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Na veel restauratiewerkzaamheden waar vele pe rsonen hun bijdrage aan geleverd hebben zal op 19 mei de tram weer rijden.
U leest er uitvoeri g over i n deze Brieven van Paulus, nummer 99 .
Voor het laat st staan er twee cijfers op de omslag .
In juli verschijnt deel 100 van ons tijdschrift, dat i n 1975
begon als een velletje A4 met wat berichten voor de eerste 90
l eden uitgroe ide tot een echt tijdschrift me t een oplage van
810 exempl aren .
Het voorjaar is inmiddels aangebroken . Dat betekent dat de
laatste activiteiten voor de deur staan.
In het kader van de bevrij dingsfeesten in ok tober, fietsen
we begin mei naar de Vloeiweide onder Rijsbergen . In deze
brieven leest U er meer over . U l eest ook dat het op 19 mei
a . s . druk zal zi jn in de Ulvenhoutse Dorpstraat , want i edereen
wil zien dat
DE TRAM RIJDT .
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Cor Rombouts, voorzitter van de heemkundekring "De drie Heerlijkheden" uit Zundert-Rijsbergen zal ons die dag meer vertellen over die gedenkwaardige dag 50 jaar geleden.
Op 19 mei zal onze tram, geheel gerestaureerd, zijn eerste
rit maken sinds hij bijna 75 jaar geleden z'n diensten
staakte. We hopen U massaal langs de route Ul.venhou t-Ginneken
te zien staan.

Nieuw-Ginneken, Grasmaand 1994.
Van 20-23 mei zal de tram te bezichtigen ziJn in Garage
Vriens aan de Ginnekenweg 269. U leest er meer over in dit
tijdschrift.
Heemvrienden,
Voor het vijfde jaar in successie organiseerde Paulus van
Daesdonck op 30 januari j.l. zijn "Schatten bij Paulus".
Het werd weer een groot succes.
Veel kijkers en veel nieuwsgierigen die benieuwd waren hoeveel hun "schat" wel waard zou zijn ontmoetten we op de
Pekhoeve.
Volgend jaar zal Paulus dit succesnummer zeker herhalen.
Op zondag 6 maart opende Ad van der Schoot de tentoonstelling "Blik op Blik".
Ruim 300 mooie en lelijke, grote en kleine blikken vullen
de tentoonstellingsruimte van ons museum.
Naast de 250 blikken, die Paulus in de loop der jaren vergaarde exposeren ook Marja van Aert-Kouwenberg en Joop Rompa
hun mooie collectie blikken.
Op 14 maart was het de beurt aan Cees Booij, die met een
aantal fraaie dia's ons meer vertelde over de restauratie
van de St.Gertrudiskerk in Bergen op Zoom met haar vele
grafmonumenten en grafzerken.
Elders in dit tijdschrift leest U meer over alle activiteiten
van onze kring.
Zondag 8 mei a.s. willen we met de fiets onze omgeving gaan
verkennen.
Om 13.00 uur vertrekken we vanaf ons museum per fiets naar de
Vloeiweide, onder Rijsbergen, de plaats waar in oktober 1944
een aantal landgenoten, na verraad door een NSB-er, op gruwelijke wijze de dood vonden.
In dit jaar, dat we de bevrijding herdenken, mogen we deze
mensen, die hun leven gaven voor onze bevrijding, zeker niet
vergeten.

Op 15 juli verschijnt deel 100 van Brieven van Paulus.
Een A 4-tje uit 1975 groeide uit tot een echt tijdschrift.
Onze voorzitter, die ik deze keer mocht vervangen, zal U
zeker herinneren aan al het moois dat wij U in 100 afleveringen mochten vertellen en tonen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de heemkundekring Paulus van Daesdonck.

Kees Leijten,
vice-voorzitter.

46e BRABANTS-HEEMKAMP.
Het Brabants-Heemkamp 1994 wordt gehouden te Wintelre van
3 tot 6 augustus.
Elk jaar nemen een tiental ~eden van onze kring deel aan het
Brabants-Heemkamp.
Drie dagen fietsen door Brabants dreven, veel praten, goed
eten en veel gezelligheid zijn ingredienten van zo'n kamp.
Ondertussen brengt men bezoeken aan ingredienten van de Brabantse historie in dat dorp.
Leden van Paulus die willen deelnemen aan dit 4 daags Heemkamp kunnen aanmeldingsformulieren verkrijgen op Craenlaer 18.
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AGENDA 1994-79.
januari

2 Museum open.**
10 Lezing door dokter Jan van Eyck "Help, de
dokter komt".
30 Schatten bij Paulus 5.

februari

6 Museum open.
15 Brieven van Paulus 98.
20 Afsluiten terttoonstelling "Carnaval in NieuwGinneken".

maart

6 Museum open.
Opening tentoonstelling "Blik op Blik" door Ad
van der Schoot.
14 Lezing door Cees Booy over "Grafmonumenten,
zerken en het begraven in Kerken".
27 Studiedag Archeologie in Boxtel.*

april

mei

3 Museum gesloten .
15 Brieven van Paulus 99.
17 Museum open.
1 Museum open.
8 Fietstocht naar de Vloeiweide .
Vertrek om 13.00 uur aan het museum.
19 19.50 uur Paardetram van Paulus naar Ginneken,
voorafgegaan door 3 harmonieën.
20-23 Paardetram tentoongesteld in garage Vriens,
Ginnekenweg 269.
24 Paardetram rijdt terug van Ginneken naar Ulvenhout.

juni

5 Museum open.
12 Bavel Anno 1920.
18 Contactdag amateur-archeologen te Breda.*

juli

3 Museum open.
15 Brieven van Paulus 100.

augus tus 3 - 6 Brabants Heemkamp t e Winte lre.*
7 Museum ges l o ten.
31 Einde 19e verenigingsjaar.

september

1
4
19
24

oktober

2 Museum open.
15 Brieven van Paulus 101.

november

6 Musèum open.
Lezing.
20 Archeologische dag Brabants Heem.*

december

4 Museum open.
15 Brieven van Paulus 102.

*

Ac tiviteiten van Brabants Heem, ook voor U.
Het museum is geopend
- 1e zondag van de maand 14 . 00 - 17.00 uur
- elke woensd~g van 14.00 - 16.00 uur.

**

Aanvang van he t 20e verenigingsjaar.
Museum open .
19e Jaarvergadering.
Volkskundedag te Oirschot.*

EEN HALVE EEUW BEVRIJ D.
Eind oktober zal het 50 jaar geleden zijn dat de dorpen i n
onze gemeente werden bevrij d van de Nazi' s .
Een comité is op uitnodiging van he t gemeent ebestuur bezi g
weer een feest te organiseren.
Op uitnodiging van dit comité zal onze Kring op het gemeentehuis een tentoonstelling organiseren waari n een aan t al
zaken aan de orde komen
- Brabant in de pe riode tussen s e ptember 1944
- foto's uit Nieuw-Ginneken in oorlogs tijd
- foto's uit Nieuw-Ginneken en de bevrijding
- herinneringen aan de periode 1940-1945
- jeugdboeken over de 2e wereldoorlog.
Paulus van Daesdonck organis eert deze tent oonstelling i n
samenwerki ng met o.a. de gemeente Nieuw-Ginneken, de Stichting BRG en het mus eum Oorlog en Beze tting van ''.Wim Mol( Breda ).
Hebt U nog f oto's uit Nieuw-Ginneken die herinneren aan oorlog of bevri jding? Wij willen ze graag copiëren. Geef ze af
in he t museum . U hebt de foto 's in 2 weken retour!
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Bij Paulus van Daesdonck loopt momenteel

Tentoonstelling blik op blik
doo r El lie Zwijnenburg .
Waar telkens weer de oude spullen vandaan komen is me een raaddel, maar het lukt Paulus iedere keer weer om een unieke tentoonstelling te organiseren , die zowel oud als jong aanspreekt.
Zo ook met deze "Blik op Blik". Zo'n 350 blikken en bussen
vanaf pakweg 1900 zijn hier te bezichti gen . Het meeste materiaal
heeft Paulus in de loop der jaren bij elkaar vergaard en s tond
opgesl agen in dozen , maar ook de laatste maanden hebben de inwoners van onze gemeente hun kasten nog eens nagezocht en is
er zo hi er en daar weer een trommeltje tevoorschijn gekomen.
Bovendien hebben 2 inwoners, Marja van Aart- Kouwenberg en Joop
Rompa hun privé-verzameling hier ten toon gesteld.
OUD BLIK
De tentoonstelling werd de eerste zondag van maart geopend
door Ad v . d . Schoot, antiquair uit Tilburg . Hij wist heel wat
van "oud blik" af en vertelde o.a. dat blikken en trommels er
al heel lang zij n . Dat is nie t zo verwonderlijk, want in blik
kunnen veel artikelen lang bewaard worden en daar waren onze
voorouders al snel achter .
In de Middeleeuwen waren hier in de Nederlanden de blikmakers
en blikschilde rs verenigd in de zogenaamde gildes . Vroeger
werden de trommels en blikken met de hand gemaakt . Vanaf het
eind van de vorige eeuw worden ze echter machinaal vervaardigd en bedrukt . Het verschil tussen de machinaal vervaardi gde
en handgemaakte is dat de eerst genoemde overal even dik zij n
en de randen keurig afgewerkt. Bij de handgemaakte ging dat
eenvoudig niet.
Aan het eind van zijn toespraak overhandigde hij aan de vicevoorzitter van de Heemkundekring , Kees Leijten, een boek over
blikken en had ook een mooi trommeltje voor Paulus meegebracht,
namelijk een in de vorm van een boek .

/ 0/.0 1.s

feu l ejle1

ALLERLEI BLIKKEN.
De tentoonstelling biedt een keur aan trommel s en blikken . Zo
staan er grote "winkel" trommels (we rden vroeger containers genoemd) van bi jvoorbeeld koekjes, bloem, stroop enz . o .a . van
Verkade, E.A. C., van Nelle en Koopmans; alsook een koffiebl ik,
zoals ze vroeger bij A. H. en de Gruijter hadden , waar de losse
koffie inzat , met onderaan een schuifje . Ook prijkt er een zo-
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Een verhaal over begraven in kerken

Een dorp of stad zonder toren
is geen dorp of stad
door Kees Leijten.
Vele leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck waren
maandag 14 maart in de Fazanterie te vinden waar Kees Booij
uit Bergen op Zoom een lezing hield over "Grafmonumenten,
Zerken en het Begraven in Kerken".
Niet zo'n allerdaags onderwerp, maar niettegenstaande dat wel
een boeiend en zeer interessant onderwerp.
De grafzerken, grafmonumenten en epitafen zijn belangrijke
bronnen voor de geschiedenis van een dorp·of stad. Ze vertellen ons meer over de maatschappelijke en economische wereld waarin onze voorouders leefden.

/oio

c.L~:f'fen .

genaamd klokblik, zoals die vroeger i n winkels s t ond en, dus een
blik waar de klok in stond.
Verder trommeltjes met wapens erop en een met koningin Wilhelmina erop en de jaartallen 1898-1923 . Ook s taat e r een blik van
Van Melle-ijsbeertjes, dat volgens Ad v.d. Schoot van rond 1910
moet zijn.
Opmerkelijk is ook dat op de trommels en blikken vaak Oosterse
kunst is afgebeeld (werd hier zeer gewaardeerd) en jac httaferelen1alsook schilderijen van beroemde meesters.
Blikjes gemaakt ter gelegenheid van een jubileum of iets dergelijks zijn er te vinden, o.a. een van een spoorjubileum 18391939 (honderd jaar spoorwegen) en een gemaakt ter gelegenheid
van het huwelijk van Juliana en Bernard en van 50 jaar koningschap van Wilhelmina in 1948. Verder ook een bus met oranje
hagel t.g.v. de troonswisseling op 30 april 1980. Er staat ook
een klein blikje, waarop staat "brillenzalf voor gasmas kers".
Er hangen diverse oude reclamebordjes o.a. van cons erven; van
Lenzbourg-snijbonen 35 et. per half blik en van compote van
hetzelfde merk voor 0,80 per lite rblik.
U ziet beslist de moeite van een bezoe kje waard en dat kan,
zoals U waarschijnlijk wee t, el ke ee r s t e zond ag van de maand
vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur en op woens dagmidd ag van 14.00 16 . 00 uur. En heeft U ook nog ee n tromme lt je of blik je voor
Paulus, neem het dan mee.

Kees Booij een geboren Bredanaar is werkzaam bij de Stichting
Stadsherstel te Bergen op Zoom.
Een stichting die in de jaren van zijn bestaan veel gedaan
heeft voor de restauratie en het aanzien van de stad Bergen
op Zoom. Een soortgelijke stichting zou in onze buurgemeente
Breda veel sloop van en vernieling aan monumenten hebben kunnen voorkomen.
Enkele jaren geleden was Booij betrokken bij de restauratie
van de Grote of St.Gertrudiskerk op de Markt in Bergen op
Zoom. In die kerk bevinden zich vele oude grafzerken en een
aantal fraaie grafmonumenten .
Rijke mensen en mensen die zich belangrijk vonden lieten zich
vroeger in de kerk begraven. Hoe rijker of belangrijker ze
waren, hoe dichter ze bij het altaar kwamen te liggen en hoe
fraaier de zerk of het monument was.
Op 1 januari 1929 werd het begraven in kerken door koning
Willem I verboden. De nu nog aanwezige grafstenen en monumenten zijn een rijke bron voor genealogen, heraldici en historici bij het speuren naar het verleden.
Het restaureren van een kerk betekent niet alleen het repareren, maar ook het onderzoeken en documenteren van de zaken
die gevonden worden of te vinden zijn.
De Gertrudiskerk heeft tijdens de restauratie te lijden gehad
onder een grote brand, een ramp die tot nog meer onderzoek,
restauratie en reparatie zou leiden. Veel werd er gedocumenteerd.
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Kees Booy (lid mo11umente11commissie Nw. Gi1111eken e11 i11/eider op de ~heem
ku11deavo11d) in gesprek met Jan v.d. Wester/aken (voorzitter van de Heem
kundekring Paulus van Daesdonck).

De rouwborden en gr ote monumenten waren door de brand f link
aangetast . Maar ook de grafstenen hadden vee l ge l eden door
hitte en vallend puin . Vele miljoenen we rden er door de gemeente aan besteed om dit fraaie monument te restaureren .
Aanvankelijk een katho lieke kerk , na de reformatie hervormd
en sinds enkel e jaren eigendom van de gemee nte Berge n op Zoom
en verhuurd aan de katholieke gemeenschap. Door oorl ogen en
godsdiensttwisten veranderde het gebruik van de kerk regel matig . Al deze gebeurteni ssen lieten hun sporen na .
Ondersteund door een aantal fraaie dia ' s toonde Booij de
heemkundigen vele interessante vondste n en lie t hun een
kijkje nemen in de keuken van een gr ondige r estaurat i e , een
onderzoek en de documentatie en reparatie van een doo r oo rlogen, slecht onderhoud, vernie ling en brand gete i sterd monument .
In de tachtiger jaren werd de negentiende- eeuwse kerk van de
H.Maagd Maria- ten- Hemelopneming verbouwd tot sc houwburg De
Maagd . Vele zaken uit deze kerk verhu i sde n naar de Grote of
Sint- Gertrudiskerk waarin door de meergenoemde brand op 10
april 1972 zeer veel verloren was gegaan .
Kees Booij was met hart en ziel verknoc ht aan deze kerk, een
gevoel dat hij in deze interessante lez i ng zeer zeker tot
uitdrukking bracht .
Kerken vertellen veel over de histor ie van een dorp of stad.
De uitspraak van Booij : "Een dorp of stad zon der t oren i s
geen dorp of stad " is een wijsheid di e thans op ve le plaatsen
geweld wordt aangedaan . Maar niet in Bergen op Zoom.
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10.000,- GETAXEERD.

SCHATTEN BIJ PAULUS-5 EEN SUCCES.
door Kees Leijten.
Voor het vijfde jaar in successie organ iseerde Paulus van
Daesdonck dit jaar "Schatten bij Paulus", een variatie op het
bekende "Kunst en Kitch" van de AVRO-TV.
Het was een gezellige bijeenkomst, druk bezocht en met "schatten" van goede kwaliteit.
Ad van der Schoot taxeerde een Japanse vaas op f 2.000,-,
een Japanse schaal op f 1.200,- en een kristallen parfumflesje met gouden dop op f 1.000,-.
Eugenie van Waesberghe, van "De Lokeend" uit Breda, die op
het laatste ogenblik Laurent de Beer verving, werd geboeid
door een gouden ketting uit het begin van deze eeuw, die ze op
f 2.500,- taxeerde en een zilveren broodmand die niet minder
dan f 2.700,- zou opbrengen.
Traditiegetrouw trok Max Langeweg de meeste bezoekers met
grote en kleine schilderijen en alle soorten van prenten.
Jozef van Kerkoerle taxeerde een oud klokje, dat jarenlang
reeds op een Ulvenhoutse zolder lag, op f 2.500,- en een
oud wekkertje van een bijzondere kwaliteit op f 1.000,-
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Ook dit jaar werden weer vele munten getoond aan Anton van
der Lee, waaronder enkele fraaie zilveren munten uit de
tijd van Philips II.
Het klapstuk van de dag was ongetwijfeld een originele uitgave van "Spiegel van het Menselijk Bedrijf" door Jan en
Kasper Luiken uit 1767, dat getaxeerd werd op niet minder
dan f 10.000,-.
De eigenaar kocht hem vorig jaar op de rommelmarkt in
Meerseldreef voor één rijksdaalder!
Een succesvolle activiteit van Paulus, die volgend jaar ongetwijfeld een vervolg krijgt.
I

NIEUWS UIT 'T MUSEUM 7.
door Kees Leijten.
EEN BLIK OP BLIK.
Zondag 6 maart opende Ad van der Schoot onze 16e tentoonstelling: "Een blik op blik."
Meerdere nieuwe blikken werden aan onze collectie toegevoegd.

Heiligen in de weersvoorspelling 24
April - Grasmaand - Paasmaand.
Sint-Joris warm en schoon (23-4)
-heeft ruw- en nat tot loon
Mei - Bloeimaand - Bloemenmaand.
Als de zon schijnt op Sint-Gregoor (25-5)
Een goede oogst komt die zomer voor.
Juni - Zomermaand - Rozenmaand.
Met Sint-Pieters Macht (29-6)
Rijpt het koren dag en nach t.

DIT ZIJN ZE (8).
door Kees Leijten.
In Brieven 98 publiceerde Anneke Oomes de namen van een foto
uit 1945 gemaakt tijdens de optocht naar Anneville.
Na publicatie vulde
Frans van Boxel nog een naam toe.
Volgens hem is nummer 3 Harrie van Boxel en Joke v.d.Aa nummer 4.

PUDDINGVORMEN.
Dit najaar of volgend voorjaar willen we een tentoonstelling
organiseren over Puddingvormen .
Mocht U nog ' n puddingvorm bezi tten die U aan Paulus wilt
schenken, dan houden we ons aanbevolen.
FOTO'S OVER DE 2E WERELDO ORLOG.
Ook in onze gemeente herdenken we dit jaar dat onze provincie 50 jaar geleden bevrijd werd.
Paulus zoekt foto's over Nieuw-Ginneken en Nieuwginnekense
mensen in de Tweede Wereldoorlog en kort na de bevrijding.
Mogen we die foto's 2 weken van U lenen om er een goede
copie van te kunnen maken?
We willen de foto's gaarne ten toon stellen. U kunt ze dagelijks afgeven in het museum.
"FLAIR" SPONSOR.
Aan de rij van sponsors van ons museum kunnen we thans ook
Flair toevoegen.
Door de jaarlijkse bijdrage van onze s ponsors , de gemeen t es ubsidie en de bijdrage van de heemkundekring kunnen we he t
museum draaiende houden.
De sponsors zijn daarbij onmisbaar.
We wensen Flair goede zaken toe .
OOK
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NIEUWS OVER DETRAM (3).
door Kees Leijten.

b o ven :
de nieuwe g r e n spaa l ligt
naast de lan dsg r e n spaal

Op donderdag 19 mei a.s. beleeft de "Ginnekensche Paardetram"
zijn wedergeboorte als hij getrokken door twee forse paarden
voorafgegaan door drie harmonieën van Ulvenhout naar Ginneken
rijdt.
Wanneer de B.B.A. bus van 19.50 uur vertrokken i s vertrekt de
tram vanaf café Christianen in de Dorpstraat.
De harmonieën van Bavel, Ginneken en Ulvenhout zullen als
één harmonie van ongeveer 150 leden de tram vooraf gaan.
Op de Ginnekenmarkt stopt de tram enkele minuten en rijdt
dan de Ginnekenweg op, tegen de rijri chting in, om omstreeks
21.10 uur te arriveren bij garage Vriens.
Daar zal de tram tot en met maandag 23 mei tentoongesteld
worden.
Bij Vriens Autocenter, Ginnekenweg 269, zullen behalve de
tram nog enkele andere tentoonstellingen te zien zijn:
- fototentoonstelling "De Paardetram in het straatbeeld."
- fototentoonstelling "Restauratie Ginnekensche Paardetram."
- Antieke auto's van de firma Vriens.
- paardetram 't Lestogenblik.
- miniatuurtrammen.
Gedurende de tentoonstelling zal een herdenkingsboek te koop
zijn, uitgegeven door de "Stichting Anne x 50" en de "Heemkundekring Paulus van Daes donck" voo r de pri js van f 19,-

h i erna ast:
de gemee nte g r e nspaa l op
zi j n nieuwe pl a at s

GINNEKEN
ULVENHOUT

GREN S PAAL.
In de tuin van ons muse um staat sinds enkele maande n de grenspaal die eens s t ond op de grens tussen de gemeente Breda en
de gemeente Ginneken en Bavel.
Door de goede zo r gen van Openbare We rken van onze gemeente
staat hij nu te pronken i n onze museumtuin .

x x
x

BREDA
DE GINNEKENSCHE .
1
TRAMWEG
MAATSCHAP~
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Bij aankomst op de Ginnekenmarkt zullen de harmonieën de
"Ginnekensche Tramwegmars " en het Ginnekense Volkslied
spel en.
Voor garage Vr iens zal in een korte plechtigheid de tram
door de Stichting Annex 50, die de tram kocht, worden overge dragen aan de heemkundekring Paulus van Daesdonck .
Op dinsdag 24 mei rijdt de tram weer terug naar de remise
in Ulvenhout .
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Beeld Dan1iaan hij klooster
Paters IIH. Harten in Bavel

-)

CQ>

Van onze verslaggeefster

Breda - Op het grasveld bij het klooster van de Paters HH .

Harten te Bavel staat sinds gisterC'n een beeld van Damiaan de
Veuster ( 1840- 1889). Priester- beeldhouwer Omer Gielliet uit
Breskens sneed het uit een grote, Amerikaanse eikeboom , die
enkele jaren geleden in de tuin van het klooster aan de
Seminarieweg door de bliksem werd getroffen.
De kunstenaar hel'ft 2:>0 uur aan het beeld gewerkt. Zij n zienswij ze
op pater Damiaa n was die va n ern zelfbewust, eigenwijs ventje met
een doordringende blik . Hij wordt omgeven door geteisterde mensen
die hun ha nden uitsteken terwijl ze wegzinken in een moeras. "Zo
was Damiaan een geweldig mens dat aan de kant stond van hen die
ac hter werden geschoven", aldus Gielliet.

•Kunstenaar Omer Gielliet (rechts) geeft een toelichting bij zijn beeld van pater Damiaan.
FOTO DE STEM/JOHAN VAN GU RP
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Pater Damiaan, de apostel van de uitgesloten melaalsm van
Molokai, wordt op 1!) mei 1!J!J4 door de l';rns in lwl 1ll'inzelstadion ll'
Brussel zalig verklaard.
Provinciaal Gail Groot Zevert, de hoogste ovC'rsle van dc> paters in
Nederland , sprak de hoop uit dat het beeld veel voorbijgangers zal
aanspreken en hen zal herinneren aan een groot man die in dienst
van 'kleine' mensen gestaan heeft. De oudste aanwezige, Antonius
Bruyns onthulde het kunstwerk.
Omer Giclliet heeft aan de zijkant van het beeld de woorden 'zien is
opzij zien' ingekerfd. Hij gaf er z.elf de verklaring va.n: :,Op weg na~r
de hemel moet je om je heen zien naar mensen die Je hulp nodig
hebben". De onthulling werd afgesloten met een vesperdienst.

Gemeente Nieuw-Ginneken
wil museum Paulus
grond in erfpacht geven
Van onze correspondent

Ulvenhout - De gemeente Nieuw-Ginneken wil de.Stichting
Museum Paulus het perceel grond, waarop het museum
Paulus van Daesdonck is gehuisvest, voor veertig jaar à f 300
per jaar in erfpacht te geven.
De stichting mag dit perceel enkel voor dit doel gebruiken en
aanvaardt grond en opstallen in
de toestand, waarin zich deze nu
bevinden.
Dit is een van de voorstellen die
in de openbare vergaderingen
van de commissie Welzijn op
maandag 21 maart, de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu op dinsdag 22 maart en van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen op
woensdag 23 maart, telkens om
19.00 uur in het gemeentehuis
van Nieuw-Ginneken, besproken
worden.
Deze vergaderingen zullen de
laatste zijn in de huidige bezetting van de zittende raadsleden. .

Zonder hoofdelijke stemming
besloot de gemeenteraad van
Nieuw-Ginneken aldus op
dinsdag 29 maart 1994

JEUGDHERINNERINGEN 4.
door Thé va n Naodeze.
DEN HEMEL OP AARDE !
Ja, da zeggen ze wel ' s, mar dè bestao toch nie! Ja, en toch
ist waor! Vruger ten mienste ; nou niemer . Mar vruger wiere de
akkers tussen Jaon Pelkmans op Tervort en de stee van Maoskes in de Vloei "den hemel" genoemd . Nou nie meer!
Ojee neie ! Nou hebbe ze geprebeerd over 'nen bè1·g mee vui lighei in den hemel te komen . Mar ze hebben er tabak van gekrege, toen ze wel zaage, da ze zo hoog nie konne kome!
Dan vruger! Toen wast daor wezelijk echtwaor 'n stukske paradijs, zoas die landerije daor tegen de Dosse Laai 8I~l l age.
Vu ral in 't vurjaor, as alles in blad en bloei stond. Dan
konde daor de naachtegaole tege mekaore hworre prao~e. Daor
hadde en daor hedde gin woorde veur om te beschrijve hoe
mooi dat dè was. Dè was net of ze tegemekaore aon ' t vertelle
ware hoe veul ze van d ' r vrouwke hiewe; den ene al mjoier
dan den aandere !
Mar d'aandere klèn jong deejen ook d ' r best net as de bremkwetjes en de biemeeweskes en de wienterkonlngskes, die kwetterde deur mekaore net klèn jong. Hier en daor stond er zonne
poot langs de Laai; ge wit wel zonnen ouwe krommen bwoom mee
zonne dikke kop mee'n gat er in van bove ! Daor hiewe soms
we l' s katuilen in . En nie te vergéte : de driesblommekes en de
botterblomme in de waai en de dotterblomme aon de kaante van
de Laai. En den bremt in de zomer , waor de bremkwetjes op af
kwaampe . En ' t jong hout zaat rommetom in 't grunen blad.
Dè maakten de gewoon blij of ge wout of nie. Da was toen neg
echt den hemel in Baovel .
Aon den aand ere kaant van de Trevortseweg begon dan het Vaoge vuur; da gieng dan tot 'n bietje vurbij Herreygers - Vlak bij
de Dosse brug wonde vruger de Verschueres - Den oudsten zeun
is paoter - missi~naorus geworre - Nou woont er pas kort dokter
De Kort . Die heet daor nou 'n grote boere viela laotte bouwe
en z ' ne tuin heet i e dur de schooljong aon laote legge. Die
wil zeker van de naom "vaogevuur" af. Nou da lukt'm vaast we l.
Toen ik nog nen brak was van ' n jaor of acht ben ik bij Herreij gers 'n bietje wijer op we l ' s wiste speule saome mee onze Jan
en Wil l em Kriel Van Gerritte ; daor was Jaoneke Reygers koeischèper omda zullie vaoder daor errebèr was . Toen wij daor
aan ' t speule war·e, krege me om vier ure ' ne roggen bot terham
mee vet en ' n heel klèn bietje s uiker en ' n kom waoter en mulk
erbij - Da zal dan we l zo ' n bietje bij het vaogevuur gehoord
hebbe .
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Of da wiJer op de hel gewiest mot hebbe, da weet ik nie; 'k
denk nie trouwes, want daar wier de grond wir wa beter en
zaagde malser vee, vural jonge kalver en grune hegge.
Nije 'n hel zal er wel nie gewiest hebbe, daar was de grond
te goed vur en de meese te braaf!
Die akkers en vural de waaie zagen er gruun uit; de schwotjes
hiette -n-'t daar.
Da was aachter Jaon Rammen uit!
Daar gienge we wel 'ns speule onze Jan en ikke, want daar
hajje ze tweè brakke van oozen ouwer Kees en Jan - Soms
mogen wij sturelen de schuur en as we dè beu waren dan gienge
me de schwotjes in.
Daar zaten in de slv-Dte soms snoeken. Eerst gienge me kijke
waar ze zate en dan damde wij 'n stuk van de sloot af en dan
begonne me mee lange stokke het waoter onklaar te maokeAs de snoeke dan te lange leste boven kwammen om vosse lucht
te happe, wipte wij ze mee ne lange stok eruit - Dan gienge we
'n bietje wijer en ineens in het laagste stukske waai, zagen
we ineens 'ne grote joekel van 'ne snoek herres en gees
zwemmen, ge kon zien dat ie ni é weg kon kome van de plaante die
diecht op mekaore stante. Niemand van ons viere durfde 'm te
pakke. Dur 't lawaai da wij mokte, kwamen er twee grote kèrels
aongelope: Piet Raps en ene van Jaon van Raaie. Die hebben 'm
eruit gesleurd en naderhaand hebbe me gehoord da ze 'm in de
stad nar 'ne vieswienkel gebracht hajje. Ze hajjèn er 'ne reksdolder vur gekregen, zeee ze. Het was me 'n ook 'ne joekel:
wel 'n êrem lang!
We hajjen 't al over Jaon Remme en z'n jongens. Nou woonden
daar aan de Tiendweg twee huishouwens tegenover mekaore, die
nog wa famielie van mekaore waren en die kwamen 's zondags altij nar de eeste mies. As die uit was, kwamen ze bij oons moeder in de wienkel botschappe doen. D'r wier betold en dan kwamen ze mee nog aandere goeie klaante in de huiskaomer op de
koffie.
Ene kjeer per jaar mochten onze Jan en ikke mee oons moeder
op 'ne zondagge-middag op Lendonk op veziete.
.Eest ginge we hij Jan Stevens op de thee mee beschuite en peperkoek en nadderhaand moessen me nar Jaon Remme op de koffie
mee lekkere boeremik mee ham of aaier of wa ge mar wowt.
Daar wier dan wa afgewaaweld, lieve grut!
Wij spulde dan mee wa spulgoed, mar ineens zeei Kees, die
altij nogal ne grote mond haj: "Ge raai nooit mee wie ik gaai
trouwe!" Nou, da ·was den ouwe Jaon toch wel 'n bietje te zout:
"Wilde gij oewe grote bek 's houwe, snotaap da daar bent! Ge
kun nog mar aamper tot Uen telle! A ge mee koeipote telle tot
honderd kunt geraoke, dan kamde mar 'ns vertelle bij welken
boer ge in de waai geloope hed! " Wij zate mee ooze mond ope
te luistere, toen was 't stil in Huis!
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Niet minder dan 46 blikken stroomden er tot 15 maart binnen
voor onze tentoonstelling Blik op Blik. Maar er kwam meer
binnen.
We kunnen de giften onderbrengen in de volgende kollekties:
Bibliotheek
Enkele breiboeken, oude bladmuziek.
Café
Jeneverkruik, kleine kruikjes.
· carnaval
Carnavals pantoffels, enkele steken, ingelijste toegangskaarten,
ingelijste carnavalsmotie, wisselbeker Oppersauwelaer, 1e Suc
costuum
Curiosa
Sigarettenaanstekers, pijpenrek met 7 kopjes
Elect ra
Philite zaklamp, ouderwetse stekkers, isolatoren, vooroorlogse
pic up, klein oud-electrisch materiaal
Foto-apparatuur
3 ouderwetse fototoestellen
Keuken
Theeschepje
Kleding
Doopjurk, babykleding, doopsprei, halsdoek, slobkousen, toga
met bef en hoed
Koninklijk Huis
Bierglas- huwelijk-Beatrix,koektrommel Wilhelmina 40 jaar
Koningin(1938)
Land-en Tuinbouw/Veeteelt
Karwip
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Oudheidkamer
Oude pook

VRIJDAG 29 AUGUSTu·s 1924

Religie
Missiebusje
Speelgoed
Rode poppenwagen, wit-rode poppenwagen
Verenigingsleven
Speldje K.A.V., bierglas D.W.S.Galder-Ulvenhout

RIJWIELPLAATJE.

- .-

UIT DE OUDE DOOS

wereldoorlog II
Gloeilamp met zinken fitting
Winkel van Sinkel
Pakje palmolive shampoo, kachelschuurblaadjes, kaartje met
mangelknopen, klein geldkistje
46 verschillende blikken!
De schenkers waren: mevrouw, de heer, de familie
B.Bonninga, J.Broekmans, P van Disseldorp, M van Gennip, A.
van Gestel, H.Goos, G.Gulden, J.Hamels, Th.Hafkamp, H.van
Ierssel, T. de Jong, M.Kouwenberg, W.Langen, J.Opperman,
J.Rompa, J.Teirlinck, C.Wilking en de carnavalsverenigingen
Bavel, Ulvenhout en Galder.

Met haar mooie .m.aIJlelpakje,
Met haar vluggen vlotten h~d,
Met haar lieve groote kijkers
En haar duo kleinen voet,
Met haar leuk en guitig ~ui&je,
· Met Tiaar kwieken pagekop,
Met haar in.vi.teerend mondje
Viel zij ook den diender op.
Halt! U heeft geen rijwielplaatje!
Riep hij met zijn hand omhoog
En haar lieve· linker oog keek
Héél diep in zijn ,,rec~r" oog .. .. . .
En zijn hand ging naar be11eden,
Zakte willoos langs ::;ijn jas:
Hij begreep, dat zóó iets aardigs
Z e l f e e n r iJ w i ." lp la a t je was.

.

CLINGE DOORENBOS.
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCI<

1

Nieuw-Ginneken

)
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Breda
Ulvenhout 1 maart 1994
Geacht College,
Onlangs ontvingen wij Uw jaarlijkse bericht met de Thoorneche
Marktprijs der Rogge.
De brief was keurig gecalligraveerd en ingekleurd .
Het geeft ons nieuwe hoop.
Op 18 januari 1985 plaatste het gemeentebestuur van Breda voor
het laatst een advertentie over deze effractie.
In een brief dd 18 november 1985 deelde het college van Breda ons
mede dat men het zakelijk belang van de publicatie niet meer
inzag en dat daarmee de traditie ook moeet ophouden .
Gezien de berichtgeving van dit jaar en de mededelingen van Uw
voorzitter dat monumenten hem heilig zijn mag ik U verzoeker.
terug te komen op het besluit van het col lege van 1985 en wee'r
over tegaan tot publicatie van de Thoornsche Marktprijs der
Rogge. voor het eerst in 1995.
In de negen jaren die inmiddels verstreken zijn heeft onzo
heemkundekring de advertentie jaarlijks gratie geplaatst in zijn
tijdschrift "Brieven van Paulus" .
Onze publicatie van dit jaar is dus de 459e in successie .
Hopenlijk zal de 460e weer door Uw college geplaatst worden .
In bijlage zend ik U de publicaties toe die in one tijdschrift
verschenen zijn over deze effractie, alsmede het tijdschrift van
1994 dat de laatste advertentie bevat op pagina 112.
Ik zie met belangstelling Uw reactie tegemoet.
Moge ook dit oude Bredase monument gespaard blijven voor het
nageslacht.
Met vriendelijke groet

~
'r.'\Q;ZL-=
C.;M . Lei jten
vice voorzitter . Paulus van D<'lesdonci<
C.J.M.Leijten
Craenlaer 18
4851 TK" Ulvenhout
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Gemeente Breda

Colleg• van Burgemeuter en Wethoudus

Correspondentieidres

THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE(12)
door Kees Leijten.

Postbus 90156
4800 RH Brod•
Stadsbntoor

Heemkundekring Paulus van Daesdonk
t.a.v. de heer C.J.M. Leijten
Craenlaer 18
4851 TK ULVENHOUT

Uw brief

1 maart 1994
ooo.r-rp

Thoornse Marktprijs
der Rogge

Datum

7 R MA~I

1994
"1e~n I Behandeld door

Claudius Prinsenlaan 10

Burgemeester en Wethouders van Breda herroepen besluit.

Telefoon 076 - 293 000

Fax 076 • 293 240

Ons

kenm~lc.

BD/940000293
Bijlagen

293450

Geachte heer Leijten,
Hierbij bevestigen wij u de goede ontvangst van uw bovenaangehaalde brief inzake de Thoornse Marktprijs der Rogge. Wij danken u zeer voor het toegezonden materiaal, zoals dat verschenen is in "Brieven van Paulus".

Op 2 februari j.l. heeft het gemeentebestuur van Breda voor
de 459e keer de Thoornse Marktprijs der Rogge vastgesteld.
Sinds 1986 vond geen publicatie meer plaats van deze 459-jaar
oude effractie.
Wij hebben sindsdien de publicatie voortgezet in "Brieven
van Paulus".
In een brief van 1 maart 1994 verzocht ik namens onze kring
het Bredase College het besluit van 1985 o"m niet meer te
publiceren te herroepen.
In een brief van 28 maart 1994 deelt het college onze kring
mede dat het besluit van 1985 wordt herroepen en weer tot
publicatie zal worden overgegaan.
Een wijs besluit van het Bredase College, een succes voor
onze kring.
1) Zie BvP 98 pag 113

In uw brief verzoekt u ons met ingang van volgend jaar weer
een advertentie te plaatsen in de plaatselijke pers, aangaande
de openbare bekendmaking van de Thoornse Marktprijs der Rogge.
Hierbij berichten wij u, dat wij hebben besloten de Thoornse
Marktprijs der Rogge over het jaar 1994 volgend jaar openbaar
bekend te maken in Dagblad de Stem.
De traditie wordt in ere hersteld en de advertentie zal weer
jaarlijks worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Breda,
de

burg~r,

/~

de secretaris,

740-é~'û

~~~~·

Verschenen 47.
BOXTEL BINNENSTE BUITEN.
Onlangs verscheen het boek "Boxtel binnenste buiten".
Het is het resul t .a at van jarenlang archiefonderzoek naar
achtergronden bij de familiegeschiedenis De Visser. De aandacht van de schrijver gaat niet alleen uit naar de dorpsnotabelen, maar ook naar de gewone man en vrouw. Het boek is
heel informatief en prettig geschreven en biedt een veelkleurig en rijk geschakeerd beeld van Boxtel in goede en
slechte tijden. De aantrekkelijkheid wordt nog vergroot
door het grote aantal illustraties. Het werk, dat 172 pagina's telt op A4-formaat, is te koop in de Boxtelse boekhandel
en bij uitgeverij De Kleyn te Wychen en kost (dank zij een
flink aantal gulle sponsors) slechts f 39,50. Voor wie in
de Boxtelse geschiedenis of in de familie De Visser geïnteresseerd is een koopje!
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BOERDERIJPAOil' IN DE BARONIE, 15e-18e EEUW
door Ir. Orr. Buiks
Bij het onderzoek naar de geschiedenis van de landbouw in
onze gewesten is het zeldzaam dat men bronnen tegen komt
die meer informatie verstrekken over dit onderwerp dan de
pachtcontracten. Voor de Meierij beschikken we wat betreft
de late Middeleeuwen over het proefschrift van H. Jansen,
een werk dat vooral gebaseerd is op gegevens uit het zgn.
Bosch Protocol, een indrukwekkende serie schepenbrieven
van de gehele Meierij, aanvangend in de tweede helft van
de 14e eeuw.
Voor de baronie zijn de pachtcontracten uit de late Middeleeuwen schaars: Cerutti verstrekt er in zijn Middeleeuwse
Rechtsbronnen slechts enkele. Slechts in de archieven van
de kloosters kan men wat dit onderwerp betreft iets vinden:
hierbij speelt vooral het klooster Tongerlo een belangrijke
rol. Dit klooster bezat immers boerderijen in Alphen, KleinZundert, Chaam en Teteringen. Voor wat betreft de 16e-17e
eeuw kan men veel gegevens putten uit het schepenprotocol
van de stad Breda: hierin ontmoet men verscheidene pachters
uit de dorpen in Baronie, vooral uit Ginneken, Teteringen
en Princenhage.
Als men zich beperkt tot een bepaald tijdperk en een bepaalde plaats zijn de pachtcontracten dikwijls zeer eenvormig.
Toch bevat elk contract weer iets andere voorwaarden aangepast aan de eisen van het onderhavige bedrijf.
Wanneer is de tijdpacht ontstaan?
Men veronderstelt dat het verpachten van boerderijen en
landerijen voor een bepaalde tijdsduur een gevolg was
van het verval van het hoogmiddeleeuwse domaniale stelsel.
In dit stelsel voerde een meier het bewind over de hoeve
van een bepaalde grondheer. Op deze zeer grote hoeve waren
horigen uit de omtrek verplicht om te komen werken. Daarnaast bezaten de horigen zelf een boerderijtje, althans dat
mochten ze gebruiken tegen een bepaalde cijns, b.v. 2 zakken
rogge en 3 kippen of 50 pond boter en 1 zak gerst etc.
Doordat de bezitter van het domein (de hoofdhoeve + de boerderijen van horigen) vaak een klooster was, kon de meier,
speciaal in woelige tijden wanneer het domein onbereikbaar
was, misbruik maken van zijn bevoegdheden en bv. een groot
deel van de inkomsten uit het bedrijf aan zichzelf houden.
Wat was het verweer van het klooster hiertegen? Een andere
meier aanstellen? Die kon binnen de kortste keren in hetzelfde kwaad als zijn voorganger vervallen.
Men vermoedt nu dat de meeste kloosters gekozen hebben voor
de volgende oplossing: zij gaven de hoofdhoeve in pacht uit
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aan de meier. Deze moest dan elk jaar een bepaald bedrag in
geld en/of natura aan de abdij leveren.
Een belangrijke rol bij het verval van de domeinen zal het
gebrek aan arbeidskrachten aan het einde van de hoge middeleeuwen gespeeld hebben: de steden trokken veel van deze
lieden aan, en na een jaar en een dag in de stad gewoond
te hebben waren ze vrij. De horigheid werd door de Baronie
in het jaar 1246 afgeschaft (door de Heer van Breda)~ de
kloosters waren hierin de Heer van Breda al voorgegaan.
De pachtbedragen waren niet gefixeerd, zoals b.v. de cijnsen,
en konden na afloop van de pachttermijn opnie~w vastgesteld
worden. Hiermee kon de verpachter een blijvend hoog inkomen
verwerven.
Een relikt van het domaniale stelsel kan men zien in de
term "laet" welke gebruikt wordt ter aanduiding van de pachter. Een laat was oorspronkelijk een cijnsplichtige, behorend
bij een bepaald domein. Andere termen voor pachter zijn
"huerman" en "hoevenaer".
Mogelijk schuilt een ander relikt van het bovengenoemde stelsel in de vooral door kloosters vaak gestipuleerde "corweyden",
dat zijn diensten meestal met kar en paard) . We geven hieronder enkele aspecten van de pachtcontracten punt voor punt
weer:
Datum van ingang
We zien een zeer sterk overheersen van half maart, althëtns
voor wat betreft de gebouwen en de graslanden, evenals de
niet bezaaide landerijen. De nieuwe pachter kon dan alvast
met zijn levende have op de boerderij komen wonen, zi.jn
zomergranen zaaien en in de oogsttijd zowel zijn eigen zomergranen als de helft van de goor de vorige pachter gezaaide
winterrogge inschuren. Dit half en half delen van de winterrogge-veruit het belangrijkste gewas in de besproken periodewas voor de verpachter een zekerheid dat de pachter in het
laatste jaar van zijn pachttermijn toch nog voldoende mest
op zijn roggeland zou brengen: hij had immers zelf voordeel
bij een goede oogst. De vertrekkende pachter moest het graan
maaien, in de hok zetten, waarvoor hij "naer ploechrecht"
de halve "schaer" of halve "wasch" genoot. Men beschouwde de
helft van de winterrogge dus als een soort beloning voor de
werkzaamheden die de vertrekkende pachter zich getroost had.
Het met winterrogge bezaaide land viel de nieuwe pachter
dus vrijwel steeds "in de stoppelen" toe, d.w.z. in augustus. Na ploegen van de stoppel kon deze nog een nagewas,
zoals b.v. stoppelknollen of spurrie, verbouwen.
De datum van "expiratie" of "affscheyden" was vrijwel altijd gelijk aàn de datum van ingang.

174

Het melken gebeurt hier in een
vreemd gevormde emmer van hout.

De pachtsom
De pachtsom was verschillend al naar gelang de grootte van
de boerderij, de vraag naar graan, de verpachter etc.
Opvallend is wel dat kloosters nog vrij lang betaling in
natura blijven verlangen. Zo moet een huurder van een Tongerlose boerderij in Alphen aan die abdij overdragen: rogge,
gerst, raapzaad, "vlessen"lakens, boter, soms een braadvarken
of een nieuwe zak, terwijl de pachters van die abdij onder
Klein-Zundert vaak kippen moesten leveren. Zo moet Henrick
Mertens vanden Wymer voor de pacht van de Hoeve Ter Vloet
onder Klein-Zundert in de periode 1582/94 jaarlijks leveren:
12 sester rogge (een sester=346 liter), een vierdel gerst
(een vierdel of veertel is 86 liter), een vierdel boeckweyt
en nog te St. Jan leveren: vier jonghe meertse hoenderen,
sijnde 2 haentkens en twee pullekens.
Voor de Hoeve Ter Zande op Kwalburg onder Alphen, bezit
van de abdij Tongerlo, moet de pachter in de jaren 1546/
58 jaarlijks leveren de helft van al hetgene "te wanne ende
lopen sal comen", dat wil zeggen alle granen, boekweit
en andere gewassen, die gedorsen en gewand moeten worden,
b.v. koolzaad.
Het graan moet droog, schoon en goed gezuiverd van onkruidzaden geleverd worden "de rogghe drooch ende wel ghesuvet
van caff ende .alle oncruyden op des persoons solder, metter
halver viertelmate van Breda" of, zoals het elders luidt:
"leverbaer greyn' ende hierlants goet met wannen ende vlegeken wel bereyt", of "goede custbaerlycke rogghe" etc.
Boter is bij de verpachter, speciaal als dit een gegoed
iemand uit de stad is, steeds welkom, vooral de meiboter,
maar ook wel de spurrieboter, dat is de boter gemaakt in de
tijd dat de koeien geweid worden op spurrie (aug. sept.).
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Een enkele maal komt raapzaad voor in de contracten: hieruit werd raapolie geslagen, terwijl het restant, de raapkoeken aan het vee werden gevoederd. Slechts éénmaal,
n.l. in 1514 troffen we spurriezaad aan, te .leveren door
de pachter van de hoofdhoeve van de Alphense abdijgoederen,
de Hoeve van Nuweleyrlde (=Nuleynde=Nouweland). Dit spurriezaad zal elders op een abdijhoeve wel als zaaigoed gebruikt
zijn, hoewel men in tijden van hongersnood ook wel broden
bakte van spurriezaad.
Bij de Tongerlose hoeven wordt ook nogal eens het leveren
van braadvarken, gestipuleerd, evenals een nieuwe linnen
zak. Het laatste waarschijnlijk in de 16 eeuw al als een
archaïsme op te vatten.
Als een huurder van een Tongerlose boe.rderij tevens de
tienden van een bepaald gehucht pachtte, werd deze tiend,
indien het althans de vlastiend betrof, betaald met
'vlesse laeckens", van voorgeschreven lengte en breedte.
Bij pachtcontracten van stedelijke boerderijbezitters
zien we vrijwel steeds dat de levering van specie overheerst, in tegenstelling tot de kloosters. Begrijpelijk
daar in het klooster tientallen personen van het graan
in leven moesten worden gehouden, evenals de vaak honderden personen die om aalmoes verzochten.
Bij de verpachtingen van Tongerlose hoeven bedingt men
wel vaak een levering van een bedrag in geld, maar dat
is dan ter vergoeding van het gebruik dat de pachter
maakt van weilanden en beemden. Dit bedrag wordt aangeduid als "voorlijf", een woord dat als betekenis he~ft
"een geschenk in geld gegeven, als beleefdheid bij overdracht in <:?igendom, huur, pacht". Dat aspect van "beleefdheid" is in de 15e-16e eeuw dan toch al wel ver op achtergrond gedrongen. Als berm komt voorlijf eveneens voor bij
de door de Heer van Breda op cijns uitgegeven woeste gronden, waarbij de ontginner als kooppenningen een bepaald
bedrag - het voorlijf - op moet brengen.
In de loop der tijd zien we ook bij de kloosters een verschuiving van betaling in natura naar die specie. Toch
. hoeft men niet voetstoots aan te nemen dat bij het ontstaan van het verschijnsel van de tijdpacht alle betalingen
in natura werden voldaan; misschien voor een groot deel
juist niet.
Betaaldatum
Ondanks de grote variatie die we wat betreft de datum van
afdracht tegenkomen, kan toch gesteld worden dat één datum er duidelijk uitspringt, nl. St. Mert~nsmisse, Martinij=l 1 nov. Op deze dag moest de pachter dus met zijn
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contanten of met rogge of andere producten naar de verpachter. Voor Tongerlose bezittingen wordt ook nog wel
eens St. Andries (30 nov.) genoemd, evenals Bamis (1 okt.) en
Kerstmis.
Daarnaast bij particuliere verpachters: 1 mei, lichtmis,
half maart en St. Jan.
Voor afdrachten in natura wordt vrijwel steeds een datum
in najaar of winter genoemd: het graan was dan gedorsen
en in de zak en kon dus zo afgeleverd worden.
Soms moest de huurder de produkten :op grote afstand thuisbezorgen: zo bijvoorbeeld Gijsbrecht Joosten van de Spycker
die in 1648/54 elk jaar 32 veerdelen (zakken van 86 liter)
rogge moet leveren "tot Breda, Rosendael ofte op de Leur".
Hij moest dan met zijn kar vanaf Klein-Zundert, waar hij
op de Hoeve Ten Eynde boerde, die lading ter plaatse zien
te krijgen, misschien wel in twee maal rijden (een aardkar
kon ong. een ton vervoeren. Maar de wegen waren doorgaans
zeer slecht) .
Lasten door de pachter te voldoen
Vrijwel steeds wordt door de verpachter bedongen dat de huurder alle lasten op de hoeve drukkend zal voldoen.
Daaronder begreep men dan niet alleen de dorpslasten, zoals
verpondingen en gemetgelden, maar ook tienden, koningsbeden,
vo~ster- en kosterkoren, cijnsen en erfpachten
(vaak aan
kloosters) . Het minst bewarend waren de cijnsen, waarmee
hier bedoeld worden de grondcijnsen, te voldoen aan de
grondheer, in de meeste gevallen de Heer van Breda. De cijns
die op een bepaald perceel drukte was vaak al in een ver
verleden op een bepaalde hoogte vastgesteld en bleef steeds
op dit bedrag gefixeerd. Door geldontwaarding werd dit
tenslotte een minimaal bedrag. In de Baronie betaalden zeer
veel percelen een grondcijns van 6 dernier Levens/bunder,
dat was slechts enkele centen per ha. Ook het vorster en
kosterkoren was een niet al te zwaar drukkende heffing,
nl. resp. een lopen graan of iets in die orde van grootte
aan vorster of koster . Zwaarder telden de erfpachten en
erfcijnsen, en ook de verpondingen.
Karweien
Zoals boven reeds gesteld was het bij Tongerlo gebruikelijk
dat de pachter bepaalde diensten "corweyden" uitvoerde.
Zo moest de pachter van de Hoeve Ter Vleet in 1582/94 de
"persoon" (=pastoor) van Klein-Zundert een maal per jaar
helpen met wagen en paard in de oogst en een "voeder"
(=kar) hooi halen te Meer. Verder moest hij de helft van
8 of 9 karren turf, die hij in de Geren gestoken en droog
gemaakt had; bij de pastoor afleveren.
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Anderhalve eeuw later moet de pachter van dezelfde hoeve
per jaar 6 karren paardemest in de tuin van de pastoor
afleveren en verder nog 4 karrevrachten verzorgen . Ook de
"brant", dat is de turf, moest in 1733 nog aangevoerd
worden door de toenmalige pachter.
Op de Nuleynde onder Alphen moet de huurman in de periode
1515/27 elk jaar met de rentmeester naar de Vuchtpolder
onder Teteringen rijden om daar een vracht hooi te gaan
halen. (Vrijwel elke Alphense hoeve van Tongerlo bezat
hooiland in de Vucht) . Verder moest de pachter van deze
grote boerderij elk jaar tweemaal de prelaat van Tongerlo
met zijn gevolg ontvangen, nl. in mei en met St. Maart.en "nae
der ouder gewoonten". De prelaat kwam nl. in mei en met St. Maarten verschillende pachten innen, b.v. met St. Maarten 13 ellen
laken, een korenzak, 2 lopen raapzaad en 3 van de beste varkens.
Als de prelaat in mei op de boerderij kwam moest de pachter een
hamel en een goed vet kalf gemest hebben, de prelaat en zijn
gezelschap werden dus rijkelijk onthaald. In de kapel in de hoeve
werd voor het gezelschap waarschijnlijk dagelijks een mis gelezen.
De boerderij onder Teteringen, de Abtshoeve, bevatte een
"herenkamer" waarin de prelaat of de rentmeester als ze
op bezoek kwamen logeerden. Begin jaren vijftig brandde
ze af.
Schadevergoeding
Behalve door natuurlijke invloeden als hagelslag, zware regen,
overstromingen etc., kon de oogst ook gevaar lijden door rondzwervende troepen, die hun paarden in het graan lieten lopen,
de gebouwen in brand staken etc. De kloosters, i.c. Tongerlo
willen dan nog wel een soepelheid betrachten door kortinçr te
geven op de pacht. Andere verpachters nemen geen risico
en laten in het huurcontract opnemen dat ze eventuele schade
niet vergoeden of althans dat ze geen reduktie van de pac htsom zullen geven .
Op de hoeve Ter Vloet onder Kleir.-Zundert geeft Tongerlo "by
schade door groote, merc kelijcke hagelslach" reduktie van
50% op de pacht, waarbij de hoogte van de opgelopen schade
bepaald moet worden door "goede mannen" van beide zijden.
Als er "zomergoet" beschadigd is zal er echter geen korting
gegeven worden . Als er onverhoopt oorlog uitbreekt en e r
schade optreed doo r rondstruinende troepen zal Tongerlo
de helft van de schade eveneens vergoeden.
Hetzelfde beeld e zie~ weebij vrijwel alle Tongerlose hoeven
gedurende de 15 -1 6 - 17 eeuw.
Pachttermijn
In de bespro ken p e ri ode kent men een groot aantaJ ver s chillende termijn e n.
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Overheersend is toch wel een termijn van 6 jaar. Kloosters
verhuren hun hoeven ook wel vaak voor 12 jaren achterelkaar.
Bij een dergelijke lange looptijd was het gebruikelijk dat
men halfweg de pacht kon beëindigen, zowel van pachtersals van verpachterszijde. Dit "berouw" moest wel een half
jaar voor het einde van de 6 jaar aangekondigd worden aan de
tegenpartij. De Hoeve van Burgst werd in 1592 voor de periode
van 12 j. verhuurd: pachter en verpachter konden hun "berouw"
hebben met 6 jaar, maar daarboven kon de pachter ook al na
3 jaar een einde maken aan de overeenkomst.
Drie- en vierjarige pachttermijnen zijn ook bekend, evenals
8-jarige.
Voor de pachter was het meestal van groot belang als hij zo
lang mogelijk op één bepaalde boerderij kon blijven: de goede
zorgen die hij aan landerijen en gebouwen besteed had kwamen
hem dan zelf weer ten goede. Alleen bij een dalende tendens
van de pachtprijzen kon het voordelig ziJn om de pacht af te
breken. Het verhuizen - alhoewel lang niet zo ingrijpende als
tegenwoordig - kostte uiteraard naast veel inspanning ook
geld: "verhuizen kost bedstro" is een nog immer bekende zegswijze. Bij kloosterhoeven komt het wel voor dat een boer
vrijwel zijn gehele leven op een en dezelfde boerderij doorbrengt. Soms volgt zelfs één van zijn zonen of dochters hem
weer op als pachter(es).
We mogen voor wat betreft de hoeven van Tongerlo ook wel een
zekere mobiliteit verwachten tussen bv. Alphen en KleinZundert: een pachter te Alphen kon overstappen naar een hoeve
onder Klein-Zundert en omgekeerd.
Men heeft de drie, zes en twaalfjarige pachttermijnen wel in
verband gebracht met het drieslagstelsel. Bij dit stelsel
verbouwt een boer het eerste jaar op ongeveer 1/3 gedeelte
van zijn landerijen winterrogge, vervolgens zomergraan
en in het derde jaar ligt dit areaal braak. Het vierde jaar
kan de cyclus dan van vorenafgaan beginnen. Of dit systeem
inderdaad een driejarige pachtperiode op zou leveren valt
te betwijfelen: er is immers in het 3e jaar slechts een
deel van de grond braakliggend.
Een ander deel wordt in het. 3e jaar met zomergraan bebouwd
en weer een ander deel met winterrogge. Men zou dus evengoed
voor 4 of 5 of 7 jaar kunnen pachten. Toch vertonen pachtcontracten uit de late middeleeuwen voor Vlaanderen vrijwel
steeds een termijn van 3 of 6 jaar. Macht der gewoonte?
In de Baronie stipuleert men wel vaak dat in het laatste
jaar van de huur een bepaald ~eel van de grond braak moet
blijven en tevens dat een (veel groter) deel bezaaid moet
worden met winterrogge. Die winterrogge werd dan door de
aankomende en vertrekkende huurder gedeeld.
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Van het bestaan van een drieslagstelsel merken we in de
Baronie bijzonder weinig. Men verbouwt er steeds zeer veel
winterrogge en ook wel haver en boekweit. Na de winterrogge
zaait men stoppelknollen of spurrie (vanaf de late middel~
eeuwen? Of al eerder?). Braakliggende grond wordt gebruikt
als weiland of vele malen geploegd om het onkruid te bestrijden.
Halfwinning
Dit systeem moet niet verward worden met het boven reeds
enige malen ter sprake gekomen opleveren van de "halve
schaer" of "halve wasch" in het laatste huurjaar. Dit was
louter het delen van de opbrengst van het wintergraan door
aankomende en vertrekkende huurder.
Bij halfwinning echter levert de verhuurder, meestal een
klooster of kapitaalkrachtig persoon, aan de pachter vee
en gereedsahappen' :en soms ook zaaizaad, maar stelt daar
dan tegenover dat de helft (of een ander deel) van de opbrengst aan hem ten goede komt. Een dergelijk systeem was
gunstig voor arme pachters.
In 1515 krijgt Jan Hendrickssoen vanden Nuleynde de hoeve
Nuleynde in halfwinning "ter halver winninghen, te weten
halff die winningh vanden ackere ende half tvervoede vanden
beesten naeder ouder ghewoenten". Jan moest bv. nu elk jaar
9 hamels mesten: 4 ervan waren voor zich zelf, vier voor
Tongerlo en één hamel was, zoals boven reeds vermeld ~oor
de prelaat en :zijn "state" als deze in mei op de hoeve kwam.
Verder moest hij 2 ossen mesten, waarvan er dan weer één
voor de prelaat was. Zo werd de Kleine hoeve van Nuleynde in
1581 verpacht aan Jacobus van Doren tegen halfwinning
"de pachter sa! houden ter helft allen die beesten, te weeten
koeyen, osse, runderen, calveren, scapen, lammeren ende peerden,
ende mach anders egeen beesten houden dan die gemeyn beesten".
De halfwinning verdween als systeem na de 80-jarige oorlog of
in de 80-jarige oolog. Het grote nadeel van de halfwinning
was namelijk dat de verpachter een zeer nauwgezette controle
op de boerderij uit moest oefenen, opdat de pachter geen
fraude zou plegen, dus bv. kalveren of veulens verkopen,
zonder dat de verpachter daarvan op de hoogte was.
Ontginning en beplanting
De verpachter was in eerste instantie vooral geïnteresseerd in de goede toestand van boerderij en landerijen.
Daarom komt men, speciaal in de pachtcontracten van Tongerlo
nogal eens bepalingen tegen over het in cultuur brengen van
gronden.
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Meidoorn, een veelvuldig aangeplante
struik in heggen .
Uitstekend geschikt voor veekering .

Zo moet de pachter van de Hoeve Leeuwerkeneik te Alphen bv.
in zijn 4-jarige huurperiode van 1556/60 "te toelinge brengen
een oft twee buender heyvelte, daert hem beste gelegen sal
wesen".
Het onderhoud van beplantingen was steeds een belangrijk punt.
Op de Abtshoeve onder Teteringen moet de pachter in de periode
1546/58 elk jaar 50 eiken of elzen poten, en indien er enkele
jonge bomen mochten dood gaan, moet hij ze vervangen. Elke
boom teweinig leverde hem een boete van 4 stuiver op.
Op Nuleynde in 1539/51 25 eiken ofwel 100 berken dan wel elzen.
En voor de periode 1556/68 moet de laat op de Leeuwerkeneik
"een sille lants met eeckelen besaeyen ende daeronder werpen
berckensaet" en bovendien nog 200 heesters ofwel 200 elzen
dan wel berken poten. (een sille is een maat uit de Noorderkempen ter grootte van 2 lopenzaad ofwel 1/3 bunder. Met
heesters worden hier blijkbaar eiken bedoeld).
Ook wordt nog wel eens bedongen dat een stuk land geëgaliseerd
wordt. Zo is de huurder van Groot Wolfslaar gehouden om een
stuk land "goed" te maken: "de leechte daer Inne liggende met
sandt oft eerde ophogen ende de hoochte Daer in liggende
. sal hy leechen ende deerde onder vut nemen, de soyen omleech
settende ende maecken metter eerde daer vut comende een
dycxken om Dwater daer meede tsomerdaechs vuyt te dycken".
Vrijwel steeds behoudt de verpachter de opgaande bomen
bij een boerderij aan zichzelf: de pachter mag slechts het
schaarhout van de hegkanten snoeien (om de 5 à 7 jaar werd
dit "gehouwen" of "gebost"). De pachter krijgt bovendien
instruktie om het opgaand geboomte te beschermen tegen beschadigingen door zijn of andermans vee.
Bij gebrek aan stookhout kreeg de pachter vaak een stuk moer
toegewezen waaruit hij zijn "brand" kon halen. Op Valkenberg
mag de huurder "soo veel byltorff steken als hy in syn hyshouden van doen hebben sal".
De musterd was een takkebos, samengebonden met een wilgentwijg. Musterd was noodzakelijk voor het op temperatuur
brengen van de oven. Ovens zaten meestal binnen in de boerderij, in de buurt van "den herd". Later ontstonden er
aparte bakhuizen los van de boerderij.
De pachters waren uiteraard ook gerechtigd om overal kleine
takjes te snijden: "een twijg en een wis, die haalt men
waar tie is".

Om te voorkomen dat het vee
snel wegliep, werd het voorzien van een knieband .

Op een boerderij was veel houtwerk nodig, niet in de laatste
plaats omdat niet alleen de gebinten, maar ook de wanden van
stal, schuur en woonhuis uit gevlochten takken bestonden
"vitselwerk". Zo'n wand werd gevlochten van wilgentenen
tussen staanders: vervolgens werd er een mengsel van leem,
stro en koemest op gesmeten. Vitselstek kon een pachter
overal op de boerderij, waar hij dat vond snijden.
Dat het hout vrij schaars was blijkt wel uit een passus
in het pachtcontract van Groot Wolfslaar (1572/78) waarin
het de pachter uitdrukkelijk wordt aangezegd om niet met
hout te heinen, maar met zoden(met uitzondering van de
mestkuil) . Men moet zich voorstellen dat in de besproken
periode opgaand hout zeer schaars was: dat vond men vrijwel alleen in de bossen van de Heer van Breda (Ulvenhoutse
Bos, Mast- en Liesbos). Sommige boeren hadden ook wel
bossen van bv. een half bunder, maar dit zal hoofdzakelijk
hakhout zijn geweest. De heggen waren de belangrijkste houtleverancier: sommige heggen waren zeer breed (10 m. of meer) .
Bemesting
Van levensbelang voor het instandhouden van de vruchtbaarheid
van de bodem, was het behouden van alle organische stoffen die
op het landbouwbedrijf werden geproduceerd, Men probeerde
(onbewust) een gesloten kringloop van organische stoffen in
stand te houden. Door verkoop van zuivel, vee, graan etc. verdween een deel van de organische stoffen naar elders.
In de pachtcontracten wordt vrijwel steeds gesproken over mest
en allerlei produkten die in mest kunnen worden omgezet.
In een overeenkomst betreffende Daasdonk (1550) vinden we
"de pachter sal egeen miss vande hoeve mogen vueren oft doen
vueren mer sal allet miss moeten slyten op zyn meesters landt".
Ook as (bv. van turf), "rouwaer" en "vette" moesten beslist
op de boerderij aanwezig blijven. Soms vinden we zelfs de
voorwaarde, dat er bij het uitgaan van de pacht evenveel mest
in de "messie" aanwezig moet zijn als bij het begin. Men mat
de hoeveelheid met een "pegel" (peil) . Zo waren er op
Wolfslaar in de messie 4 putten, waarvan de diepte, lengte en
breedte nauwkeurig wordt omschreven.
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Zoden steken voor de daknok _
Uit : M.C . van Iersel: Handwerk in de kleine Meijerij
rond 1900 .

7.ode11 steken

Aanvulling van de hoeveelheid organisch stof kon de boer
vinden in de vorm van vlaggen, slootbagger, turfas en vooral
straatmest, een produkt dat men bv. uit Breda, maar ook uit
de Hollandse steden betrok.
Zo moet de pachter op de Hoeve Hulsdonck onder Klein-Zundert
in zijn eerste pachtjaar een half schip straatmest halen in
de haven van Roosendaal of Leur; het tweede en derde jaar
mag hij volstaan met een kwart schip.
Vrijwel altijd wordt gestipuleerd dat de pachter tot het
einde van zijn termijn met zijn "volle haef" op de boerderij moet blijven, dat is dus met zijn gehele veestapel.
Een bepaling die ongetwijfeld ook verband houdt met het instandhouden van de vruchtbaarheid is deze: de pachter mag
in zijn laatste jaar geen weiland scheuren en bezaaien.
In de zode van weiland is namelijk vee~ meer organische
stof aanwezig dan in een gelijk oppervlak bouwland. Een
niet onbelangrijk deel van die organische stof zou dan verloren gaan: de organische stof zou na oir.zetting in mineralen
nl. gedeeltelijk in het ~erbouwde landgewas terechtkomen.
Enkele malen leest men dat de pachter in zijn laatste jaar
een deel van het bouwland braak moet laten liggen: meestal
gaat het hier slechts om een hektare, doch bij de contracten
van Tongerlo vinden we ook wel 1/3 van het totale oppervlak
bouwland. Tijdens het braakliggen kan de vruchtbaarheid verhoogd worden, nl. door de werking van vrijlevende stikstofbindingsbacterieën, die stikstof uit de atmosfeer binden.

Onkruidbestrijding
Als op een bedrijf gedurende één of meerdere jaren het onkruid niet deugdelijk werd bestreden, kon dit voor de volgende jaren tot gevolg hebben dat het land vrijwel overwoekerd werd, vooral in het geval van hardnekkige wortelonkruiden als kweekgras en heermoes. De pachter wordt dus
soms op het hart gedrukt om distels en ander onkruid wel
te vernietigen. Op een boerderij te Overveld onder Princenhage wordt het als volgt omschreven "de dystelen ende
andere quade ruychten twee mael tsjaers" afmaaien, eenmaal
op het einde van mei en eenmaal op het einde van juli.
(1609/1615) en eveneens op Overveld op een ander landbouwbedrijf: "groesen ende weyde gebruycke tot groesen ende
weyden ende d i e van doornen ende dystelen suyveren" (16 9 8 /
1704).
Onderhoud van de gebouwen
Hoewel de gebouwen in verhouding tot de grond relatief van
geringe waarde zijn, leest men toch in elk pachtcontract
enkele voorwaarden die betrekking hebben Óp het onderhoud
van de boerderij. Zo moet de pachter bv. voorkomen dat er
door onachtzaamheid van hem of zijn gezinsleden brand uitbreekt. Tegenover blikseminslag stond men natuurlijk machteloos.
De pachter moet de wanden en het dak van de boerderij wateren winddicht h o uden. De wanden moet hij "vitten ende leemen"
dat wil zeggen ontstane openingen opnieuw voorzien van vitselstek en vlechtwerk en besmijten met leem, stro en koemest.
Het dak van d e boerderij bestond in het zuiden van de Baronie vrijwel steeds uit stro, in het noorden en dan speciaal
op de grote boerderijen echter uit riet. De pachter moest
elk jaar een bepaalde hoeveelheid stro of riet verdekken:
op Valkenberg in 1663 moet hij jaarlijks 10 "manghele goet
gescuet stroo van groeten soe die persoen ofte yemant van
zynetwegen achter den bant tusschen de lancxten vingheren van beyen syn handen dat omgrypen can".
Een mandel of mangel is een hoeveelheid van 12 of 15 schoven stro. Het stro moest van goede kwaliteit zijn.
In Gilze rekende men de hoeveelheid stro in steen. Zo moest
de pachter in 1717 en volgende jaren elk jaar 100 steen goed
geschud stro verdekken. Een steen is een bepaalde gewichtseenheid, die ook wel in gebruik was voor vlas. Eén steen
was 8 of 6 pond, ongeveer 4 of 3 kilo.
Elders bepaalt men de hoeveelheid riet of stro in vimmen,
dat is een hoeveelheid van 100 schoven. Zo moet de pachter
op Burgst in 1597/1603 per jaar 10 vimmen riet verdekken.
En bij een boerderij op de Emer wordt in de periode 1607/13
van de pachter verlangd dat hij per jaar verdekt 4 vimmen
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gewone

vlier

(=zwanet

Vlier werd gewoonlijk aangeplant bij het "mozegat". Van
de bloesem werd thee getrokken.
"claer riet, vanden meesten ende dicsten bande". En weer op
Burgst in 1670/6:4 vimmen "cael riet van 6 palmen in den
bant".
Als men in een bepaald jaar minder gaten in het dak hoefde
te repareren, moest men hetgene dat men in dat jaar niet
verdekte, .bewaren tot volgend jaar.
Reparaties aan de boerderij zijn, voorzover het om kleine
herstellingen gaat, voor rekening van de pachter. Soms verstaat men onder klein: zoveel als men met drie man in drie
dagen kan repareren. Grote reparaties en nieuwbouw zijn
echter voor rekening van de verpachter. De huurder moet dan
echter wel hout, stenen, leem, kalk etc. aanhalen en verder
de timmerlieden, metselaars, rietdekkers helpen en ze van
eten en drinken voorzien. Zo omschrijft men de verplichtingen van beide partijen bij de Hoeve Nuleynde in 1515
als volgt:
"Item Jan sal alle huysinghen, scuren, stallen, koeyen
(=kooien) vander vors. hoeve wel ende loffelyck onderhouden in goeder reparatien van wanden ende van daecken
op syn selfs cost ende daertoe sal mijn heer gheven alleen
latten ende naghel ende anders niet. Item oft myn heere
de prelaat daer iet nyeuws doet timmeren oft maken, derselver .hoeve aengaende, soe sal Jan sculdich sijn den werckluyden".
Een bijzonder geval is wel het opbouwen van een nieuwe
schuur op de Hoeve de Leeuwerkeneik in 1557.
De pachter mocht een schuur op Spreeuwenhof, een andere
boerderij van Tongerlo, gelegen onder Klein-Zundert afbreken en bij Leeuwerkeneik weer oprichten (in de plaats
van een oude bouwvallige schuur aldaar) .. ende deselvemet
stroe loffelyck decken, vorsten, onderplayen, vitten,
latten ende leemen oft plecken binnen ende buyten" ..
Onderhoud van wallen en heiningen
Rond zeer veel percelen lag in de betrokken periode een
wal met heg. Deze wal diende om loslopend vee uit de akker
te weren. Soms vond men aan de buitenkant van de wal een
sloot, hier meestal "hool" genaamd. De wal zelf wordt vrijwel steeds aangeduid als "gracht". De houtopbrengst van de
grachten, die .meestal eens in de 5 à 7 jaar werden "gebost"

Houtwal met "hool" aan de
linkerzijde
houtwal rond bouwland

moet redelijk hoog geweest ziJn. Het leverde voo~ de boer
geriefhout en takkebossen (musterd) op. De gracht speelde
verder een belangrijke rol bij het handhaven va.n het na·tuurlijk evenwicht: er nestelden veel vogels en roofdieren
als wezel, hermelijn en egel in.
De pachter van de Abtshoeve onder Teteringen moet in de
periode 1547/59 elk jaar 60 roeden dubbele grachten aanleggen, van boven 10 voet breed. Dat is dus ongevëer 340
meter lang en boven 2,8 breed, een gigantisch karwei. Op
de hoeve Ter Vloet onder Klein-Zundert krijgt de pachter
de opdracht om jaarlijks 12 roeden gracht van 5 zoden
hoog aan te leggen.
Meestal wordt in de contracten volstaan met de bepaling
dat de pachter de grachten "loffelyck" moet onderhouden,
en indien een buurman dat vraagt, "wedeLwerck" te leveren,
dat wil zeggen aan zijn eigen kant de wal even goed te
herstellen als ook de buurman aan zijn eigen kant dat doet.
In 1698 moet een huurder op een boerderij onder Overa
"alle holen, remmelen ende graghten wel opheynen ende onderhouden". (een remmel is een weggetje dat toegang tot een
akker verleent; elders ook wel een vaste wal waar bagger
opgeworpen wordt) .
Op de hoeve de Leeuwerkeneik omschrijft men de vereiste
werkzaamheden als volgt: "alle grachten opschieten ende
heynen".
Ook hekken en heiningen dienden goed onderhouden te worden:
"tot goede vridinghe van allen goeden sal die laet vreden
met hoortvekens, die hij te winter wederom thuis halen sal
ende onder tdroogh stellen ende nergens egheen veekengaten
of weghen maken dan met ten yersten ordineren sal "zo luidt
het contracht van de hoeve Ter Vloet, 1570/82 op dit punt.
Veken is een oud woord voor hek. Men kende diverse typen
hekken, bv. klapveken (dat toeviel), draaiveken en hier
blijkbaar gevlochten hekken (houtveken)
De sloten moeten r2gelmatig tot de oude bodem uitgediept
worden om een snelle waterafvoer te bewerkstelligen: dit
noemde men grondsloten of vagen (vegen) .
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Verhuur van de hoeve Valkenberg,1662
Op de hoeve Nuleynd moet Jan Hendrichssoens vande Nuleynde
"alle graften, sloeten, waterlaten ende heyndinghen wel
ende loffelyck onderhouden ende opmaken op syn self s cost
ende voerts nae gebuerlyck recht te onderhouden" (1505/1517).
Het spreekt vanzelf dat de pachter de plicht had de wegen
in de buurt van zijn landerijen te helpen onderhouden.
Dit werk werd meestal als het een openbare weg betrof, uitgevoerd. door een gehele "hertganck", Waarbij dan uit elk
gezin op een vastgestelde dag een man met paard en wagen
moest komen "panieren". Gaten moesten worden volgestort,
karresporen gedicht etc.

Samenvatting
Ttjdpacht van boerderijen kan in de Baronie pas ~p enigszins
uitgebreide schaal bestudeerd worden vanaf de 15 eeuw,
wegens het ontbreken van oudere gegevens. De oudste pacht
contracten zijn ons overgeleverd uit abdij-archieven, speciaal dat van de abdij Tongerlo.
De abdij geeft de hoeven aanvankelijk uit tegen halfwinning:
dat wil zeggen abdij en pachter schaffen samen het vee
(eventueel gereedschap, zaaigoed) aan, maar delen ook de opbrengst samen. De halfwinning verdwijnt als systeem in de
16e eeuw.
Betalingen in natura en diensten zijn in de bestudeerde periode
aanvankelijk algemeen, maar verdwijnen later.
e
De overheersende pachttermijn wordt in de 17 eeuw/6 jaar.
Als ingangsdatum zien we vrijwel steeds half maart voor huis,
weiland en braakliggend land, terwijl het bebouwde land aanvaard wordt in de stoppellen "met halve schaar".
Meest genoemde datum voor afdracht van de pacht is St. Maarten
(11 nov.)
Een groot deel van de verpachters komt uit de gegoede klasse
uit Breda of andere steden.
Hoe de verschuivingen in de tijd precies plaats vinden valt
aan de hand van het beperkte aantal contracten nog moeilijk
te zeggen: daarvoor zal een uitgebreidere studie vereist
zijn.
Mogelijk kan bovenstaand opstel enig licht werpen op minder
bekende termen die regelmatig in pachtcontracten opduiken.

Voor de heeren Damis ianssen ende Jo1.' Johan vander Straten
Schepenen in Breda,quamen Me Vrouwe Maria andre weduwe wijlen
d'heer Quartiermeester generael ende Ritmr. Anthonis Crocq
saliger met Jo.r Johan de Villegas,Corneth,haeren schoonsone
als haeren gecoren vooght ende assistent in desen ter eenre,
deselve bekent verhuert
ende Jan cornelis leyten,
woonende inde haeghe ter andere sijden,die bekende gehuert
te bebben haer Vrouwe Crocq qualitate qua Groote hoeve, landerijen ende erffenisse genaemt de hoeve van Valckenbergh voor
soa veele vande selve hoeve gelegen is onder Ghilze ende Ghinneken, namentlijck de parcheelen van sai~landen,weylanden,groese
ende erffven der selver hoeve,die bij Anthonis gestelaers,Adriaen reijnvaen ende de Vrouwe verhuerdersse besaeijt ende gebruij ckt sijn geweest met een gedeelte inden hoff tot des
huerders nootÇlruft.Voorts sal den huerman oock vande huysingen
bewoonen ende tot sijnen gebruijcke hebben de twee keuckens
met een camerken metten voorsten kelder ende den corensolder
omtrent den stalle,oock de achterhuijsinge ende stallinge daer
aengehoorende met den missum ende de groote schuere opde selve
hoeve.Ende Me Vrouwe Crocq behout onverhuert t'haeren gebruijck
ende profijte de nieuw getimmerde ende voordere huysinge op
de selve hoeve,mitsgaders de tassinge int voors.achterhuijs,
bij haer Verhuerdersse boven met ribben ende mutsaert gemaeckt
ende met hoij beleijt,oock den stalle tot vier peerden te setten ende den geheelen boomgaert ende het meerder gedeelte van
den hoff aldaer,gelijck alles soo geconditioneert ende den
voors.huerder aengewesen,ende bij hem huerder daerop geaccepteert is té~ genoegen
Voor eenen termijn van sesse eerstcomende iaeren ofte saeijsoenen, ingaende ende te aenveerden halff meert anno xviCdrij
entsestich naestcomende soo veel de huijsinge ende schuere
als landerijen voors.,ende wederom aff te scheijden halff
meert anno xvic negenentsestich toecomende,elck iaer om ende
voor de somme van adi;hondert gulden, tot veertich grooten
vlaems tstuck vrije gelt,boven alle lasten ende inrpositien,
die van gehuerde goederen,soo van s'Landts als dorpswegen,t-sij
horengelt,gemetgelt,contributie,dorpslasten,Conincxbede ende
andersins,te betaelen vallen sullen,alreede opgestelt ende
dese huere noch verder omme te slaen ende op te stellen,egeene
daer van uytgesondert,alsoo de Vrouwe verhuerdersse vrije
gelt van alles is bedingendé-;iaerlijcx precies martinij den
elffsten november te betaelen soa de contracten voors.bekenden,
ende d'eerste verschijndach sal sijn den elffsten november
anno xviCdrijentsestich naestcoemnde,ende soa voorts van
iaere tot iaere desen huertijt geduerende,met geen minder
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munte als twee stuijvers bedragende in goeden geevalueerden
gelden aen handen van voornoemden Vrouwe Crocq ende niemant
anders binnen Breda,iaerlijcx uytterlijck voor kersmisse den
vijffentwintichsten december te betaelen,ende voorts op de
volgende conditien,
Als naementlijck allen het landt,dat ten inganck deser huere
voors.opgesaeijt sal wesen,is geconditioneert da.t bijden
huerder voornoemt t'selve inde hoek gelevert,ende d'eene
gerechte helfft alsda.n van dien bij hem huerder,ende de wederhelfft respective bij Me VroUZJe Crocq inden oogst anno xvic
drijentsestiëh,halff ende halff gedeelt ende genoten sal
werden,des sal hij aencomenden huerrnan ten uijtganck sijner
hueriaeren voors.van gelijcken wederom soo veel lants wel
custbaerlijck, gemist ende opgesaeijt moeten overleveren omrr.e
de vruchten da.er van bij hom ende de Vrouwe v~rhuerdersse
ofte als.da.n haere huerrnan inden oogst xviCnegentsestich voors.
wederom inde hoek gedeelt te werden halff ende halff.
Den huerder sal tot sijn nootdruft mogen steken soo veel bijltorff als hij in sijn huijshouden van doen hebben sal,ter
plaetse da.er de vroUZJe verhuerdersse hem aenweijsen sal,sonder denselven te mogen vercopen,verrnangelen oft wechgeven in
eeniger manieren
Item den huerder sal gehouden sijn voor het wel voldoen sijner
belooffde huerpenningen ende het presteren deser conditie tot
sijnen coste voor Schepenen ter Secretarije binnen Breda te
stellen twee goede so.lver/w'rLhel'hinner der voors.Stadt ofte
Lande van Breda woonachtig ende genouch gegoeijt sijnde,met
verbant van eenige speciale erffgoederen ten genoegen vande
VroUZJe verhuerdersse,ten allen tijden ten verrnaene vande selve
VroUZJe verhuerdersse
welcke borgen sullen staen als principaele huerders ende pachters
ende sal de VroUZJe verhuerdersse een voor al ende voor t'geheel,die het haer gelieven sal,sonder te observeren enige ordre van divisie ofte excecutie mogen aenspreken ende excecuteren met ~lle heeren Rechten ende Rechteren,sonder eenige Rechtvoorderinge daeromrne te derven doen,namptisatie voor alle contradictie voor te gaen,des sullen de voors.borgen hebben gelijcke excecutie den eenen op den anderen ende opden principaelen pachter voor 'tgene waervoor sij eenichszins beschadigt
souden mogen werden
Item ingevalle de huerder sijne beloofde huerpenningen niet
promptelijck als boven iaerlijcx voldoet,oock ingevalle hi~.
eenige van sijne gehuerde goederen int gehèel ofte deel bu~Jten
wete ofte consente vande VroUZJe verhuerdersse aen iemant anders comt over te laeten,voorts te verhueren oft laeten gebruijcken,mitsgaders ingevaUe hij hue1•der dese huerceduUe
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in eenige andere puncten comt te buijten te gaen,sal hij huerder in sulcken gevalle vervallen in eenen dobbelen pacht ende
daer en boven oock vervallen sijn van sijnen voorderen huertijt, indien net de VroUZJe verhuerdersse gelieft maer anders
niet
Soo da.t de Vrouwe verhuerdersse de selve goederen int geheel
terstont uijtter handt ofte openbaerlijck aen eenen anderen
sal mogen verhueren,ende wat deselve minder comen te voldoen
met alle casten opden gebreckigen huerrnan ende aijnen borgen
reëlijck met parate executie verhaelen,soo dat da.n de huerman sijne gehuerde goederen selfs sal moeten gebruijc::ken ende
wel missen ende bouwen,gelijck een goet huerrnan eehuldich
is ende behoort te doen
Item den huerrnan sal iaerlijcx moeten leveren thier: mandelen
geluij ofte stroij tot onderhoudinge der huijs1'.ngen ofte maecken
van eenige nieUZJe huijsinge,tot welck repareren ande maecken
den huerder sal moeten aenhaelen alle materiaelen van calck~
steen,leem,banden,geerden ende den metser,timmermc:n ende decker
dienen ende cost ende dranck geven,alles sonder iets daer
vooren aende huerpenningen te mogen corten,
Item den huerder sal oock de huijsingen wel bewaeren,op da.t
door hem huerder ofte sijne boden ende huijsgezinne egeene
echaede en geschiede,op peene van aUe deselve schaede op hem
huerder ende sijne borgen te verhaelen
Item den huerrnan sal alle schoia;)en ende andere slooten van
sijne gehuerde goederen,wegen ende stegen,loffelijcken moer-en
grontslooten ende maecken naer den keure des landts,de aerde
da.er uijtcomende in hoopen setten ende met misch gemenght ;.·
sijnde,over de weijden te voeren,de grachten met behoorlijcke
reparatie te onderhouden ende den houtwasch op ende om dese
verhuerde goederen staende ende wasschende(die de Vrouwe
verhuerdersse bij desen niet meede en verhuert,maer aen
haer selven behout) buijten cost ende last vande verhuerdersse
naer uijtterste vermogen als sijn eijgen houtwasch wel gaede
slaen opdat da.er door hem,ofte sijne oft andere luijden beesten
egeene schaede geschiede,op peene vande selve schaede selfs
te verantwoorden
de duijven die op de verhuerde goederen dese hueriaeren geduerende souden mogen gehouden werden sullen weS~n ·tot
profijte vande Vrouwe verhuerdersse
Item den huerder en sal ten uijtganck sijner hue1°iaeren egeen
stroeijsel,vlagse l,mist,lange oft carte hosse len stroeij van
dese gehuerde goeder en mogen vervoeren ofte medenemen,ePnichsins meerder ofte ver der getal,als hij huerder opte seZ.ve
hoeve heeft opgebracht,dewelck tijde van sijne opbracht pertinent sal wer de n aenge t eeckent
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Item de Vrouwe verhuerdersse conditioneert noch dat sij geduerende dese hueriaeren aen dese verhuerde goederen sal mogen doen slooten,planten ende graven naer haer believen ende
goetduncken,sonder iemants contradictie
ende werden alle dese erffenissen verhuert met de placke onbegrepen der preciese maete,gelijck deselve gel~gen sijn
stootende de minder ende meerder maete mette voet tot profijt ofte schaede vanden huerder,soo als die sijn gelegen
Den gebreckigen huerder,ten verschijndage voors.niet betaelende,sal aende roeijdraegers ofte deurweerders,voor elcke sommatie,renovatie ende excecutie moeten betaelen t'elcken reijse
sooals de gebrec~ige huerders ofte betaelders van sijne hoocheijts gepachte landen gehouden sijn te betaelen thaeren laste.
Ten leste is mede bevoorwaert dat den huerman van dese hoeve,
sich oock niet en sal vervoorderen eenige weij ofte hoylanden
te scheuren ende te besaeijen,sonder haer Vrouwe Crocq voorgaende consent,op peene van dobbele huerpenningen te moeten
betaelen,ende van sijn voorderen huertijt vervaUen te sijn,
soo Me Vrouwe Crocq sulcx belieft maer anders niet
Verbyndende de voors.Vrouwe Crocq voor t'leveren vande verhuerde huijsinge,schuere,landerijen ende erven voors. ende
den voors.Jan cornelis leyten voor het wel voldoen van sijne
voors.huerpenningen ende het presteren ende volbrengen van
alle de besproken conditien voors.,respective henne persoonen
ende alle henne goederen,roerende ende onroerende,tegenwoordiche ende toecomende,met pande als gereet gelt ten tijde
voors . ende tot meerder verseeckerheijt,soo sijn mede voor
de voors . heeren Schepenen gecompareert Cornelis adriaen leyten
ende adriaen cornelis leyten,den vader ende broeder vanden
voors.Jan leijten,huerman,ende hebben hen tesaemen ,oock elck
besonder een voor al ende elck als principael borgen ende
schuldenaeren gesteit tot voldoeninge van aUen t 'gene:· voors.
is,voor den voors.Jan cornelis l eiJten,huerder,Verbyndende
da.er voorénscoock henne personen ende aUe henne goederen,
tegenwoirdige ende toecomende,oock met pande als gereet gelt
ten tijden voors.
dies gelooft den voors.Jan leijten,huerder,sijnen vader ende
broeder voornoemt van dese haeren borchtochte altoos vrije
vosteloos ende schadeloos te houden ende ontheffen onder
verbant als voor.Actum anno xvictweeentsestich,vier dagen
in octobrj
(hier aff twee acten)
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Afkortingen:
AAT=Abdijarchief Tongerlo
GAB=Gemeente-archief Breda
R=register van schepenakten van de schepenbank van Breda
CePUtti=:.tr. F. F. X. Cel'Utti : Midde leew,;se rechtsbronnen van Stad en
Breda,deel II
N=llotariëel archief
B=Berow,; (onderbreking van de pachttermijn halverr.:ege)
Literatuur:
H.P.H.Jansen:Landbow,;pacht in

Heerlijkheid

• Nieuw- Ginneken. Het staat i nternat i onaa l geregi streerd onder ISSN- 0166-0438 .
Het ve r s chijnt vijf maal pP. r jaar en geeft naa st veel informa tie voor de leden
ook vele kleine bijzonderhede n en saillante det ai ls uit de ge s chiedenis van de
vroeqe r e Heerlijkheid Ginneken en Bave l , de gemeente Gi nneken en Ba vel en de
9eMente Nieuw-Ginneken.
lledaktie.
lledaktie - adres
Oms lagtekening
Lay- out

c.J . H. Leijten en J.C. van der Westerlaken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61 27 42
Ir . B.Dusseldorp
C.J.H . Leijten

De heemkun<lekring "Paulus van Daesdonck" -werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk
erke nd als vereniging op 25 noveniber 1975 .
De ve reniging is ' ingeschreven bi j de Kamer van Koophandel te Breda onder nununer
v 282568 .
lekretariaat :
" nkrekening
Girorekening

Abdij van Thornstraat 18, 485 4 KG Bavel, 01613 - 34 88
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
t . n . v. Paulus van Daesdonck
37 , 13.311

J.!denadministratie
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout
Brabant,14e- 15e eeULJ,Assen(1955)

MUSEUM
heemkundekring heef t een eigen he emkundig mus eum op he t adre s Pennend ij k 1.
Het museum is geopend de 1e zondag van de ma and van 14 .00 uu r - 17.00 uur en
elke woensdagmiddag va n 14. 00 uur - 16. 00 uur.
Voor groepen o p ve r zoe k. Sc he nkingen voor de kollektie gaarne i n het museum op
werkdagen van 8 . 30 uur - 16.30 uu r.

De

l!STUUR
;;:c.-Y.d .
C. J.H.
J. A. v.
W. A.
ff, J.H .
A.P . J.H.
J . A.H.
A. H.H.
.J. H.E.M.

Boerderij in Berlicum in 1846. Vele van dit type boerderijen zijn in het najaar van 1944 door
oorlogshandelingen verwoest.
H.l. Knip (1819-overl. tussen 1897 en 1911) , pen en aquarel, 265 x 427 mm, particulier bezit.

Le t op het 'hort' tegen de schuur,bestaande uit gevlochten takken .

UITSPRAAK
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Er i s één waarheid in h e t le ven :
"Domme vragen bestaan niet".

Wester laken
Le i jten
Dorst
Langen
Heer en
Luijten
Grauwma ns

Verkoo ij e n
Jespers

1993
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p~ nn i ngme ester
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2 penn ingmeester
1992
techn isch koörd i na t o r
medew. Ga ld er / St ri jbeek 1993
medew• Ulve nhout
199 1

voor zitter
vice - voorzitte r
secretar is
2e s ecretar is

! UBLICATIES
1975 Monumentenboek je
1977 Holen "De Kore nbloe m"
1977 130 jaar Ha riaschool
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk i n Ulvenhout
1980 Van Ginneken t o t N ieuw - Gi~ n eke n
198 1 Driekwarteeuw Constantia
1982 Da vid Tomkins
1983 Veldnamen 1-20 (1 98 3- 1986)
1983 100 jaar school Galder
1984 Carnaval in Oud - en Nw . Ginneken
1984 Gouden Pau l us
1985 TUssen Witte Wo lk e n Anne ville
1986 Wandelen in Strij be e k
1987 Kerken in Bavel
1987 Wandelen in Ulvenhout (Ca l lot )
1990 Het Mastbos en he t we rk van houtvester van Sche r mbeek

J. M. E.M. Je s pers (u i tverkocht)
J . C. van der We s terlaken
C. J . M. Leijten
H. J . Di rven , K.A.H . W. Leenders e.a .
Dr. J.L . M. de Lepper
H. J. Di rven, J.C. van der Westerlaken
J. C. en R. va n de r wésterla ken
Drs . H. J.C . Verhoeven (B.v . P. 39)
Ir . Ch r . Bu i ks
A.M. H. Ve rkooije n e . a . (B . v . P. 44)
Bri eve n va n Paulus (46)
Reda kt i e e . v . a. (B . v.P. 50)
J ac Je s pers (u i tve rkoc ht)
J ac Je s pers en Drs. Ha r ry Verhoe ven
Or. C. S.H . Radema ker 55 . CC.
Ir. W.J. Boneka mp , M. P . C. Scheepers
A.J . Sp i e rings

LIDHllllTSCHAP
net veren i gingsjaar van de heemkundekring l oopt van 1 .september tot 31 augustus .
Naast diverse heemakt i viteiten, l ezingen, tentoonste.llingen en excursies geeft
de kring het tijdschri-f t "Br ieven van Paulus" uit.
He t l \ dmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
varl!nlg i ngsjaar 1993-1994 f 25,-- per jaar.

