brigidaschool 60 jaar jong 
207 De geschiedenis herhaalde zich 

(Stormschade in de bossen) 
208 Eikenwallen 
209 Verschenen 40 
210 Toon Huyben,Markant Ulvenhouter 
211 Koppermaandag 1990 (10) 
212 Nieuwe Boekuitgave 
213 Thoornsche Marktprijs der Rogge 
214 Praatje bij een plaatje 
215 42e Heemkamp 
216 Bibliografie jaargang 15 I 
217 Bibliografie jaargang 15 II 
218 Scholen in Nieuw-Ginneken 
219 Kerststallen-tentoonstelling 
220 Menu 1910 - Over ·eten gesproken 5 
221 Verschenen 41 

301 Martens , Ben 
005 Ludieke opening Tentoonst . Imkerij 
006 Tentoonstelling Miniatuurkoetsen 
007 Toon (gedicht) 

312 Merkx,A.J. 
001 Toon Huyben,a l s hulpverlener 

313 Muntjewerff,Henk 

ae-bo 
ce-kd 
fm-ia 
fg-lg 
ae-bo 
bg-fi 
bp-ed 
bp-ia 
be-kg 
ba-ej 

bc-bg 
kd-kg 
bh-jf 
bc-di 
ff-fm 
jg-jj 
fm-f n 
jh-mb 
ha- hk 
jh-jt 
jh-jt 
bd-ej 
ae- lf 
bf-fi 
gc-jg 

he-lf 
ae-ef 
bc-di 

bc-di 

076-009 
076-016 
076- 023 
076-023 
077-059 
077-062 
077-075 
077-096 
078-099 
078-100 

078-107 
078-110 
078-110 
078-115 
078-135 
078-136 
078-138 
079-199 
079-200 
080-255 
080-260 
080-210 
080-218 
080-223 
080-254 

076-013 
078-105 
078-120 

078-124 

001 Een Bredaas Kruikje(Uit't Museum 1) lc-ld 079-191 

354 Oomes-van den Berg.Anneke (zie ook 028) 
016 Brabants Landschap 
017 Smokke len in Brabant 
018 Jan Jor i ssen kri j gt de zaa l plat 
019 Nieuw-G i nne k e n i n bee ld 
020 Inval der Du itsers 

380 Potter, Fons d e 
001 Ook dit was Toon/ Toon op school 

452 Sas.Ton 
004 3 Venk el 

bd- kd 
ae- gc 
ae-fg 
ae-fc 
ae-gh 

di-ej 

076-007 
077-055 
078-103 
079-155 
080-211 

078-129 

ig-kc 079-196 
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461Soeterboek,Jan 

015 Overwegingen bij een tekening 
016 Franciscaans 
017 Jubilea 

467 Spapens,Paul 
001 Geachte Redaktie 

468 Schijven.Frank 
001 15 jaar Paulus van Daesdonck 

469 Schellekens,Sjef 
001 Evacuatie Breda Herdacht 

477 Tomkins.David (ps.Prof . Le Heux) 
003 Cantharellen 

526 Ven.drs M.J.H. <Oud Burg.Nw.Ginn.) 
003 Bij het derde lustrum 

529 Verkooyen.Adam 
021 18 Passiespelen Meerseldreef 

536 Voort-Jongeneel. Leni van der 
002 Bredaas Kruikje 2 

537 Vet,J.de 
001 Hondsdolheid en Hubertus 

jh-fm 
eh-if 
bf-hm 

ge-ma 

ha-hm 

bf-gh 

kc-kk 

ak-hm 

bg-if 

jn-ld 

io-mi 

076-026 
077-064 
079-177 

077-057 

079-151 

080-215 

076-020 

079-153 

080-224 

080-229 

076-039 

538 Verschueren.Frans 
001 Ook dit was Toon.een korte gedachte bc-di 078-133 

539 Verboven,Jac 
001 Mijn Meersel 

540 Velden.P.A.C .M. van der CBurg.Nw.Ginn) 
OOlBij het derde lustrum 

541 Vanhaeghe ,Henri 
001 12 mei 1940 

552 Westerlaken , Jan van der 
100 Convocatie 45 
101 Convocatie 46 
102 Convocatie 47 
103 Convocatie 48 
104 15 jaar Paulus 
105 Convocatie 49 
106 Korenmolen De Hoop 125 jaar (M.17) 

bg-jo 078-143 

ak-hm 079-149 

gh-jo 080-214 

ac-ae 076-002 
ac-ae 077- 051 
ac-ae 078-098 
ac-ae 079-146 
ak-fc 079-160 
ac-ae 080-206 
ba-ei 080- 219 

259 
776 Redaktie 76 

001 Sponsor Museum 2 
002 Heemkundig Weerbericht 67 
003 Volksheiligen in de weersvoorsp.l 
004 Torenuurwerk voor Paulus 
005 Gelezen in cafe Oud Strijbeek 
006 Over eten gesproken-menu 1919 
007 Kollektie Paulus van Daesdonck 71 
008 Veldnamen in Brabant 
009 Brabantse Almanak 3 
010 Studiedag Archeologie 
011 Uitspraak 69 
012 Brabant 

777 Redaktie 77 
001 T~ntoonstell i ngen Etten/Breda 
002 Heemkundig Weerbericht 68 
003 Volksheiligen over het weer 2 
004 Kollektie Paulus van Daesdonck 72 
005 Uitspraak 70 

778 Redaktie 78 
001 15 jaar Paulus van Daesdonck 
002 Tentoonstelling Kerststallen 
003 Schatten bij Paulus 
004 Heemkundig Weerbericht 69 
005 Volksheiligen over het weer 3 
006 Benegodag te Etten-Leur 
007 Oude huismiddeltjes 18 
008 Abonnement Brabants Heem 
009 Kollektie Paulus van Daesdonck 73 
010 Boerderijen in Brabant 
011 Uitspraak 71 

779 Redaktie 79 
001 Vaste medewerkers 
002 Leergang Volkskunde 
003 Waar is dit ? 
004 Kollektie Paulus van Daesdonck 74 
005 Schatten bij Paulus 
006 Leerstoel Volkskunde 
007 Lambert Poel 
008 Theo Hongens schreef het 
009 Heemkundig Weerber i cht 70 
010 Heiligen over het weer 
011 Uitspraak 72 

780 Redaktie 80 
001 Cursussen Oud Schrit t 
002 Cursus Stamboomonderzoek 
003 Heemkamp Va n Gogh 1990 
004 Tentoonstell i nge n 
005 Heemkundige Weerbe r i chte n (Heil.5) 
006 Kollektie Paulus v a n' Daesdonck 75 
007 Uitspraak 73 

aj-ld · 
ic-ig 
ic-kh 
eg-ld 
bb-jk 
be-f i 
lc-ld 
jf-bh 
bh-ha 
da-ha 
je- je 
bh-jo 

ae-le 
ic-kh 
ic- kh 
lc-ld 
jd-je 

ak- hm 
ef-ij 
ae-ba 
ic-kh 
ic-kh 
bs-ea 
fh-fm 
bh-ha 
lc-ld 
bh-ed 
jd-je 

ak-ld 
fb-ha 
bc-bg 
lc-ld 
ae-ba 
fb- ha 
bh-ha 
iq- jh 
i c-kh 
ic-kh 
bh-je 

cd-en 
cn- jn 
hk-hl 
hl-le 
ic-kh 
lc-ld 
je-je 

076-003 
076-008 
076-008 
076-014 
076-016 
076-035 
076-036 
076-038 
076-046 
076-047 
076-047 
076-048 

077-052 
077-054 
077-054 
077-065 
077-066 

078-100 
078-102 
078-102 
078-106 
078-106 
078-112 
078-113 
078- 136 
078-137 
078-144 
078-144 

079-148 
079-150 
079-176 
079-201 
079-203 
079-203 
079-204 
079-204 
079-204 
079- 204 
079-204 

080-254 
080-207 
080-218 
080-217 
080-224 
080-231 
080-254 
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Ook op het einde van deze jaargang is weer een biblio
grafie opgenomen. 

De schrijvers hebben dezelfde nummers ontvangen als in 
de jaargangen 1-14. 
De nieuwe schrijvers van deze jaargang hebben een nummer 
gekregen, dat volgt op de verbruikte nummers tot en me t 
de veertiende jaargang. 

De redaktionele artikelen zijn genummerd naar het deeltje 
vanaf 701. 
Deze jaargang dus 776-780. 

Elk artikel heeft per schrijver weer een nummer. 
Van elk artikel wordt het deel en de pagina verme ld. 
Door aan genoemde 12-cijferige code nog een lettercom
binatie toe te voegen kunnen de artikelen in 576 rubrie
ken worden ingedeeld (1). 

Straks zal de computer het nummer 
177-027-dh-hk-079-157 
als vo lgt analyseren 

177 - Gerard van Herpen 
027 - Heemkunde is niet pronkzuchtig 
dh - 1900-2000 
hk - heemkunde 
079 - deel 79 
157 - pagina 157 

De paginering van deze jaargang loopt als volgt: 
76 001-048 
77 049-096 
78 097-144 
79 145-204 
80 205 - 260 

1) In deel 55 z iJn a lle r ubr i e k e n genoemd, alsmede de schrijvers. 
Deel 55 is nog i n voorraad op o n s museum à f 5, - -. 

VAN PAIJlll) 

informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
ieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. 
verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de 

re Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de ge-
te Nieuw-Ginneken. 

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. Leijten 

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk 
erkend als vereniging op 25 november 1975. 
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 
v 282568. 

l ekretariaat Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613- 34 88 
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
37.13 . 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 

Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

heemkundekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1. 
t museum is geopend elke Ie zondag van de maand van 14.00 uur-17.00 uur en 

r groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen: 

Luijten 
Langen 
Verkooijen 

Wester laken 
-Leijten 
Dorst 
Langen 
Meeren 
Luijten 
Grauwmans 
Hooydonk 
Verkooijen 
Jespers 

PUBLICATIES 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen "De Koren!Dloem" 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmolen "De Hoop" 

't Hofflandt 36 
Kloosterstraat 46 
Markweg 2 

1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nieuw Ginneken 
1981 Driekwarteeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 Veldnamen 1~20 (1983 - 1986 ) 
1983 100 jaar school Galde r 
984 Carnaval in Oud- e n Nw, Ginne k n 
984 Gouden Paulus 

85 Tussen Witte Wolk en Ann vill e 
6 Wandelen in Stri jbeek 
7 Kerken in Bavel 
7 Wandelen in Ulvenhout (Ca llot) 

TSCHAP 

Ulvenhout 
Bavel 
Strijbeek 

076 - 61 29 26 
01613 - 14 67 

076 -- 61 31 55 

voorzitter 
vice-voorz i tter 
secretaris 
2e secretaris 
penningmeester 
2e penningmeester 
technisch koördinator 
medew . Bavel 
medew. Galder/ Strijbeek 
medew. Ulvenhout 

( 1987) 
(1988) 
(1988) 
( 1988) 
( 1987) 
( 1987) 
(! 986) 
( 1987) 
(1988) 
(1988) 

J.M.E.M. Jespers (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) 
Bri e ve n van Paulus (46 ) 
Red ktie e .v.a. (B.v.P. 50) 
Jac J eapera 
J ac J eapera en Drs. Harry Verhoeven 
Dr . C.S .M . Rademaker SS.CC. 
Ir . W.J . Bon k mp, M.P.C. Scheepers 

vereningingsjaar van de heemkundekring l oopt v n 1 september tot 31 a ugus tus. 
et diverse heemaktiviteiten, l ezingen, t e n oonat e llinge n e n excursies geeft 
kring het tijdschrift "Brie ve n van P ulua " utt. 

t lidmaatschap van de Kring geldt voor he t ge he l e gezin en bedraagt voor het 
enigingsjaar 1989-1990 f 25, - - per jaar. 


