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In de kapel van Strijbeek staat dank zij een financiéle
btjdrage van de "stjchting Restauratje Kerken GaJder,Strij-
beek en [J]venhout" dit jaar een nieuwe kerststal-
Vorig jaar stond er een zelfgenaakte, die bij veien njet jn
de smaak viel.Ad Jansen legcle hem vast voor het nageslacht.

ZALIG KERSTFEEST EN
EEN ZALIG NIEUWJAAR

Een oude Brabantse wens voor U allen van

-Bestuur Heemkundekring Paulus van Daesdonck
-Bestuur "St j.chting Paulus' Museum"
-Redactie "Brieven van Paulus"
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PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Girrneken

Laatste wintermaand van deze eeuw.

Beste Heemvrienden,

De tentoonstelling Bavel 700 is intussen alweer gesloten.
Ongeveer 1000 personen hebben deze tentoonstelling bezocht
en velen hebben zich lovend uitgelaten over deze expositie.
Ook een aantal groepen van de Bavelse scholen hebben in het
kader van Bavel-700-projecten een bezoekje aan het museum
gebracht.
Jong'geleerd is oud gedaan!
Op 2 januari is ons museum gesloten i.v.m. de vele nieuw-
j aarsactiviteiten.

Door de opbrengst van een culinair hoogstandje in de Fazan-
terie, georganiseerd door de C.C.U., aan Paulus te schen-
ken, waren we in de gelegenheid. een prachtige nieuwe vitri-
ne te bouwen in de ruimte voor de wisselende tentoonstel-
lingen. Op 9 januari gaan we deze vitrine in gebruik nemen.
Tegelijkertijd za1 dan de nieuwe tentoonstelling "Over eten
gesproken" geopend worden. Deze tentoonstelling wordt inge-
richt door het "Nederlands Centrum voor Volkscultuur" dat
gevestigd is in Utrecht. De tentoonstelling zal ook geopend
worden door de directeur van het N.C.V. drs Ineke Strouken.
Wij zijn erg benieuwd hoe de professionals dit thema zullen
aanpakken.
Deze tentoonstelling is te bezichtigen in de maanden janua-
ri, februari en maart. ïn april zullen we zelf weer een
tentoonstelling inrichten over 25 jaar Paulus.

0p maandag 'J.7 j anuari komt Lya de Haas in de Fazanterie
voor ons optreden met haar Brabantse liedjes. Zíj zingt
haar eigen liedjes maar ook liedjes van Ad de Laat en Ge-
rard van Maasakkers.

Redactie :Craenlaer 18

4851 TK Ulvenhout

Thrttbtr bun lPuulufi»

Tweemaandel i j ks Periodi ek

van de heemkundekring
"Pau1us van Daesdonck"

25e j aargang nr L27
rssN-01 66-0438

vh Nieuw-Ginneken 15 midwintermaand 1999

MAGISCH JAAR

Reeds vele jaren kijkt ieder uit naar en praat over bet
jaar 2000. Een magisch getaI, een magisch jaar.
We wisselen van eeuw , maar wisselen ook van millennium.
Alleen is de vraag of het derde millennium begint op de

nieuwjaarsdag van 2000 of 2001. Daar zijn de geleerden h9t
niet over eens. Voor beide.theorieën zijn allerlei "bewíl-
zerl" aan te dragen.
In 1999 is in ons tijdschrift en in ons museum veel aïn-
dacht besteed aan het zevende eeuwfeest van Bavel.
In dit nummer besteedt Ad Jansen aandacht aan enkele nandgn
in de Dorpstraat van Ulvenhout en Karel Leenders zet zíin
ideeën over de geschiedenis van Bavel nog eens op een r_íi'
Op 9 januari nemen we onze nieuwe vitrinekast, die we kOn-

den bouwen dank zij een ruime bijdrage van de C.C-U - of.ft-
cieel in gebruik. De voorzitter vertelt er meer over.

De komende jaarwisseling wordt een bijzondere.
Paulus gaat in het nieuwe iaar onverdroten voort en ví7tt
op 3 april z:-jn zilveren jubileum.
De discussie b.ret het begin van het nieuwe millennium /'al
nog wel een jaar duren, Àaar hoe het ook mag zijn 2000 is
een bijzonder jaartal en zonder twijfel een

i

MAGISCH JAAR
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Een aantal jaren geleden heeft zíi ook voor Paulus opgetre-
den en dat heeft zo'n indruk gemaakt dat we besloten hebben
haar nog eens terug te laten konen. Inmiddels is Lya be-
kend geworden via Omroep Brabant en heeft daar op zaterdag-
middag ook haar eigen programma "0p z'n Brabants".
Voor velen zal het een hernieuwde kennismaking worden en
degenen die haar eerste optreden gemist hebben moeten d.eze
kans niet voorbij laten gaan
Aanvang 20.15 uur.

Ik wens iedereen een plezierige eeuwwisseling oftewel
zalig uiteinde en een goei begin.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck,

VREUGDESTAITD

NATIONALE GROET 2OOO

Op 31 december 1999 en 1

waternolens in Brabant in
voiseerde wieken.
Het is een groet aan de
nieuwe eeuw.
In heel Ned.erland zullen 250 molens meedoen aan het initia-
tief van molenaar Josien de Vries uit hlijk bij Duurstede.

januari 2000 zullen 39 wind- en
de vreugdestand staan met gePa-

oude eeuw en begroeting van de

Jan van der Westerlaken,
voorzitter.
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e$iqt d.e qieuwe eeurY qet
19oo cf rqet 1901?

[\aar wij in don aanhof van onzen Nieuwjaars-
L-l wengch, in ons vorige uummer, zeiden, dat

ous nog twee jaren scheiden v&n de nieuwe
eeuw, werd ons door eenigen onzer abonnés, tlie
verkeerd.elijk meenon, d,at de nieuwe eeuw mct
1900 aanvangt, ons hunne bevree'mding: te keu-
'uèn. gegeven. Wij willen dus - wat we'reeds
vrgeger deden in onze dagbladerr - ook hier eens
in het. kort uiteenzetten, 

'b-oe 
de vork in den

sËeel steekt.
Laten we, ter : ophetdering van 't geen voor

velen een raadsel is en blijft, temggaan tot het
jaar één. Yan 1o. Jan. van dat jaar tot 31 Dec.
99 was precies 99 jaren, niet hondbrd. Dit jaar

moest oerst nog volgeD, voordat de eerste eeuw

was goëindigd. De tweede eouw begon dus op 1

Jan. 101. Een andervoorbeeld: Een joukman is
21 jaren op den drg, die do laatste is van zijn
21sto jaar. Ilet zou evenveel zin hebben, te bewe-
ren dat hij op den dag van ziju geboorte een jaar
oud was en den volgenden dag zijn tweede jaar
inging, als het ts te meenen, dat 1 Jan. 1900 is het
begin van d,o 20e eeuw. Op den 31n Dec. 1900 zijn
de 1900 jaren pas vol - dus eerst hot begin van
1901 is het begin van de nieuwe eeuw.

UIANNEER BEGINT HET NIEUUIE MI LLENNIUM

Ook een eeuw geleden wist nen niet precies wanneer de nieu-
ure eeuw en nu het nieuwe nillenniun begint. De nedactie van
De Runstoof (Heenk.kr.AJphen) knipte bovenstaande tekst uit
Het GeïlTustreerd Zondagsblad voor Katholieken dd 8-1-1899.
Toch L januari 2001 ?
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AGENDA 2000 ( 107 )
dec 15 Brieven van Paulus 1,27

15 Einde tentoonstelling "Bavel 700"

2000

jan 1

2

9
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IN MEMORIA},T HERMAN DIRVEN
door Jan van der hlesterlaken.

0p 16 september, tien dagen nadat hij 65 jaar was geworden,
is totaal onverwacht Herman Dirven overleden.
Herman was een bekend historicusrdie streed voor het behoud
van monumenten. Hij was gespecialiseerd in de geschiedenis
van de Baronie van Breda en heeft daar veel over gepubli-
ceerd.
samen met zijn broer George werkte hij aan de inventaris
van de oorkonden van het klooster st.catharinadal. zi)
verzorgden ook een integrale transcriptie van het Cijnsboek
van de Tafel van de Heilige Geest te Breda en samen bestu-
deerden z:-j de oude leen- en cijnsboeken van de heerlijk-
heid 's Princenhage.

Toen de gemeente Breda bouwplannen ontwikkelde voor de
Haagse Beemden ontstond de hlerkgroep Haagse Beemden om de
rijke historie van dit gebied vast te leggen. Later werd
het werkgebied verruimd tot de hele voormalige gemeente
Princenhage waartoe ook Prinsenbeek behoorde.
Herman was natuurlijk één van de leden van de werkgroep en
voerde samen met Karel Leenders de eindredactie van Hage.
Het eerste nummer van dit tÍjdschrift verscheen in 7977. In
meer dan 50 nummers verscheen de geschiedenis van Princen-
hage en Prinsenbeek. Het laatste nummer verscheen in 1987.

Een tweede gigantische opgave was de bestudering en de
publicatie van de geschiedenis van de familie Dirven gedu-
rende zes eeuwen. In 1975 verscheen deel 1 en in 1985 deel
9 waarin de veertiende generatie van de in totaal 20 gene-
raties behandeld werd.

feb 6 Museum open
15 Brieven van Paulus 128

mrt 5 Museum open
15 Einde tentoonstelling "0ver eten gesproken"
20 Lezing Ad Jansen

april 2 Opening tentoonstelling PAULUS 25
3 Paulus van Daesdonck bestaat 25 jaar

20.15 uur Feestelijke bijeenkomst

LJe wensen elkaar 'n opperbest nieuw millennium toe
Museum gesloten
Opening tentoonstelling "Over Eten Gesproken"
Lya de Haas uit Vinkel zingt Brabantse liedjes
Fazanterie 20. L5 uur

3 Brieven van Paulus 1,29

7 Museum open

juni 4 Museum open

juli 2 Museum gesloten
72 Einde tentoonstelling "PAULUS 25"
15 Brieven van Paulus 130

aug. 6 Museum gesloten
9-1,2 52e Brabants-Heemdagen te Alphen

31 Einde 25e verenigingsjaar

sept 1 Begin 26e verenigíngsjaar
3 Nieuwe tentoonstelling

25e jaarvergadering

( Wi j z igingen voorbehouden )
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Naar aanleiding van de herindeling van Breda en omliggende
gemeenten op 1 januari 1997 heeft Herman het boek Groot
Breda geschreven. Het is een schets van het nieuwe Breda in
al zijn verscheidenheid.

hlat heeft Herman Dirven betekend voor de geschiedenis van
ons heem?
In 1979 is van zijn hand "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken"
verschenen. Het boek behandelt de geschiedenis van Ginneken
eB Nieuw-Ginneken in de twintigste eeuw en is uitgegeven
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van d.e Rabobank.
Samen met Herman heb ik vele uren in de archieven van de
oude gemeente Ginneken en Bavel en de inmiddels ook al weer
oude gemeente Nieuw-Ginneken doorgebracht. Uren, waar ik
met veel plezier aan terugdenk.

Ook voor de Brieven van Paulus heeft Herman vele artikelen
geschreven.
Onder de titel:"Kris-kras door de geschiedenis van (Nieuw)-
Ginneken" werden de resultaten van recent archiefonderzoek
in de Brieven gepubliceerd. Hij verzorgde meer dan 25 afle-
veringen voor Paulus.
In 1992 verscheen nog zijn boekje over Nieuw-Ginneken en
Chaam.

Herman was een veelzijdig man.
Naast historicus was hij ook politicus.
Herman beschikte over een tomeloze energie. Hij had het
plan opgevat om na zijn 65e verjaardag de studie geschiede-
nis aan de universiteit voort te zetten. Het heeft niet zo
mogen zijn.
De reis met de Transsiberiè-Expresse, die
kinderen op zijn 65e verjaardag aangeboden
niet meer mogen beleven.
Volgens menselijke maatstaven is hij te
laatste reis begonnen.

Dat hij moge rusten in vrede.

hem door zijn
werd, heeft hij

vroeg aan zijn

rI

i,t

'l

I

65

24e JAARVERSLAG
HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK

L september 1998 31 augustus 1999.
door Jan van Dorst, secretaris.

Het 24e verenigingsjaar werd op 6 september geopend met
twee nieuwe tentoonstellingen in het museum, n.1. "Bed.rij-
vig Nieuw-Ginneken" en "Grimhuysen opgegraven".
Naast de vele foto's van winkels en café uit ons heem, wer-
den archeologische vondsten van Grimhuysen tentoongesteld.

Op dezelfde dag bestond ons museum aan de Pennendijk 12
j aar.

Ter gelegenheid van Open Monumentendag op L2 september
heeft onze vereniging zich gepresenteerd op de Historische
Markt in de Grote Kerk in Breda.

Onze 23e jaarvergadering werd gehouden op 74 september.
De bestuursleden Jan Grauwmans, Wim Langen en Dick Meeren
waren aftredend en werden bij acclamatie herkozen.
Na de pauze verzorgde Ad Jansen een lezing met als titel:
"Op zoek naar Grimhuysen".

Het museum was open op 4 oktober.
Met de dorpsraad van Bavel en de fotoclub Nieuw-Ginneken
bracht een delegatie van het bestuur van Pau1us begin okto-
ber een bezoek aan Zakopane, waarbij Nieuw-Ginneken een
jumelage had.
0p 15 oktober verscheen Brieven van Paulus nummer 1.21..

Het museum was open op 1 november.
Frans Verschuren was op L6 november te gast bij Paulus om

ons te vertellen over ons eigen dialect. Na de pauze werden
aIle aanwezigen verzocht een "taaltèsje" te maken.

Het museum was op 6 december open.
Op L5 december verscheen Brieven van Paulus 122.

Op 3 januari rdas in het museum voor de laatste keer de
tentoonstelling "Bedrijvig Nieuw-Ginneken" en "Grimhuysen
opgegraven" te bezichtÍgen.
Ter gelegenheÍd van het 700 jarig bestaan van Bave1 was de
eerste activiteit van Paulus dit jaar op 10 januari in
Bave1 gepland. Ger Coppens zong voor een volle zaal mooie
liedjes over het Brabantse land.
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Op 16 januari overleed Thé Diepstraten op 90 jarige leef-
tijd. Hij is vanaf de eerste dag van de oprichting lid ge-
weest van onze vereniging. In onze Brieven stonden diverse
malen stukjes van zijn hand onder de naam van Thé van Nao-
dese.
De tentoonstelling "33 jaar Carnaval in Ulvenhout" werd op
'l.,7 januari geopend. Tevens werd een boekje gepresenteerd
met d.ezelfde titel, dat geschreven is door Ben Martens.

Onder grote belangstelling opende burgemeester Rutten op 7

februari de tentoonstelling: "100 jaar Staatsbosbeheer".
Ter gelegenheid hiervan hebben we een boekje uitgegeven
over 1"00 jaar Staatsbosbeheer, dat geschreven is door Kees
van A1phen.Het werd gratis aan alle leden toegezonden.Op 15
februari verscheen deze keer geen Brieven van Paulus.

Op 6 maart bestond ons museum 1.2,5 j aar en op 7 maart was
dit geopend..
Mien Hamel overleed op 10 maart op de leeftijd van 89 jaar.
AI begin jaren 50 was zij een van de oprichters van de eer-
ste heemkundekring Nieuw-Ginneken, welke later is opgegaan
in de heemkundekring Breda. Zij was een trouw Iid van onze
vereniging.
Ad Jansen verzorgde op 22 maart in het kader van Bavel 700
een lezing over de historie van Bave1 vanaf 1299.

10 en 11 april waren de Open Museumdagen. Velen maakten er
gebruik van ons museum te bezoeken.
De Brieven 123/124 verscheilen op 15 april.

Op 2 mei was ons museum weer open.
Met de dorpsraad van Ulvenhout en de harmonie Constantia
bracht een delegatie van het bestuur van Paulus tijdens de
Pinksterdagen een bezoek aan VéIines.
Janus Snepvangers overleeö op 10 mei op 64 jarige leeftijd.
Hij was een trouw en zeer actief lid van onze vereniging.
In ons museum was hij dikwijls te vinden en veel reparaties
heeft hij er verricht.

0p 7 juni was het museum voor de laatste maal geopend vóór
de vakantie.

De Brieven nunmer 125 verschenen op 15 juli.

Van 11-14 augustus namen diverse mensen van onze vereniging
deel aan de Brabants Heemd.agen in Boekel. 0p 31 augustus
eindigde ons 24e verenigingsjaar.

VERSLAG

24E'

6l

VAN DE

JAARVERGADERING
van de heemkundekring Paulus van Daesdonck, gehouden op
15 november 1999.
door Jan van Dorst

1. voorzitter Jan van der westerlaken opent om 20.15 uur
de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Een speciaal woord van welkom heeft hij voor de reden uit
oirschot,Theo en Marietje schreurs en erelid Jan van Don-
gen.

Hij dankt de gevers van
- het boek "Rehabilitatie" van H.J. van Gestel,
- een schortje en boeken over de levende natuur.

Hi j wi j st erop, dat de heemkund.ekring volgend j aar op 3
april 25 jaar bestaat.

2. De notulen van de vorige jaarvergadering op L4 septem-
ber i998, die afgedrukt waren in Brieven Nummer 727, worden
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Het jaarverslag over het verenigingsjaar 1998-lggg,
waarin opgenomen aIle activiteiten van de vereniging, het
museum en de Brieven van Paulus wordt door de secretaris
voorgelezen. op verzoek van de heer Dirven wordt aan het
jaarverslag nog toegevoegd, dat een deputatie van het be-
stuur van 21-24 mei samen met harmonie constantia uit u}-
venhout een bezoek heeft gebracht aan vélines in Frankrijk.

4. De penningmeester legt verantwoording af over het ge-
voerde financiële beleid.
De totale inkomsten bedroegen f. 20.365,56.
Aan het einde van het verenigingsjaar bedroeg het batig
saldo f. 482,89.

5. De kascommissie bestond uit de heren Jan Vissers en
christ hlirken. Namens de kascommissie vertelde de heer
Christ Wirken, dat alles in orde bevonden was.
De penningmeester wordt gedechargeerd voor het gevoerde
beleid.

6. Jan Vi.ssers is aftredend lid van de kascomrnissie.
Fran van Hooijdonk uit Bavel volgt hem op.
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7. De penningmeester deelt mede, dat het er naar uit zíet,
dat we het komend verenigingsjaar op dezelfde voet door
zouden moeten kunnen gaan. De vergadering gaat hiermee ak-
koord.

8. Ingevolge artikel 1? van het huishoudelijk reglement'
treden volgens rooster af: J.C.v.d.Westerlaken, A.P.J.M-
Lui j ten en A.M.M.Verkooi jen. Zi j stellen zich alle drie
herkiesbaar. Daar er bii de secretaris geen tegenkandidaten
zijn ingediend, worden genoemde heren bij acclamatie herko-
zen.
De heer Frijters vraagt, waarom er geen dames in het be-
stuur zitting hebben. De voorzitter zegt, dat dit mogelijk
in de toekomst gaat komen.

9. De volgende activiteiten zijn gepland voor het komende

verenigingsj aar:
- seóteÀnàr Karel Leenders lezing en fietstocht in Bavel.
- september aanvang tentoonstelling Bavel 700.
- Brieven van Paulus oktober, waarin weer veel aandacht

voor Bavel.
- November jaarvergadering met na de pauze de film uit

ons heem met de titel "Als het koren rijp is".
- 9 januari opening tentoonstelling "over eten gespro-

ken" met officiële ingebruikname van de door de C-C.U. mede

bekostigde vitrinekast.
- 77 januari optreden van Lia de Haas uit Vinkel '

- 20 maart lezing door Ad Jansen
- 2 april tentoonstelling en Brieven van Paulus over 25

jaar Heemkundekring Paulus van Daesdonck-
3 april feestelijke herdenking van 25 jaar heemkunde-

kring PauIus van Daesdonck

10. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

11. De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering.

9t
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ALS HET KOREN RIJP IS
BIJZONDERE SPEELFILM VAN CHARLES LUIJTEN
door Anneke Oomes-v.d.Berg.

Op maandag 15 november trokken weer veel leden van de heem-
kundekring naar de Fazanterie voor het bijwonen van de
jaarvergadering. De vergadering verschafte niet alleen in-
zicht in het reilen en zeilen van het organisatorische
deet van de vereniging maar leverde tevens een ontboezening
van Jan van der Westerlaken op na de vraag van Harry Frij-
ters waarom er geen vrouwen in het bestuur zitten.
En gezellig was het ook weer dit keer, zeker na het offi-
ciële gedeelte toen het inmiddels alom bekende worstenbrood
werd geserveerd. Nadat iedereen dit met veel smaak had ver-
orberd kon men eens goed gaan zitten voor het volgende pro-
gramma-onderdeel .

Er zou een heuse speelfilm getoond worden. En niet zomaar
een !

AMATEUR CINEAST
In 1975 heeft Charles Luijten, amateur-cineast, oud ambte-
naar van de gemeente Nieuw-Ginneken en inwoner van Rijsber-
gen een speelfilm van ongeveer een uur gemaakt naar een
eigen verhaal. De ro1len heeft hij laten vervullen door
bekende en minder bekende inwoners uit Ulvenhout en Rijs-
bergen. Als locaties koos hij de kerken en boerderijen van
Rijsbergen en Zundert. Ook maakte Luijten gebruik van het
Lindehuis in Ulvenhout. Verder zagen we ook het café In het
Anker van Bet de Beer veelvuldig langs komen. Door de mooie
wijze van in beeld brengen bevat deze film een schat aan
heemkundige elementen.

ALS HET KOREN RIJP IS
De film met de titel "AIs het koren rijp is" gaat over het
wel en wee in een kernpisch dorp. De hoofdrol wordt vertolkt
door Jan Grauwmans. Hij zet een prachtige pastoor neer die
waakt over zijn schaapjes. Verder zagen we onder andere
Henk l"lartens, Mattie van Sprundel en Charles Luijten zelf .

Het verhaal draait om een boerengezin. De vrouw des huizes
moet een dezer dagen een baby krijgen en kan derhalve niet
alleen blijven. Dit is een probleem omdat haar echtgenoot
(Sjef van Bergen) een ro1 speelt in het toneelstuk dat de
plaatselijke toneelvereniging juist dit weekend moet gaan
opvoeren.
Meneer Pastoor is de regisseur van de vereniging maar hij
neemt ook in het normale leven de touwtjes in handen.
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Als Sjef van Bergen de generale repetitie dreigt te missen
omdat er ook nog een koe moet kalven gaat meneer pastoor in
zijn plaats naar de boerderij om het kalf ter wereld te
helpen brengen.
In diezelfde week krijgt de pastoor bezoek van een verliefd
stelletje, dat door de pastoor betrapt is en zijn hulp wi1
inroepen bij het geheim houden van hun uitstapje in het
korenveld. In ruil voor zijn geheimhouding gaan zt) oppas-
sen bij de zwangere vrouw.
En natuurlijk wordt Sjef van Bergen weer vader tijdens de
uitvoering van het toneelstuk maar hij hoort dit pas na een
vlekkeloos verlopen uitvoering.

PATERS CAPUCIJNEN
Een pastoor die zoveel moet regelen moet af en toe de bat-
terijen eens opladen en aan het einde van de film vertrekt
hij dan ook voor een retraite bij de paters Capucijnen waar
hij hartelijk wordt onthaald. En nu maar hopen dat zijn
verzoeken aan Ons Lieve Vrouwke, zLjn schaapjes in de gaten
te houden ti.jdens zijn afwezigheid, worden verhoordi
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HISTORISCHE GEOGRAFIE VAN BAVEL
door dr. K.A.H.UI. Leenders

1. Inleiding

Ruim 700 jaar geleden, op 22 en 25 mei t299, sloten Guda,
abdisr etr het convent van de abdij van Thorn enerzijds en
Jacob, pastoor van Gilze, anderzijds ten overstaan van Pieter
van Awans, openbaar notaris, een overeenkomst inzake tienden
te GiIze, Molenschot, Bavel, Chaam, Lind.onk, Tervoort,
Ginneken, Ulvenhout, Ga1der, Notsel, IJpelaar, Princenhdgë,
Effen, Burgst, Overveld, Etten en Sprundel. Zij vroegen goed-
keuring en bevestiging van deze regeling aan de bisschop van
Luik; het kathedrale kapittel van Luik bezegelde de oorkonde
waarin de overgenkomst vastgelegd werd op verzoek van beide
partijen mede.I

Deze gebeurtenis werd de aanleiding voor de viering van "700jaar Bavel" in 1999. In dat kader verschenen a1 enkele
boeiende artikelen van Ad Jansen over het verleden van Bave1
in deze Brieven van Pau1us. Een artikel behandelt de bebouwing
van dg hoofdstraat van Bavel in de negentiende en twintigste
eeuw,r het andgre peilt naar de wederwaardigheden van de
parochie Bavel.J In het artikel dat nu voor u ligt, wil ik
proberen wat neer over de historische geografie van BaveI te
vertellen.

De vermelding in 1299 betreft de tiendklamp Bavel. De tiende
was een middeleeuwse heffing van 10t op de oogst van
veldgewassen en de aanwas van de veestapel. Deze heffing was
bedoeld voor het onderhoud van het kerkgebouw en de pastoor,
in dit geval die van Gilze. Waarschijnlijk besloeg de latere
parochie Bavel ruvnrveg het zelfde gebied a1s de burgerlijke
gemeenschap Bavel. Binnen dat gebied noemt de oorkonde van
1299 de tiendklampen van Bavel, Lijndonk en Ter Voort. In 1328
werden de dorpen en parochies Bavel en Ginneken onder één
schepenbank gebracht. Die combinatie bleef na 1800 bestaan
als burgerlijke gemeente "Ginneken en "Bavel". In 1942
annexeerde Breda daar een fors stuk van. Het restant werd de
gemeente Nieuw-Ginneken die opnieuw twee hoofdkernen had:
Ulvenhout en Bavel. In 1961 werd het gebied van de huidige
wijk lJpelaar door Breda geannexeerd. Ook Heusdenhout werd
toen door Breda ingepikt. 0p L januari 1997 volgde de rest
van Bavel.ïn veel publicaties wordt onder "Bave1" alleen de
dorpskom van Bave1 verstaan. In dit artikel wil ik echter heel
het dorps- of parochiegebied van Bave1 behandelen.

HEEMKUNDIG WEERBERICHT TI7
Heiligen in de weersvoorspelling 55

December - Wendemaand - Kerstmaand
Kerstmis met groen kleed
Houdt voor pasen sneeuw gereed

Januari Louwmaand - Looimaand
Van Sint Antoon (17 /1')
Doet de winter aI wat

en Sint Amand
hij kan

(6/2)
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t^Ie krijgen dan vanzelf te zien wat de plaats van de dorpskom
in dat grote gebied was. Het gebied van de middereeuwse paro-
chie Baver omvatte de voormarige gemeente Ginneken en Bavel
ten oosten van de Geersbroekse Lei en Bavelse Lei, exclusief
Heusdenhout. voorts zar uiteraard daaromheen een rand meege-
nomen worden. rn die "rand" komen we niet alleen gehuchten
van Ginneken tegen (Overakker en Heusdenhout bijv. ), maar ook
Dorst (onder Oosterhout), Molenschot en de Hoge Aard (beide
onder Gilze). Het sint-Annabos hoort ook onder Bave1, het
Ulvenhoutse Bos net niet.

2. Fysische geografie

we gaan Bavel eerst eens verkennen aan de hand van de "hardegeografie": hoe zit dit stukje aardkorst in elkaar? op die
manier leren we de hoofdstructuur van het gebied kennen.

2.t De ondergrond

Baver ligt op een oud-Preistocene raag die tot 2| níljoen jaar
oud is. Bavel ligt net buiten het daarin uitgeslepen "Da1 van
Breda" dat wat westerijker rigt. Aan de oostkant bereikt de
wat jongere "Gorder van sterksel", waarin grof zand en keien
voorkomen, Bavel net niet.

Het aldus uniforme gebied van Bave1 kreeg in de laatste ijs-
tijd te maken met afzettingen van zand door de wind. Meestal
werd het zand als een egale deken over het terrein afgezet:
het zogenaamde "dekzand.". Er werden echter ook ruggen en kop-
pen gevormd, terwij 1 andere plaatsen juist weinig zand kregen.
Bij Heusdenhout werd een groot paraboolduin gevormd. Dat begon
bij de Hero aan de Teteringsedijk, liep met een boog naar de
Heusdenhoutse kaper en dan verder met een boog naar de oost-
kant van het cadettenkamp. Deze zandrug werd gaandeweg ook
hoger en droger: achter de kapel rag rond 1BB0 nog heide die
verderop overging in duintjes die uiteraard goed pasten bij
de omgeving van het cadettenkamp. Deze rug van Heusdenhout
is bepalend voor de natuurlijke afwatering van het noorden
van Bavel.

2.2 Hoogteligging

Heel globaal gezien helt Bavel gladjes af van ongeveer 7,5
+ NAP in het zuidoosten tot 2,s m + NAp in het noordwesten.
Als we wat beter kijken zien we dat het toch wat ingewikkelder
is.
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Zo ligt er een gersoleerd hoog gebied (ca. 8 m + NAp) pal ten
zuiden van de kerk van Bavel tot bij de Eikberg, met een klein
broertje, de Roosberg, er naast. Een ingesloten laagte tekent
zich af tussen Kerkeind en de kerk van Bavel aan de ene kant,
en Tervoort en Bolberg aan de andere kant. Het heet daar De
Beemd, De Bunders en het Hoogbroek. Voorts blijkt de hoogte-
lijn van 5 meter in het westen helemaal naar het zuiden door
te lopen: dat is het dal van de Broekloop (Geersbroek). De
rug van Heusdenhout is inmiddels zo onherkenbaar verminkt door
steden- en wegenbouw, dat die op de hoogtekaart niet meer her-
kenbaar is. Een randje langs de Tilburgseweg staat nog als
boven5m+aangegeven.

2.3 Beekj es

Gegeven de algemene zwakke helling naar het noordwestenr rà9
verwacht worden dat de beken ook keurig van zuidoost naar
noordwest lopen. Dat doen de Broekloop, de Gilzewouwerbeek
en de Molenschotse Lei inderdaad over grote lengte. De Broek-
Ioop en de Molenschotse Lei vormen tevens over grote lengte
de grens van Bavel. De Gilzewouwerbeek Ioopt midden door de
hiervoor opgemerkte laagte van het Hoogbroek.

In het westen en noorden van Bavel wordt deze idylle ver-
stoord. In het noorden houdt de rug van Heusdenhout het water
tegen. De beken buigen naar het westen en vormen er de Molen-
Iei. Vanaf IJpelaar werd die aI vroeg, dat wi1 zeggen vóór
1280r gpkanaliseerd en naar de watermolen van de Zandbergen
geleid.' De Molenlei wordt ook'nog gevoed door een watertje
waarlangs het moerasgebied bij Baarschot afwatert: de Oude
Lei, tevens dorpsgrens.

De Broekloop neemt bij hlolfslaar de Bavelse Lei op waarlangs
het westen van Bavel afwatert. Samen gaan deze beekjes ook
westwaarts om bij de Bieberg in de Mark uit te komen.

2.4 Vormen aan het aardoppervlak

Via de geomorfologische kaart leren we het gebied wat beter
kennen. De geomorfologie beschrijft de vormen aan het aard-
oppervlak en probeert die in algemene termen te begrijpen.

Waar komen die bergen (Bolberg, Eikberg, Woestenberg) en
donken (Lijndonk) vandaan? en de broeken (Geersbroek, Baars-
broek, Molenschotsbroek, Bavelsbroek), de wouwer (Gi1ze
Wouwer ) ?
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Het randschap van Bavel helt misschien wat af naar het noord-
westen, het is toch bijzonder vrak, met enkele ruggen en kop-
p€trr en met enkele daren en kommen. Het vrakke gebied bestaat
voor een groot deel uit terrasafzettingen, waarmee hier de
oud-Preistocene ondergrond bedoeld wordt. voor een deel golft
dat gebied een beetje, deels is het erg vlak.

0p de terrasafzettingen ligt haast overal dekzand. Dit is op
een aantal plaatsen rond het dorp Bavel opgehoopt tot dekzand-
ruggen en koppen hraarop oudbouwrand voorkomt. De grootste rug
ligt ten zuiden van Molenschot: de Lage Aard net onder Gi1ze,
met aIs kreiner broertje de Lage Aard onder Bave1. Mogerijk
ligt er onder de kom van Bave1 ook zo'n rug omdat de hoogte-
kaart daar een hoog gebied aangeeft. De geomorfologische kaart
geeft er geen informatie omdat het gebied bebouwd is. Bij Bor-
berg geeft de kaart een aantar kleinere koppen acrn. ook in
het bosgebied liggen enkere dekzandruggen, doch daarop komt
geen oudbouwland voor. Dat zijn vlakke duinruggen uit de voor-
marige heide. De woestenberg wordt door de geomorfologische
kaart niet aangegeven, mogelijk omdat die streek door auto-
wegen zwaar verminkt werd. Toch Iijkt de woestenberg een d.ek-
zandrug t zo niet een duinenrug, geweest te zijn.

rn het met dekzand bedekte gebied komen enkere dalvormige
laagten voor: het beekdal van de Geersbroekse Loop en deren
Iangs de GiIze wouwerbeek en de Molenschotselei. De geomor-
fologische kaart zegt dat er geen veen in die dalen ztt.
rnmiddels blijkt dat in het Geersbroek wer degerijk veen geze-
ten heeft, maar dat veen werd al weer lang geleden weggegra-
ven door de boeren. Mogelijk heeft dus ook in beide andere
dalen veen gezeten. De drie dalen monden uit in terrasafzet-
tingsvlakten: er is dan geen echt dal meer.

rn het dekzandgebied komen nog enkele laagten zonder randwal
voor, die niet moerassig meer zijn. ook hier kan de vroegere
aanwezigheid van een inmiddels weggegraven veenraag niet uit-
gesloten worden. Een van deze laagten ligt pal ten westen van
de kern van Bave1 (Lishoek). ïn de grote dekzandrug van de
Lage Aard ligt zo'Ít laagte ingeklemd.

2.5 De bodem

De bodemkaart beschrijft de samenstelring en structuur van
de bovenste 120 centimeter van de bodem. ook wordt aangegeven
hoe diep het grondwater zit. De bodem verraadt artijd wat er
mee gebeurd is. Daarom is de bodemkaart een interessante bron
om een streek te leren kennen.
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Rond de kern van Bavel ligt een groot aaneengesroten gebied
met oude bouwlanden. Dit gebied meet van noordwest naar zuid-
oost 2r5 km bij een breedte van 1 kilometer en meer. Dit oud-
bouwlandgebied onvat niet alleen de dekzandkoppen, maar het
strekt zich ook uit over de vlakke raagte langs de Gi1ze wou-
werbeek. Dat zijn uiteraard betrekkelijk natte gronden. Langs
de Kerkstraat en verder naar Tervoort en Borberg riggen daai-
entegen juist droge bodems, die zeer geschikt zouden kunnenzijn geweest voor een vroege nederzetting. verder naar het
oosten ligt er een groot oudbouwrand gebied dat Lijndonk en
een deel van de Lage Aard omvat en een kreiner ten zuiden van
de Gilzewouwerbeek: De Hoge Aard. ook in Heusdenhout, met een
uitroper naar rJpelaar, ligt een groot gebied met oudbouwrand.

Met uitzondering van De Hoge Aard zijn aI deze oudbouwlandge-
bieden onderling verbonden door gronden met een LaarpodzorÉo-
dem. Deze gronden zouden jongere ontginningen zijn. nen daar-
van is de woestenbergse Hoef dig gevormd is uit 12 bunder hei-
de die aI in 1389 genoemd. werd.) Laarpodzorgronden liggen ookbij Tervoort, waarvan de tienden aI in 1,zgg vermeldïerden.
Dit herinnert ons eraan dat er vaak slechts een formeel ond.er-
scheid is tussen Enkeerd en Laarpodzol: de dikte van de antro:
pogene bovenlaag: meer of minder dan 50 cm. 0p plaatsen waar
men minder net heiplaggen bemestte, kan een heel oude akker
toch mind.er dan 50 cm dik zijn. Dat zou in Tervoort wel eens
het geval kunnen zijn.

hleI veel jongere ontginningen worden gekenmerkt door veldpod-
zolgronden. Die ontginning lei.dde in de zestiende eeuw onder
andere tot stichting van het sint Annabos, in de negentiende
eeuw vooral tot de aanleg van landbouwgronden, maar toch ook
weer bosbouw. Deze gronden komen vooral in het zuiden en oos-
ten van Bavel voor.

rn de beekdalen komen inderdaad typische beekdalgronden voor.
Daarbij valt op dat de bodemkaart dan veelal aangeeft dat de
Oud-Pleistocene klei d.aar erg ondiep zit: binnen 120 cm. Datwil zeggen dat deze dalen vooral in het dekzand uitgeslepen
zijn en niet tot diep in de kleiondergrond

op enkele plaatsen liggen in kleine kommen nog wat moerige
plekken. Ook in de laagte ten westen van de kern van Bavel
(Lishoek) zit een moerige bodem. ïn de raagte tussen Dorst
en Heusdenhout geeft de bodemkaart een vrij groot gebied met
moerige gronden aan. uit veldnamen in die hoek wordt duidelijk
dat dit qen restant van een aanvankerijk veer groter veenge-
bied is.o
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3 Àrcheologie

Na deze natuurkundige verkenning van de streek gaan we op zoek
naar de eerste sporen van menselijke aanwezigheid. De archeo-
logie zou ons daarbij moeten helpen.

3.1 Feitelijke vondsten

Met de archeologische vondsten in Bavel is het echter bijzon-
der schamel gesteld. uit mijn eigen inventarisatie, die aange-
vurd werd wat RoB weet, brijkt dat er alleen wat vondsten uit
de steentijden gedaan en geregistreerd zijn. Het gaat om twee
vondsten uit de Nieuwe Steentijd: een bij de Eikberg en een
bij Lijndonk. Uit latere tijden is er niks gemeld.
Juist buiten de parochie Bavel zijn er wel vondsten. op het
punt waar de rug van Heusdenhout aansluit op het cadettenkamp
belanden we in een berangrijke Mesorithische vindplaats al-
daar. Bij hlolfslaar zijn wat vondsten uit de Romeinse periode
gedaan.

3.2 Potentiekaarten

onder deze omstandigheden vraag je je af: was Bavel dan vor-
strekt ongeschikt voor de mens van voor t299? trtaarschijnlijk
niet, maar hoe kom je daar achter?

RenesT heeft voor westelijk Noord-Brabant en dus ook voor Ba-
vel uitgezocht waar het terrein voor de mens rond het jaar
l-000 wel of niet aantrekkelijk was. Hij deed dat door de bo-
demkaarten, en met name de grondwatergegevens die daar ook
op staan, te analyseren. In BaveI geeft Renes een groot gebied
aan als "zand, droog" in de zone van rJpelaar over Kerkeind
en Kerk naar de Eikberg en Bolberg. Een tweede, smarlere droge
zone ziet hij van Tervoort over Lijndonk naar d.e Lage Aard
lopen. Heusdenhout werd niet gekarteerd.

Tussen deze droge plekken geeft Renes "moerassen en venen"
aan. Dat klinkt weI wat erg drastisch, maar nat zar het daar
zeker geweest zijn. Gezien onze voorgaande verkenningen, kan
deze interpretatie van Renes jn grote trekken wer herkend
worden. lrlat later heeft rheuwsö dat op een andere manier nog
eens overgedaan. Deze kaart van Theuws suggereert dat heel
Bavel onder het veen zat. Nu was er destijds wer meer veen
dan DUr maar historische en terrein-gegevens wijzen toch
helemaal niet op een algemene veenbedekking. Bij Theuws ging
dus iets erg mis.
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De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft
een heus model ontwikkeld om de archeologische verwachtings-
waarden in te schatten. Dat modelo is nog in ontwikkeling enwordt nog voortd_urend bijgesterd.e reder model heeft zo zíjn
beperkingen en dit model is bovendien nog in ontwikkelinó.
verder brijkt het vooral gericht op de toestand in de vroege
middeleeuwen, zodat het voor eerdeie perioden minder goed ofzelfs niet bruikbaar is. Het resultaa[ voor Baver heb ik nietbeschikbaar, behoudens een zuidelijk randje. Dat doet vermoe-
den dat de RoB middelhoge en somJ hoge verwachtingswaarden
aangeeft op de droge plekken van Renes.

overzien we deze model-benaderingètr, d.an moet d.e conclusiezijn dat er in Bave1 in de vroegé middeleeuwen plaatselijk
wer degelijk goede vestigingsomitandigheden waren. Dat erniets gevonden is lijkt er dus eerder op te wijzen dat ernooit systematisch opgelet is, bijvoorbeeid bij dé aanleg vande autowegen en de woonwijken rond Baver en Íí Heusdenhout.Het is een euvel waaraan grote delen van westelijk Noord-Brabant lijden.

4 Naankunde

Ars we dan met de archeologie niet achter het "waar,, en ,,wan-
neer" van de vroegste bewoning van Bavel kunnen komen, dan
kunnen we te rade gaan bij de plaatsnaamkunde. Namen uit het
landschap verraden vaak toestand uit de tÍjd dat die namengegeven werden. Bovendien zijn de namen zeti min of meer aan
mode onderhevig, waardoor zé gedateerd kunnen worden - zi)het heel vaag.

De eerste naam die de aandacht trekt is uiteraard "Bavel,,,maar er zijn ook andere intrigerende en mogelijk oude namenin de buurt, zoals Ginneken, Heusd.enhout, 
-DorÀt, 

ïJperaar,
Molenschot, hlolfslaar. Namen a1s Bolberg, uikuerg, tijndonk,Tervoort, Hoge en Lage Àard behoren tot-een vooral laat-mid-
deleeuwse laag.

4.1 Bavel

Er is een merkwaardige tendens om de geschiedenis van heteigen dorp te verfraaien en ouder te maken met behulp vanverre kloosters en oude heiligen. rn ons proefschrift hebben
we op die tendens gewezen. Het gaat veelal om misvattingen
die gebaseerd zijn op ooit verkeeid geinterpreteerde documen-ten of zelfs op pure fantasie
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Bovendien hebben deze verhalen een soort oncorrigeerbarestatus verworven, waard.oor ze niet meer uit hei-;;ilectiefgeheugen weg te branden zijn.
ook in Bavel is dit het geva1. Aan de basis ligt daar deverklaring van de naam Bavel als "bos va.n ene Bavo',. Deze Bavowordt vervolgens opgevat als de Heilige Bavo zeIve, een hei-Iige uit de zevende eeuw. Nog een staf, verd.er en men ziet inBavel oud bezit van de Gentse sint-Baàfsabdij. Nu is het be_zitscomprex van-die,qbdij aI in 195g in groot detail beschre_ven door verhulst.lu uit diens onderzoek brijkt helemaalniets over bezit in Bavel. ldaarom zou dat bos niet naar eenvroege "Boer Bavo" genoemd kunnen zijn. welke boer uiteraardvernoemd is naar de echte Heilige Bàvo?

Ja maar, het zou toch kunnen? rn Rijsbergen en oud-Turnhout
was ook Gents st.-Baafsbezit? rn pri.nlipe kan aIIes. Misschienga ik nog eens op de Maan wandelèn: ,n"1 de huidige stand dertechniek zou dat kunnen. Het zou toch de aannemàrlikheid enwaarschijnlijkh_eid ten goede komen als er ook goede dócumentenbeschikbaar zouden zijn voor een st.-Baafs-Bave1. Hoe zit heteigenlijk in Rijsbergen en Oud_Turnhout?

rn de twaalfde eeuw (1154) verwierf de st.-Baafsabdij te Bou-chout ten oosten van Antwerpen het allodium sombeke van tweevrome lieden. Het ziet er naar uit dat tot dat sombeke ookjachtrechten en een recht van herberge met enkele cijnsen inRijsbergen en zundert behoorden. Tot 1523 heeft de 
"-uaij 

dierechten uitgeoefend, waarna ze aan de heer van Breda verkochtzijn- op onduidelijke wijze verwierf de abdij ook het patro_naatsrecht en tiendrecht in Rijsbergen. Deze rechten zulrentot het midden van de dertiendó 
"eui in handen van de herenvan Rijsberge_n geweest zijn, zoals die in zoveer omringendedorpen in handen van een Iókale heer waren. De st.-Baafsabdijheeft dit patronaatsrecht van Rijsbergen mogelijk aangeworvenomdat ze er al rechten had en nietï".= was van expansie.omstreeks 1.265 heeft de abdij namelijk gepoogd ook in Klein_Zundert de tienden of het patronaatsreci[ in te palmen. Dierechten waren daar toen ar èen eeuw van de abdij van Tongerlo.

rn oud-Turnhout is de parochiekerk vanouds toegewijd aan deheilige Bavo. Dat neett de plaatselijke historici eveneensrichting Gent {oen kiiken. ?oen in hei st.-Baafsarchief eenoorkonde opdook die over Turnhout leek te gaan, was men over_tuigd van de oude relatie. Helaas is inmiddels duidelijk ge_worden dat die oorkonde handelt over tornoui r:"--""t wel:van hlerchter en het popfestival ).

1
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Deze verklaring kan bezwaarlijk
er sprake was van een brug over
ting Ginneken. Bovendien paste

\
juist zijn: aI eeuwen voordaf
de Mark be-stond de nederzet-
de afwezig-heid van bruggen

over de Mark bezui$pn van Breda in het tol-privilege van de
heer van die stad.rt
Het is verleiderijk voor Ginneken dezglfde afleiding te kiezen
als voor Genk: oudgermaans Gan-ikja.D Het element gan, gBD,
staat voor 'monding'. De,,suffixcombinatie -ikja stamt uit
jong-prehistorische tijd, t' maar is eeuwenlang productief ge-
bleven. Maar aan welke monding ligt Ginneken dan ? vierhonderd
meter ten noorden van de dorpskern mondt de Mo1enlei in de
Mark uit. voordat dit beekje kunstmatig gevoed werd net het
water dat oorspronkelijk van Molenschot via de Rulle in Breda
terecht kwam, zal deze beek,|rooguit 1 kilometer rang geweest
zijn: een minuscuul beekje!1' 0p een kirometer ten zuiden van
de dorpskern mondt de Baverse Lei in de Mark uit. Deze beek
is ongeveer 5 kilometer lang. Merkwaardig is dat echt nabij
beide mondingen zover bekend is geen vroege nederzetting
ontstond, alhoewel daar wer rivierduinen aanwezig waren die
daar zeker toe uitnodigden (zandbergen en Bieberg). Misschien
gaat het daarom om de uitmonding van de Mark in de overstro-
mingsvlakte bij Breda. ÀIs de naam Ginneken inderdaad zo oud
is als het suffix -ikja laat vermoeden, zou ook aan een neder-
zettingsverplaatsing gedacht kunnen worden. Hier wreekt zich
het zwakke archeologisch onderzoek in deze omgeving: deze
hypothese kan voorlopig niet nader getoetst worden: er is
nooit gezocht ! Hoe dan ook lijkt Ginneken een oude naam, wat
wer past bij de drukke bewoning van het Markdal ten zuiden
van Breda in de vroege middeleeuwen.

Heusdenhout, oudtijds vaak Hosenhout zou kunnen betekenen
'hoog opgaand bos, waar men hout vindt om stelen van te maken'
of iets in die zín. vergelijkbaar is het onder lrlagenberg gere-
gen Klippelenbos, waar kIippels, knuppels te halen waren. De
d is in de naam Heusdenhout eerst in de L8e eeuw tussenge-
voegd, mogelijk naar analogie van de naam Heusden.
urvenhout is een andere hout-naam, nu wijzend op wilgenhout.
Het bos Lindenhout lag bij Lindonk bij Bavel. Hout-namen
herinneren aan de vroege en hoge middereeuwen, toen in deze
streken nog veel bos voorkwam.

Het eerste lid van rJpelaar is iep, de boomsoort, ulnus
canpestris L., een boom die ongeveer 30 m. hoog kan worden.
Het element iep of epe treffen we ook aan in de naam Epelen-
berg op de grens van Teteringen en Heusdenhout.
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Voor de vroege geschiedenis van Oud-Turnhout hoeft men echter
niet te vrezen, want opgravingen bij de Bavokerk brachten be-
woning uit de twaalfde eeuw en eerder aan het licht.

Door te verwijzen naar Rijsbergen of Oud-Turnhout kan de stel-
Iing dat de heilige Bavo iets van doen heeft met Bavel dus
niet ondersteund worden. Zouden dan de door de heer van Breda
op St.Baafsdag geheven cijnsen een band met de heilige opleve-
ren? Daar ziet het niet naar uit, want St. Baafsdag (1 okto-
ber) was in de stad Breda en de omringende dorpen gewoon de
op één na populairste cijnsdagen, na St. Maarten in de Winter
(11 november).

Ten slotte is er nog een gehucht Bavel in Rijkevorsel. In 1468
schreef men: Siin qedeel in de stede net huyse hove ende net
al huerre toebehoersten gestaen ende gelegen tot Bauel zuyd
aende Bauelsche §trate; 2 lops oest aent BaqpLsche veken ende
aen erve Bertelneeus van bauel des jongen t' Zou "ons" Bavel
wellicht langs die omweg aan een respectabele ouderdom gehol-
pen kunnen worden? Uiteindelijk beweert Prims dat Rijkevorsel
aI in de tijd van Sint Willibrord, dus rond het jaar 700,
bestond. Dan moeten we dus eerst eens goed naar dat gehucht
Bave1 gaan kijken. In de vijftiende eeuw was de familie Van
Bavel heel belangrijk in Rijkevorsel. Ze levert niet alIeen
schepenen, maar Jan van Bavel betaalde in 1474 veruit het
meest belasting (54 st., verder zijn de hoogste bedragen 25
st, de meeste enkele stuivers). Van de 85 belastingbetalers
behoorden er 5 tot de familie van Bavell Zo'n rijke boer kan
zijn naam aan het land doen kleven. Inderdaad blijkt het Ba-
vels Veken in 1468 naast grond van ene Van Bave1 te liggen.
Hier is dan in oorsprong niet sprake van een gehucht, maar
van een boerderijnaam. Kennelijk heeft Jan aan heel wat mensen
werk verschaft en zijn die mensen deels ook na zijn boerderij
komen wonen. Het ziet er, gezien de late datering dus naar
uit dat we hier eerder met een geslaagde emigrant uit.-"ons"
Bavel te doen hebben, dan met een omgekeerde relatie.l2

We concluderen dus dat redenaties via Rijsbergen, Oud-Turnhout
en Rijkevorsel voor Bavel geen aanwijzingen voor een hoog-
of vroegmiddeleeuwse oorsprong kunnen opleveren.

4.2 andere namen zoals Ginneken, Heusdenhout, Dorst, IJpelaar,
Molenschot, Irlolfslaar

Men heeft gqpoogd de naam Ginneken af te leiden van gijn
'brugget j e' .'J
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Laar staat in de Kempen meestal voor 'woeste, onbebouwde
grond, meestal in gemeenschappelijk gebruÍk', of ook we1 'openplek in een bos'. Hier was het dan misschien een open plek
in een iepen-bos. De naam Holfslaar bevat ook dat element
laar. worf,froeft niet persé het roofdier aan te duiden.
I(nippenberg'. onder-scheidde drie categorieën wolf-namen: 1)
toponiemen die werden afgeleid van een persoonsnaam; 2)
toponiemen die aan het voorkomen van worven herinneren; 3)
toponiemen die saqrBnhangen met de wolf aIs demonisch dier,
de weerwolf. Goris, noemde de "onechte,' wolfnamen ars vierde
categorie. Naar Buiks betoogt zou het woord hier, pal aan de
beek ,í{e Bavelse Loop, een boomsoort kunnen aand.uiden: de
wilg." ook de namen rJpelaar en worfslaar herinneren moge-
lijk nog aan de "bos-tijd".

De naam Dorst zou ontstaan kunnen zijn uit Do(o;rnt.2l Het
verschijnsel dat -rn overggat in -rs heet 'suizende r' en werd.
beschreven door De Bont.ll Dat de naam Dorst gerekend moet
worden bij de namen als soest en fieist met voorgermaanse -st--
uitgang, zoals BIok onderstelt", is bij een afleiding uit
Doorn niet waarschijnlijk. Mogelijk betekent Dorst 'plaats
waar doornstruiken groeien'. rn dat geval kan het een laatmid-
deleeuwse naam zijn.

Blijkens de oudere vermeldingen van Baarschot is de naam sa-
mengesteld uit de elementen beer en schot. Beer betekent hier
mogelijk modder, moeras. vorgens Gyssering gaat Beer terug
op beren- < germ. birnu- m.: beer, op beer gerijkende modder.
schot wijst gewoonlijk op eerl lpboste hoek hoger tand uit-
springend in moerassig terrein.zt De Baarschotse straat ligt
op zo'n punt, tussen een laagte in het zuiden en enkele kommen
met vennen in de heide ten noorden ervan. Een dergerijke rig-
ging is ook nog goed herkenbaar bij llolmschot.

overzien we deze verkenning, dan tiggen al deze ouder ogende
namen in een ring rond de grenzen van Baver. Alleen de -1o-
naam Bavel ligt daar evident binnen. verder liggen daar de
jonger ogende namen ars BoI-, Eik-, Roos- woesten-berg, Lijn-
donk, Hoge en Lage Aard, Kerkeind, rJpelaarseind., Leeuwerik.
Het lijkt erop alsof in Baver een kleine oud.ere kern ligt die
lange tijd niet echt uitgroeide, terwijl verderaf we1 al1er1ei
ontginningen en nederzettingen opgang kwamen.
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5 Oudste oorkonden en andere archivalia

Onderzoek naar middeleeuwse geschiedenis leidt traditioneel
ook langs de oorkonden. Dat zijn vellen perkament die netjes
beschreven zijn met een latijnse (en later ook middelneder-
landse) tekst en a1s ze goed bewaard breven, nog voorzien zijn
van een of meerdere Iak- of waszegels. Oorkonden dienden om
overeenkomsten, verkopen, beloften en dergelijke officieet
vast te leggen. voor ons zijn ze voorar van belang omdat ze
ons leren met welke problemen men destijds zoaL bezig was.

soms is het belangrijk om verder te kijken dan die ene oor-
konde die de aandacht trekt. zo is dat ook het geval met de
"1299-oorkonde" van Bavel. [Je moeten er oorkonden uit tz6L
en 131.7 bij betrekken om beter te begrijpen wat er gebeurde.
ook moeten we eerst weten dat het gebied van Bavel aanvanke-
lijk hoorde onder de grote oerparochie GiLze, waar de abdij
van Thorn de scepter zwaaide. rn 1261, schonk de abdis van
Thorn het patronaatprecht van Girze aan de kanunniken en
nonnen van de abdijl5 en werd het inkomen van onder and.ere
de pastoors vastgesteld op een geldbedrag. peze regeling werd
door de bisschop weldegelijk goedgekeurd.lo Zo weten we dat
Ginneken in 1261 aI een eigen pastoor had en d,us ar een min
of meer zelfstandige parochie was. Alhoewel de tekst uit 1261
een aantal plaatsen noemt waar pastoors waren, wordt Bavet
daarbij niet vermeld. Over de inkomsten van de pastoor van
GiIze ontstonden tegen 12gg probremen. rn 1,299 sloot de^pas-
toor met de abdis en haar klooster een overeenkomst.l/ Er
werd een ingewikkelde verdering van de tienden gemaakt.
Blijkbaar was de pastoor niet meer tevreden met zijn vaste
uitkering in devaluerende muntr tru er allengs meer ontgonnen
werd. AIs aanhangsels van Gilze werden de tienden van Mo1en-
schot, Bavel en chaam (bedoeld werd.: varkenberg) genoemd.,
evenals die van Lijndonk en Tervoort. De tiend van rJpelaar
werd kennelijk aan Ginneken gekoppeld, die van Heusdenhout
werd niet genoemd. Bavel en de andere tiendklampen werden een
locus, een "plaats" of "plek" genoemd. &Je leren hieruit dat
de genoemde onderdelen van Bavel toen dus ar een graanoogst
opbrachten, waarover tiend geheven werd. De tiendklamp Bavel
werd, samen met de tiendklampen Lijndonk en Tervoortr Dog
onder de parochie Gilze gerekend. Dat de tiend van Heusdenhout
niet genoemd werd, kan er op wijzen dat deze toen aI een 1een
van Thorn hras. rn vijftiende eeuw werd ook de rJpelaarse tiend
in leen uitgegeven.
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Bavel werd na 1299 en 1317 een zelfstanflige parochie. Bavel
hoorde tot dan onder Gilze. Bijsterveldlö geeft op dat Bavel
zelfs in 1587 nog geen zelfstandige parochie was. Deze "vaag-
heid" hangt samen met de soms geleidelijke verzelfstandiging
van jongere parochies. Kennelijk speelde dat ook in Bavel.
De parochie Bavel omvatte kennelijk niet de "oud.ere" gebieden
als tríolfslaar en Heusdenhout en een deel van IJpelaar, die
kennelijk aIlang onder Ginneken hoorden. WeI werden de tiend-
gebieden van Lijndonk en Tervoort bij de parochie Bavel ge-
te1d, maar weer niet het tiendgebied van Molenschot dat onder
Gilze bleef. Ook dit tekent Bavel als een "jonge" gemeenschap.

Bij Lijndonk bezat de abdis tot 1234 - 1.277 nog het bos Lin-
denhout. De heer van Breda heeft dat bos in die tijd aan zich
weten te trekken. In 1669 was er nog een stukje van over en
in 1832 lag er nog wat domeingrond. Dit bos was kennelijk een
laatste restant van het hier alom aanwezige vroegmiddeleeuwse
boslandschap. Buiten dat bos en de parochiëIe rechten bezat
de abdis in Bavel verder niets. Dit staat in tegenstelling
tot de situatie in het eigenlijke Gilze. Daar bezat de abdis
rechten op de woeste gronden, die door de heer van Breda ge-
Ieidelijk werd.en teruggedrongen. Uit die worsteling komt daar
de "gemene landcijns" voort, die door abdis en heer van Breda
samen geheven werd. Zo' n gemene landcijns ontbreekt in Bavel,
waar de heer van Breda vrijwel aIle cijnsen hief, hetzij op
Sint Maartensdag, hetzij op Sint Baafsdag, net zoals dat in
andere dorpen om Breda gebeurde. Ik leid daar uit af dat Bavel
vanouds zelfs niet tot de wildernis van het eigenlijke Gilze
gerekend werd, maar tot een and.ere wildernis, die daar ten
westen van lag.

Naast de heer van Breda als grote cijnsheffer, treffen we in
Bavel nog een aantal andere cijnsheffers aan.

Zo hief de heer van Ten Houte in de Hage (Prinsenhoef in het
Hout) op Sint Dionisiusdag enkele cijnsen in Bavel. Het gaat
om 7 percelen "te Bavel in d'Acker", nabij de kerk. De opper-
vlakte bedroeg in totaal nog geen 6 hectare, waarvan bijna
6 schellingen Leuvens geld aan cijns betaald werd.Dezelfde
heer hief met Pasen te Bavel ook se;mden. ttrat is dat nu weer.
De eerste gedachte gaat uit naar een schrijf- of leesfout,
maar het woord staat er echt. Het woord zou kunnen wijzen op
betaling ten behoeve van wereldlijke vertegenwoor-digers in
een geestelijk gerecht, maar daarmee snappen we het nog steeds
niet-.29
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werk geesterijk gerecht en hoe zouden d.ie inkomsten dan in
het leke-goed van Ten Houte beland moeten zijn? In zijn
artikel over de door het Bossche Geefhuis verpachte boerde:
rijenschrijft ronKappelhof dat daar ook selmdenvoorko-men. 30

Blijkens de Geefhuisarchieven is de selmde een deel van de
pacht. onder de 'selmde' vielen de leveranties aan boter, ei-
eren, pluimvee, v1as, varkens, hamelen, palingen en witte-
brood. 'selmde' betekent letterlijk 'geschenk' . AIs de vrouw
van de pachter dit geschenk (a1s deer van de pacht) kwam bren-
g€tr, kreeg ze een geschenk terug: een nachtdoek. De nauwe,
persoonlijke band die er in de late middereeuwen bestond tus-
sen Geefhuis en pachter wordt hierdoor geïIlustreerd. De
'selmde' werd in Den Bosch of rond L637 afgeschaft; de waarde
ervan werd omgezet in ge1d.
Terug naar Bavel. rn tegenstelling tot de cijns die Ten Houte
hief van percelen grond in de Akker, betrof de selmde uitslui-
tend "sted.en", boerderijen dus. van de zeven boerderijen lagen
er 6 op de Eikberg. Daar was ardus tezamen 18| hectare grond
met de selmde belast. op Ter voort 1ag de zevende hoeve, met
1,3 hectare grond. De seynde werd betaard met 1 pond boter
en 7 eieren, maar de grote hoeven betaalden navenant meer.
samen leverden ze 12| pond boter en 79 eieren aan Ten Houte.
hle zien dus een mooie overeenkomst met het beeld dat Kappelhof
schetst: het gaat om boerderijen en om boter en eieren. Het
lijkt er daarom op dat de Eikberg ooit een stukje Ten Houte-
Hage was: een verpachte hoeve of een groepje dergelijke hoe-
ven. De hoeven moeten dan voor 1634 verzelfstandigd zijn,
waarbij de traditie van de seynde-betaling bewaard bleef. Het
goed Ten Houte if in het midden van d.e vijftiende eeuw geheel
uiteengevallenr" zodat ook deze "verzelfstand,iging" weI in
die dagen zal hebben plaats gevonden.

De heer van Breda hief sinds 1616 a1s rechtsopvolger van de
Tempeliers van Ter Brake in Alphen 20 cijnsen te Bavel die
10 sghellingen en een harve penning Leuvens geld opbrach-
ten.'" veel percelen zijn in het cijnsboek van 1622 slecht
omschreven, zodat over de oppervlakte dan niets te zeggen is.
Bij een "tarief" van 6 penningen per bunder (wat gezien het
cijnsboek wel zou kunnèn), komen we op 20 bunder of 25 hectare
uit. Ook in het goederenregister van Ter Brake uit L4z2 is
deze cijns in Bavel te vinden. Dan is het nog één goed 

trn 
het

bracht 9 schellingen en L0 penningen Leuvens geld op.r

Toch wijst het cijnsboek van 1,622 erop dat niet alle gronden
aan elkaar Iagen. Er lagen toen heidepercelen in de Bunders
en in het Hoogbroek, en akkers op en bij de Eikberg.
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De Thornse oude Hof van Gilze hief o.a. cijns op wolfslaar
en rJpelaar en had als lenen de tienden van Heusdenhout en
later ook rJpelaar. De Thornse oude Hof van Baarle hief ook
cijnsen in Ginneken, maar of er daarvan te Bavel ragen weet
ik niet.

De abdij van sint-Bernaards hief cijns op 20 hectare in de
Vloed. Dat kan het lagq, gebied bij IJpelaar zijn, maar ook
de hoeve De Blauwe Kei.J* Het gaat hier denkerijk niet om een
herencijns, maar om een door de abdij geheven erfpacht van
een haar toegevallen grondbezit.

Behalve veer cif5rsgoed, bezat de heer van Breda ook een reeks
lenen in Bavel.J5 Het meest interessante leen was rJperaar,
dat in 1551 bestond uit 2 stukjes hooiland en 37 lopen land
"tot Bavel in d'Acker" (8à ha); lz bunder heide bij rJpelaar
aan het vloodstraatke (15+ ha) en nog 29 lopen rogge uit een
heining bij de kerk van Baver. Bovendien hoorde^,tot rJpelaar
een leenhofje en hief lJpelaar ook zelf cijns.r0

verder had de heer van Breda niet veel renen in Bave1: nog
1 bunder land op de Looyacker te Bave1 in d'Acker; nog 1 veer-
terzaad land (1 ha) op d'Aalacker te Bavel, naast een perceel
van het Faconsklooster te Antwerpen; en nog 5 andere percelen
in die akker, samen 4| hectare.

De oogst aan "kleine cijnsen", leengoederen en "hofjes" blijft
in Bavel echter beperkt, zeker als je het vergelijkt met de
toestand in bijv. Princenhage. Bovendien hebben we in Bavel
geen enkele aanwijzing voor allodia, buiten dat ene bos Lin-
denhout dan misschien. uit die vergelijking leren we weer dat
het grootste deel van Bavel een "jongre" indruk maakt; de oud-
ste'deten lijken eerder in Heusdenhout, rJpelaar en bij wolfs-
Iaar te riggen: dat is allemaal in Ginneken, niet in Bavel!
hlel valt op dat bijna aIle kleine cijnsen en reengoederen te
vinden zijn op de rug die van rJpelaar rangs de Dorpsstraat
naar de Eikberg loopt (dat hele gebied lijkt we1 De Akker te
heten), met nog wat goederen op de flank van het Hoogbroek.
Dat is kennelijk de centrare en eerst ontgonnen en bewoonde
strook van het eigenlijke Bavel.
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Nederzettingsstructuur: verkenning

Een andere manier om te proberen in duistere tijden toöh nog
wat Iicht te ontwaren, bestaat uit het analyseren van ned.er-
zettingsvormen. Deze kunst bereikte in Noord-Brabant een
hoogtepunt bij Kakebeeke. Inmiddels is wel duidelijk dat er
heel wat gebreken aan die methode kleven. Lang niet alle ne-
derzettingen hebben in 1832 een eenduidig klassificeerbare
gedaante; vermoedelijk gaat geen enkele nederzetting in enig
detail verder terug dan de expansieve periode 1250 - 1350 en
vooral: het is helemaal niet aangetoond d*at oorsprong A alleen
en uitsluitend vorm B oplevert in L832.J/ Toevallig doet zich
een mooi voorbeeld voor in Bavel. Kakebeeke interpreteerde
het Kerkeind a1s een schildvormige nederzetting die moest te-
ruggaan op een oud domein. Hij meende er op een luchtfoto uit
1,932 zelfs de plaats van de aI in 1488 gesloopte kerk te ont-
waren. Controle leerde dat het om de schaduw van de molen
ging! Uit onze voorgaande beschouwingen is duidelijk dat er
geen archivalische sporen van een oud domein in Bavel Iijken
te zijn. A1leen lJpelaar is een hofje met lenen, cijnsen, èi-
genland en een kasteeltje. Maar lJpelaar ligt aan de Molenlei,
niet op het Kerkeind. Bovendien heet Bavel Bavel en niet IJpe-
laar.

6.1 De toestand in 1832

Bij historisch-geografische beschouwingen over de vorming van
nederzettingen en hun landerijen is het gebruikelijk om de
laatste anderhalve eeuw snel over te slaan en eerst kennis
te nemen van de geografische toestand in 1832, het jaar waarin
het werk aan het kadaster werd afgerond. AIs we alleen de be-
woning op een kaartje zetten, zien we in het midden van Bavel
een ring met opzij een kleine concentratie: de omgeving van
de kerk. Vanuit die kring lopen tentakels a1le kanten uit.
Naar het oosten is dat Lijndonk en Lage Aard., naar het westen
de Roosberg, naar het noordwesten lJpelaarseind en lJpelaar.
In het noorden sluit dat tentakel aan bij de diffuse bewoning
van Heusdenhout die bij de kapel ook een zekere verdichting
kende. Buiten de kring en de tentakels was Bavel dus vrijwel
onbewoond! Plaatsen we dit patroon op de hoogtekaart, dan zien
we dat de kring keurig rond de laagte van De Beemd en de Hoog-
broek ligt: de huizen bij de kerk, het Kerkeind, Ter Voort,
Bolberg, Eikberg.

Als we de kadasterkaarten wat meer van dichterbij bekijken,
dan kunnen we de boeren van de niet-boeren onderscheiden.

I
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Een boer heeft een vrij ruim erf, met daarop het woon-stalhuis
en minstens één (V1aamse) schuurr eD vaak nog een karkooi en
een bakhuis. Aan het erf lagen een moestuintje en een paarde-
weike annex boomgaard. Dat alles vraagt de nodige ruimte en
verklaart daarmee meteen !Íaarom in de meeste gehuchten de be-
woning vrij ver uiteen staat. In de kom van Bavel komen ook
heel kleine erven voor, ieder met slechts één gebouw. Dat zijn
geen boerderijen maar woningen. Daar woont een ander slag men-
sen: ambachtslieden, de pastoor, weduwen, particulieren, ren-
teniers, winkeliers, kroeghouders en ook huisjes voor de armen
mag je er verwachten. Een van de gebouwen was het schooltje.
De nederzetting bij de kerk was maar heel klein en Jansen ver-
onderstelt dat dit te maken heeft met de geringe aantrekkings-
kracht van een protestants kerkgebouw in een katholieke omge-
ving in de jaren 1648 - 1800 die aan het maken van het kadas-
ter vooraf gingen.
Een aparte categorie wordt gevormd door de qeÏsoleerd gelegen
boerderijen. Helemaal in het zuiden lagen drie geÏsoleerde
hoeven: de Woestenbergse Hoef, de Leeuwerik en een hoeve bij
de Hoge Aard, net aan de grens met Gilze. Deze laatste hoort
eigenlijk bij het onder Gilze gelegen gehucht Hoge Aard en
mag hier dus niet meetellen.

In Princenhage bleek het mogelijk om aan de hand van gegevens
uit 1809 en 1830 in combinatie met het kadaster van 1832 aan
te wijzen waar iedereen woonde en dus ook welk beroep op ieder
adres uitgeoefend werd. Daarmee kon heel wat meer structuur
in het nederzettingspatroon worden aangewezen. Het zou goed
zijn iets dergelijks voor het veel kleinere Bavel ook eens
op te zetten.

'Even na 1832 werd Bavel opnieuw gekarteerd. Nu ging het niet
om grondeigendom en grondbelasting, maar op een kartering van
het landschap met militaire doeleinden. Uit het kadaster zou
je een grondgebruikskaart kunnen maken, maar deze kaart geeft
dat aI kant en klaar. Zo kun je mooi zien waar akker, wei,
hei en bos lagen. Bovendien laat de kaart goed zien hoe de
perceelsgrenzen aangekleed waren. Dat was voor de militairen
van belang: achter een heg is het goed schuilen, in een sloot
is dat minder aangenaam. Binnen het droge cultuurland van
Bavel dat blijkbaar als De Akker werd aangeduid zien we het
overheersen van omheinde akkertjes en weitjes. A1leen ten
zuiden van de kerk was een vrij opvallend open akkergebiedje.
Dat blijkt precies samen te valIen met het hoogte-eiland dat
we daar al eerder zagen. De natte cultuurgronden waren
doorsneden met waterhoudende sloten, waarlangs vaak ook nog
van alles groeide.
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De grote heide was in 1840 ar een eind naar het oosten (over
de grens, onder Gilze) en zuiden teruggedrongen, maar in het
curtuurland lagen verspreid ook nog a1 wat kreine heideper-
ceeltjes. Een groot blok heide Iag bij Lijndonk tegen de Mo-
Ienschotse Lei. veel bos was er in het zuiden van Bave1: het
oude sint Annabos en de beboste hei'de bi j de Leeuwerik.
Blijkbaar was deze hoeve als landbouwbedrijf mislukt en had
men de grond maar bebost, met wat sporen van landgoedaanleg.
Ook an de kant van lJpelaar was er nog aI wat bos.

6.2 De kaart van de tienden van Bavel, 1669.

Bavel heeft het geruk dat er in de jaren na 1648 zoveel ruzie
gemaakt werd over het recht er de tienden te heffen, dat er
een mooie gedetailleerde kaart gemaakt werd waarop d.e ruziende
hoge heren uiteindelijk hun overeenkomst met spelden en Iinten
hebben aangegeven. En een nog groter geruk dat die kaart on-
rangs helemaal in Frankrijk teruggevonden werd. De kaart geeft
de parochie Bavel weer en daarbinnen het hoofdwegenpatroon
en mÍn of meer symbolisch de bebouwing, mogelijk alleen zover
nodig ter oriëntatie. Perceelsgrenzen zijn bijna niet aangege-
ven: slechts enkele grote lijnen zijn ingetekend. lJel is ook
nu de grens met de "grote heide" in het zuiden goed herken-
baar. Tussen Lijndonk, Tervoort en Dorst 1ag nog een restant
heide dat echter veer kleiner lijkt dan de hei v.ur 1840!
Behalve het sint Annabos staat ook het laatste restje van het
Lindenhout nog herkenbaar op de kaart. Ook de "wouwer" (vis-
vijver) in de Gilze Llouwerbeek, juist onder Gilze, is aange-
geven. De landgoedstructuur van rJperaar is aI aanwezig en
ook de grote lijnen van het pas verkavelde Bavelsbroek zijn
aangegeven. De algehele indruk is dat er niet gek veer veran-
derd is tussen 1669 en 1,832/40, afgezien van het bebossen van
de hoeve De Leeuwerik.

6.3 Wandelende kerk

Bavel heeft in zijn geschiedenis last van een wanderende kerk.
De eerste kapel of kerk stond jn het noorden, aan het
Kerkeindr Du Dorstse weg. JansenJu heeft onlangs een plek
aangewezen waar dit bedehuis gestaan zou kennen hebben: nu
is daar een bosje. omstreeks 1488 werd dan 1250 meter zuide-
lijker een nieuwe kerk gebouwd. Klok en altaren uit de oude
kerk werden er heengebracht: duidelijk de voortzetting van
een traditie. Deze kerk breef vier eeuwen in gebruik, maar
in die lange tijd zat er voor de katholieken een breuk.
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Van 1672 - LB09 moesten zij kerken in een kerkschuur op het
Kerkeind. Na terugkeer in de oude kerk werd die weer hersteld
en bruikbaar gemaakt. In 1888 werd d,an toch een nieuwe, de
huidige, kerk gebouwd op 120 meter van de kerk uit 1488. Het
kerkhof van de oude kerk bleef behouden.

Dat kerkhof zet ons aan het denken. Waar bleef het kerkhof
van vóór 1488? Het is merkwaardig dat daarvan in eigendom of
veldnamen helemaal geen herinnering aan bleef bestaan. Had
de kerk toen wel begraafrechten en een kerkhof? Uitq[ndelijk
kreeg de kerk van Bave1 pas in 1484 een doopfont.rv Je zou
haast gaan vermoeden dat de parochierechten van Bavel in die
dagen verder uitgebreid werden, dat er toen ook pas begraven
werd en dat de nieuwe status tevens aanleiding was om een
nieuwe kerk te gaan bouwen. Dat zou verklaren waarom er op
de oude plek aan de Dorstseweg geen relict van een kerkhof
achterbleef, al was het maar een naam a1s "Oud Kerkhof". Het
gebouw dat daar stond was dus ècht een kapel !

hlaarom bouwde men de kerk niet op dezelfde grond als de kapel?
Dat zou heel gebruikelijk geweest zijn. Neen, men koos voor
een forse verplaatsing: een kwartier gaans zuidwaarts. AIs
we het nederzettingspatroon van 1832 bekijken, zien we dat
de kerk zo wel een stuk centraler kwam te staan. AIs die cen-
traliteit inderdaad de keuze bepaalde, dan zou je mogen ver-
moeden dat rond 1300, toen de kapel gesticht moet zrjn, de
zuidoostelijke gehuchten (Eikberg, Bo1bèrg, Lijndonk en zeker
de Lage Aard nog geen gewicht in de schaal legden.

6.4 Wegenpatroon

Jansen heeft laten zien dat zowel gericht op de oude kapel,
a1s op de nieuwe kerk, een ster van "kerkwegen" ontstond.
Sommige van die wegen waren maar paden tussen de akkers of
er overheen, andere maakten deel uit van min of meer doorgaan-
de wegen of van de verbindingswegen binnen d.e gehuchten.

Het patroon van doorgaande wegen in Bavel lijkt wat op dat
van de beken. Deze wegen lopen naar het zuidoosten en het zijn
er drie. De noordelijkste loopt van Tervoort over LÍjndonk
naar de zuidrand. van de cultuurgronden van Molenschot en "ver-
dwijnt" dan op de grote Gilze Heide. De middelste weg is beter
te volgen. Deze begint op het Kerkeind en loopt via de nieuwe
kerk en Eikberg over de Hoge Aard verder naar Gilze. Deze weg
is nog altijd in gebruik.
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De derde weg begon bij Overakker en liep met wat varianten
langs de woestenberg en de Leeuwerik naar A1phen en
uiteinderijk naar Maastricht. op de kadaster-kaart en nog
beter op de kaart van 1669 Ís goed te zien dat dit een he1è
brede baan was die zich soms tot een klein heide-verd
verbreedde. Midden op deze brede baan was ooit een kogel-
vanger aangelegd: de schietberg. [íelk leger daar wanneer
schietoefeningen hield is me niet duidelijk.

De drie wegen zijn in het noordwesten onderling als het ware
verbonden door de weg van Dorst over Tervoort en Kerkeind naar
overakker en Ginneken. via rJpelaar kon men bovendien richting
Geertruidenberg gaan

6.5 Belangrijke hoeven en landgoederen

Binnen of net buiten het gebied van Bavel komen enkere belang-
rijke objecten voor: rJperaar, wolfsraar, woestenbergse Hoef,
Leeuwerik en de Gilze hlouwer.

rJperaar ligt op de grens van Baver en Ginneken. Bij de tien-
denverdeling van 1669 werd de kern van rJpelaar onder Ginneken
gerekend, het rJpelaarseind onder Bave1. rJpelaar was een
kleine grondheerlÍjkheid, met wat eigen grond voor de heer,
wat lenen en wat cijnsgrond.en. Het eigen goed was verdeeld
in een echt eigen deel met kasteeltje en omgeving, €D enkele
verpachte boerderijen. AI voor 1669 is die omgeving in rand-
goedstijl ingericht, met lange rechte dreven en zelfs het
rechttrekken van een stukje vaR de Molenlei.

hlolfslaar is een oude hoeve juist ten westen van Bave1, aan
de Bavelse Lei. De hoeve hoort eigenrijk nog bij het rhornse
complex in het Markdal ten zuiden van Breda. Ze werd in de
zestiende eeuw verder uitgebouwd, splitste en werd kort voor
1700 tot landgoed omgevormd. Juist onder Bave1 kwam er nog
de hoeve Ligtenberg bij.
De hloestenbergse Hoef begon in de late veertiende eeuw a1s
een blok heide van L2 bunder dat uit de gemene heide particu-
lier gemaakt werd. vaak hierd de eigenaai ro'n stuk trèiae ge-
woon als privé-heide, maar hier is er in de eeuw daarna toch
een boerderij gesticht. ïn de late vijftiende eeuw was het
de bedoeling om daar een nonnenkrooster bij te stichten, maar
de dames zaten toch liever dicht bij de stad. Het klooster
kwam op Boeimeer en de woestenbergse Hoef werd sindsdien door
het klooster verpacht. Tot in de twintigste eeuw breef het
een duidelijk herkenbaar afzonderlijk brok boerenland.
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Nu ligt juist daar de bocht van d.e autoweg. De Mariahoeve is
de opvolger van de oude hoeve.

De.leeuwerik begon in het midden van de zestiende eeuw (1549-
6540) a1s ontginíing in de heide. De naam werd eerd.er aI voor
in 1544 en 1549 ingenomen blokken van die heide gebruikt en
ging weldra over op de daar at Yíór 1565 gebouwde boerderij.
De naam verwijst naar de vogel.ïi In 1669 is het een ontgon-
nen complex, maar in 1.840 blijkt bijna heel het blok bebost
te zijn. In dat bos waren wat ronde vijvers en grachten gegra-
ven, alsof men van plan was er een landgoed aan te leggen.
Nu is het plat boerenland en er lijkt nog één poel over te
zijn.

De Gilze Wouwer was een complex visvijvers in het dal van de
Gilze trlouwerbeek, tussen de Lage Aard en de Hoge Àard- De

visvijvers hoorden toe aan de heer van Breda. Zo'n complex
bestond meestal uit drie vijvers, waarin op systematische
wijze vooral karpers gekweekt werd.en. Blijkens de kaart van
1669 lagen deze vijvers juist ond.er Gilze.

6.6 Gemene gronden

Zoa}s we zagen was er al vroeg niet veel heide meer over in
Bavel. In de middeleeuwse landbouw vervuld.e de heide op de
Brabantse zandgronden een belangrijke rol. Men kon er de bees-
ten weiden, zand, turf, heidemaaiselr €tr honing halen etc.
Ingegeven door de aI vroege schaarste aan heide, die nog
versterkt werd door de aanleg van het Sint Annabos in het mid-
den van de zestiende eeuw, zijn de boeren zich gaan verzekeren
van het gebruik van wat nog restte. Aldus ontstonden "gemelm-
ten": terreinen die door de boeren van een of meer gehuchten
gebruik maakten en waarvoor zij samen speciaal cijns betaalden
aan de heer van Breda. Tlryisch voor deze streek is dat zoiets
niet in een oorkonde werd vastgelegd.
Toen de heer van Breda vanaf 1648 betere opbrengsten van die
grond kon krijgètr, wer-d.en de boeren er afgeschopt. Ze konden
geen rechtstitel laten zien.

Het omvangrijkste was de "gemelmte van Hervenschot,
Camerschot, Coppersheininge en Ganzenweide". Die betrof
ind.erdaad vier afzonderlijk gelegen gebieden. De Ganzenweide
lag tussen de Mark, de Zandbergen, de Ginnekenweg en de
Reepbrug. Het Wervenshot werd ook wel het Bavelsbroek genoemd.
Het gebied werd in de jaren 1660 verkavéld en vefl<ocht. Het
plan daartoe was toen overigens aI een eeuw oud.'o
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Dit leverde een rechthoekige inrichting op die terugkomt in
het wegenpatroon van de daar na 1961. gebouwde Bredase woonwijk
IJpelaar. De tienden die van d.eze nieuw ontgonnen gronden ge-
heven konden worden, waren waarschijnlijk de aanleiding voor
de tiendentwist die uitmondde in de kaart van 1669. camerschot
was vermoedelijk het blok heide naast,nhet ulvenhoutse Bos,
de lrloestenbergse Hoef en de Roosberg.*J coppershe[pinge lag
daar in de buurt, tussen Eikberg en de Leeuwerik.{{ Die twee
heideterreinen hebben het als enige nog tot na 1900 uitge-
houden.

Juist achter het sint Annabos lag de gemelmte van Geersbroek.
Deze omvatte het dal van de Broekloop, een gegraven waterloop,
en verder een brede strook tot aan de Geersbroekseweg. rr}-1564
werd het aangeduid als "de gemelmte van tGheertbroeck"45 Het
gebruik was €rr net als in tilervenschot etc., verdeeld. in
broekrechten en deze rechten waren deelbaar. In de zeventiende
eeuw werden die rechten gelijkgesterd aan oppervlakten, maar
dan blijk[, dat die oppervlakten erg verschilden: van à tot
2 bunder." 0p een kaart,git 1783 werd.en in het Geersbroek
38 eigenaren gesitueerd.{'l De kadasterkaart van 1832 raat
zien dat het eigenlijke broek in een vijftigtal strookjes ver-
deeld was. vermoedelijk is dat het resultaat van een zeven-
tiende-eeuwse omzetting van de broekrechten in percelen grond-
eigendom gevorgd d.oor verdere verdering. De Broekroop was de
grens tussen Bavel en Ginneken. Deze gemelmte lag dus groten-
deels in Ginneken en de meeste geburen woonden d.aar ook.

Het feit dat deze gemelmten aI vroeg verdeeld en opgeheven
werden zonder dat de landbouw in Bavel instortte (het aange-
kondigde "verderven van de arme huislieden" ) wijst erop .dat
de land.bouw in Baver tegen 1700 zover geëvorueerd was, dat
íntensief gebruik van de heide blijkbaar niet meer nodig was.

7 Het ontstaan van Bavel

7.1 Oudere gedachten

De oudste gedachtenspinsels rond de oorsprong qp.n Bavel vinden
we bij Merkelbach van Enkhuizen en Harlema.{ö De vatten de
naam Bave1 op a1s combinatie van de persoonsnaam Bavo en -eI
van 1o of bos. ze stelren dan de suggestieve vraag, zonder
antwoord te geven: is dat een bos van St. Bavo, waarbij ze
denken aan de abdij van st. Baaf in Gent. voIge4§ deze auteurs
was sint Bavo (580 - 654) heer van Rijsbergen.{Y Daarop volgt
een verhaal over Sint Baafs en Rijsbergen.
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De sint zou dus ook in het nabije Bavel bezit hebben gehad
of gekregen van St. Geertruid, dr. van Pepijn en vrouwe van
Strijen en het land van Breda. Hierboven hebben we al aange-
geven dat er geen enkele aanwijzing is dat de Gentse abdij
iets met Bavel van doen heeft en dat de abdij te Rijsbergen
pas bezittingen verwierf in de twaalfde eeuw. Over het legen-
darische Strijen zul1en we maar helemaal zwijgen.

Kakebeekeso, gevorgd door Steeghsl en heel recent nog door
overschrijvers op het provinciehuis," ,iet in het "schild.je"
bij de molen op het Kerkeind het centrum van een domein, waar-
in ook de oud.ste kerk stond. Die kerk bleek de schaduw van
de molen te zijn en voor het overige wijst niets in de archie-
ven op een domein in die buurt of ergens anders in Bavel. De
gehuchten worden veelal als hoeveakkergehuchten bestempeld,
wat zou inhoud.en dat ze uit één enkele hoeve door deling ont-
stonden. Dat zou kunnen, maar het is ook goed mogelijk dat
gelijk met zo'n delingsproces er ook gewoon boerderijen bijge-
bouwd zijn.

7.2 Nieuwe gedachten

A1 weer een tijdje terug liep in het zuiden van de Meierij
van Den Bosch het Kempenproject. Een van de belangrijkste uit-
komsten daarvan voor het historisch-geografisch onderzoek was
dat we niet de kadastrale nederzettingspatronen tot diep in
de mÍddeleeuwen mogen terugprojecteren. Ergens in de hoge of
late middeleeuwen is er heel veel gebeurd en is het nederzet-
tingspatroon nog al veranderd. Zo bleek dat juist onder de
later onbewoonde gebieden van de open akkers de vroegmiddel-
eeuwse bewoning te vinden was. Dit fenomeen werd inmiddels
ook langs de Mark bij Ulvenhout vastgesteld. Nu hebben we in
Bavel zowaar een kleine open akker aangetroffen, juist op een
relatief hoge plek tussen de huidige kerk, de Roosberg en de
Eikberg.
ttet geÉied maakt deel uit van de Bavelse Akker53 en in die
akker lag dan weer een aantal goederen van IJpeIaar, Ter Brake
in Alphen en Ten Houte in de Hage. Denkend in de lijn van het
Kempenproject, zou je daar dus de oudste bewoning van Bave1
mogen verwachten. Het gebied is nu een woonwijk en deze ge-
dachte is dus moeilijk te toetsen.

Renes54 heeft in zijn inventarisatie van Westelijk Noord-
Brabant niets over Bavel als zodanig ge4ggd. Wel signaleert
ook hij het stukje open akker. Leendersls zegt niets speci-
fieks over het ontstaan van Bavel.
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wel wijst hij op een bijzonder expansieve fase in de ontgin-
ningen in het land van Breda, die loopt van 1,24s tot ca 1350.
rn die periode werd het dorpen- en parochiepatroon voltooid
en werd de basis gelegd voor het gehuchtenpatroon. Na 1350
ging de ontginning veel trager voort.

Leenders56 liet nogmaSls zien dat in het Markdal ten zuiden
van Breda een hele groep vroege nederzettingen aan te wijzen
is die zower archeologische sporen heeft nagelaten (Mero-
vingisch, Karolingisch), als via de archieven aan de oude Hof
van Gilze te koppelen is. wolfslaar komt van deze groep het
dichtste bij Bavel, maar het parochiegebied van Bavel valt
erbuiten

Jansen5T gaat uit van de verplaatsing van d.e kerk in 14BB en
concludeert daaruit dat het bewoningszwaartepunt zich tussen
ca. 1300 en 1488 blijkbaar zuidwaarts verplaatst heeft. Daar
moeten dan de gehuchten Eikberg, Bolberg, Lijndonk en Lage
Aard tot ontwikkeling gekomen zijn, bijvoorbeeld door deling
en bijbouwen van hoeven bij een eerdere boerderij. rn algemene
trekken kunnen we ons daar weI in vinden. De kerk werd in 14Bg
niet in een bestaand gehucht gebouwd, maar tussen de gehuch-
ten. Dat en de geringe aantrekkingskracht van een niet-ge-
bruikte kerk in de jaren 1648 1809 zijn dan de verklaring
voor de geringe omvang van de nederzetting bij de kerk in
L832.

7.3 Hoe zien we het nu? 
.

op grond van de hierboven verzamelde gegevens en nieuwe lite-
ratuurinzichten komt toch we1 heel sterk het beeld naar voren
dat het parochiegebied van Bavel vooral in de expansieve perÍ-
ode 1245 - 1350 bewoond en ontgonnen is geraakt. Dat gebeurde
niet op een georganiseerde en systematische wijze, want dan
had dat wel sporen in de inrichting van het land nagelaten.
Neen, het wilde gebied tussen het vroeg ontwikkelde Markdal,
met ulvenhout, Ginneken en blijkbaar ook rJpelaar en Heusden-
hout in het westen; en het eigenlijke Gilze in het oosten,
werd kennerijk op een wat spontane wijze ingenomen. Daarbij
was het landschap richting-gevend voor de inrichting: wonen
en akkeren op de ruggen, grasland in de laagten. rn 126L was
Bavel niet het noemen waard, in 1,zgg aI wel; ergens (tang)
na 73L7 werd het een parochie en in l3z7 werd het ingelijfd
bij de schepenbank van Ginneken.
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Toch is er een "maar". Die Bavelse Akker! Dat lijkt een oudere
zone te zijn, mogelijk een vroeg ontginnÍngsgebied met afhan-
kelijkheden van lJpelaar, Ter Brake, Ten Houte en misschien
Breda (de latere lenen?). Opmerkelijk is dat de eerste kapel
niet in die akker gebouwd werd, maar aan de noordrand.
Kennelijk woonden op of om die akker niet veel mensen, en moe-
ten we de meeste bewoning uit de expansieve periode zoeken
langs de weg van lJpelaar over Tervoort naar Dorst.

Opvallend is ook dat de naam "Bave1" afgezien van die akker,
niet echt kleeft aan een van de gehuchten. Dat de nederzetting
bij de huidige kerk Bavel genoemd werd is mooi, maar daar
stond pas vanaf 1488 een kerk en Bavel is zeker twee eeuwen
ouder. Bavel is dus echt de naam van een parochie of een
dorpsgemeenschap, niet van een specifieke nederzetting. Dat
is een fenomeen dat wederom eerder bij oudere dorpen hoort,
dan bij dorpen uit de expansÍeve periode.

Tegen 1550 waren haast aIle woeste gronden in Bave1 niet lan-
ger gemeenschappelíjk te gebruiken door de hele dorpsgemeen-
schap. De beperkte resterende wildernis was verknipt in
"Gemelmtefl", waarvan delen aI in 1660 verdeeld konden worden.
De kaart van 1669 laat zien dat de heide dan teruggedrongen
is tot wat uitlopers bij de Leeuwerik. Blijkbaar is Bavel een
"beemdendorp", waar men op eigen grond (Iangs de beekjes, maar
vooral in het lage noorden! ) of toch heel nabij (rond Breda,
Teteringse Vucht, Haagse Beemden) genoeg hooi kon winnen om

veel vee te houden en dus veel land te ontginnen. De oostgrens
van Bavel kan zowat a1s oostgrens van het beemden-dorpsgebied
gelden, want onder Gilze overheerst de heide overduidelijk.
Nagegaan zou kunnen worden hoeveel Bavelse boeren in 1823
grond hadden in de graslandgebieden rond Breda.

Vanaf 1500 ontwikkelde zich rond Breda een landschap van land-
goederen.
Die krans van landgoederen raakte blijkbaar"maar net aan
Bavel. In het mÍdden van de zestiende eeuw werd het Sint
Annabos aangelegd, dat als een deel van het super-Iandgoed
van de heren van Bred.a qezien kan worden. HeeI wat beschei-
d.ener ontwikkelde zich ïJpe1aar. Toch beslaan de dreven-
structuren daarvan een aanzienlijke oppervlakte. Wolfs1aar
kwam net buiten Bavel tot ontwikkeling en plantte met de Hoeve
Ligtenberg toch ook een voet in Bavel. De Leeuwerik lijkt een
mislukte ambitie te zijn geweest. De inrichting van het Ba-
velsbroek door Christoffel Verhoff ca 1660 ging uit van ideeën
die bij landgoedinrichting gebruikelijk waren. Dat gebied
beslaat goed een vierkante kilometer.
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Na 1900 zijn de laatste stukjes hei opgeruimd en zijn ook de
bossen die ooit als heideontginning gesticht waren, nogmaals
ontgonnen, nu tot landbouwgrond. Na 1900 verdwenen ook veer
van de heggen en heiningen die het oude cultuurland comparti-
menteerden. Na 1960 kwamen d.e mod,erne ontwikkelingen snel op
Bavel af: bouw van vroonwijken voor Breda of Bavel zelf, aanleg
van alles doorsnijdende autowegen en van een alsmaar groeiende
vuilstortberg die het laagste punt van Bavel omvormde tot het
hoogste. Bave] kwam voor de tweede maal in een expansieve pe-
riode terecht: de slag van boerendorp naar opncme in de Bra-
bantse stedenband.

)r,
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vijftiende eeuw wat onzeker is: er zou ook kunnen staan Van Bouwel en
dan kwam deze vette boer dus uÍt Bouwel, niet uit Bavel.
Merkelbach van Enkhuizen en Halema, 1941, 85.
Brekelmans, 1969 b. .
Gysseling, 1965, 90.
Gysseling en Verhulst, 1969.
Leenders, 1993.
Írnippenberg, 1955.
Goris,1955.
Buiks, 1983-88, nr. 25, 97.
Van Loon, 1970, 183.
De Bont, 1969, 143.
Blok,1966.
Gysseling, 1960 a, 115.
oNB 1038, 1039, 1040.
Jansen, 1999 b, 189, stelt dat de regeling niet doorging.
oNB L399.
Bijsterveld, 1993, bijlage 3, nr 74 a.
Middelnederlands lloordenboek op SEENTSCHEPEN (zeent-, seint-, sent-),
znw. n. Mhd. sëntscheffe, hd. sendschöffe (verouderd, Grimm's lltb. 10,
578). De schepen die ais vertegenwoordigeÍ van het wereldJijk gezag
zitting had in den'zeend' of het geesteLijk gericht. Vgl. Gesch.v.
Antw.2, 430 over de 'slmdikalen of seint-schepenen', alwaar zíj in de
noot genoemd worden 'afgevaerdigden der schepen- of burgerlyke regtbank
om onze poorters in zaken van geestelijk regt te verdedigen, of liever
om hen aen de geestelijke rechtbank te onttrekken.' Kil. seyndschepen,

U1venhout,1783.
48 Merkelbach van Enkhuizen en Hallema, 1941, 9L.
49 Gommers, in : Sinte Gertudisbronne l'938, 54.
50 Kakebeeke, 1975.
51 Steegh, 1978.
52 Cultuurhistorische Waardenkaart, 1999.
53 Buiks, 1983 - 1988, nr. 2, LL.
54 Renes, 1985.
55 Leenders, i.996 L.
56 Leenders, 1999 b.
57 Jansen, 1,999 b.
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DE MIDDELEEUhIEN EN DE EURO
door dr Yvonne Bos-Rops , Rijksarchivaris in Noord-Brabant

De middeleeuwen zijn moderner dan iedereen altijd denkt.
Die gedachte schoot mij door het hoofd bij het volgen van
alle berichtgeving over de euro. !{ant wat gebeurt er nu?
Een aantal zelfstandige staten heeft besloten om samen één
munt te gaan gebruiken. Daarvoor wordt een nieuvÍ ontwerp
gemaakt, voor aIle landen hetzelfde, naar met één kant die
bestemd is voor nationale symbolen. Dat is helemaal niet zo
nieuw. In het verleden is iets vergelijkbaars zelfs meer
dan eens voorgekomen.
Onder andere in de Middeleeuwen, En ook in Brabant. In L429
bijvoorbeeld besloot hertog Jan ïV van Brabant om samen
met de graafschappen Holland en HenegouvÍen één munt te gaan
slaan: de drielander. Ruim tien jaar later volgde de Bour-
gondische hertog Philips de Goede dat voorbeeld, met Vlaan-
deren erbij: de vierlander. De zilveren drielander was a.rn
de voorzijde in a1le landen hetzelfde. Aan de achterzijcle
stond een kruis. Holland voegde er leeuwen aan toe en Bra-
bant een le1ie en een Ieeuw.
Een tweede parallel met de middeleeuwen zit hem in het
rekenen. Sinds begin 1999 staan op bank-en giro-afschrif-
ten, naast de bedragen in guldens, ook de tegenwaardes in
eurors. Maar anders dan met buitenlands geld nu gaat het
bij de euro om een munt die nog niet in omloop is. Hij
bestaat alleen op papier. In de middeleeuwen was dat heel
gewoon. Vanwege de enorme hoeveelheid munten die er in
omloop waren, moesten de verschillende staten een rekenmunt
gebruiken. Soms was dat een munt die niet of niet meer
bestond. Van alle munten die in gebruik waren, was de te-
genwaarde in die rekenmunt vastgelegd. dankzij dat systeem
kon de waarde van de verschillende munten gemakkelijk on-
derling vergeleken worden. Dat was handig voor de handel
met het buitenland. Maar ook om in het binnenland uit te
kunnen rekenen wat allerlei verschillende munten nu eigen-
lijk waard hraren.
De middeleeuwen zijn meer dan alleen maar romantische beel-
den van ridders en kastelen.

Gelezen in "CitadeL" informatiebTad van het Rijksarchief
jrg5 nr7 febr.7999



Foto L: De boerderij van de fanilie Oonincx,
(foto A.W.Jansen, 1997).

Foto 2: De achterzijde van de boerderij, qezien vanaf de
parkeerplaats aan de Grinhuijsenstraat. op de voorgrond stond
eens de "Hoeve van Grinhuysen"(foto A.h/.Jansen, 1995).
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EEN OUDE HOEIIE
ÀAN DE ÀNNHVILLELÀÀN IN ULVENHOUT

door Ad Jansen

Inleiding
Naast de werkplaats van een garagebedrijf vindt men aan het
begin van de Annevillelaan een eenvoudige boerderil Gie foto
L en 2). Achter het woonhuis (Annevillelaan nr.3) staat een
aan het huis vastgebouwde schuur met daarnaast een stukje
agrarische grond, begrensd door de bebouwing van de Dorp-
straat, Grimhuysenstraat en Anneville}aan. De boerderij werd
omstreeks 1923 gebouwd door de familie Oonincx, waarbij een
aantal oude, achter de huidige gelegen opstallen, werd af-
gebroken. Het waren de restanten van een zeer oude hoeve, die
hier omstreeks 1500 of nog eerder gestÍcht is. In de zes-
tiende eeuw was deze eigendom van de familie Van den Kyeboom,
die toen het slotje Grimhuysen in leen hield van de Heer van
Breda. Ook aI ging de hoeve in 1580 over in handen van der-
den, toch werd deze boerderij nog lange tijd aangeduid als de
Hoeve van Grinhuysen, uiteraard niet te verwarren met het
versterkte huis achter de Laurentiuskerk, waarin de familie
Van den Kyeboom zelf woonde.

Het verband met Grimhuysen
Ook hier blijkt weer, hoe groot de invloed van Grimhuysen
geweest is op de ontstaansgeschiedenis van Ulvenhout. De

ontwikkeling van het dorp langs de Dorpstraat tussen de in-
gang van het bos en de Annevillelaan heeft dan ook voor het
grootstq deel plaats gevonden in afhankelijkheid van Grim-
huysen (1). Het leen is ontstaan omstreeks 1400. Het omvatte
niet alleen een aantal percelen aan de westzijde van de Dorp-
straat, maar ook aan de overzijde van de straat. Ter hoogte
van het huidige Café De Harmonie stond daarop aI vóór 1518
een woning of boerderij. Ten noord.en van de huidige Anne-
villelaan, tussen Craenlaer en Hertespoor, lagen ook nog
enkele percelen van het leen, terwijl langs het Ulvenhout-
sebos, ter hoogte van de nieuwbouvlhlijk Kraaijenberg, nog zes
bunders heide tot de goederen behoorden die de familie Van
Grimhuysen in leen hield van de Heer van Breda.

Langs de oostzijde van de Dorpstraat stonden omstreeks 1500
tussen het huidige Dorpsplein en het begin van de Anneville-
laan drie boerderijen (zie kaart 1). In 1518 werd Cornelis
Gijsbregs hlillem Capkens verheven in het deel van het 1een,
gelegen recht tegenover Grimhuysen aan de oostzijde van de
huidige Dorpstraat.
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Kaart L: De ligging van de hoeve aan de Annevillelaan,
volgens het kadastraLe ninuutplan van onstreeks L830:
A=Prinsenhoeve, B= Grphuysent C=Pekhoeve, D= De Roskan,
f,= vrn. Hoeve van Grymhuysen, f= voornalig Roii Geerstede;
daaronder Dorpstraat 79 ,thans bewoond door de fanilie De
Kort. G= huis op de plaats van De Harnonie, H= Hoeve aan het
Dorpsplein; Ol{= oude woning.
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Er stond toen reqds een huis op de plaats waar nu Café De
Harmonie staat ('). De rest van het leen met het slotje
Grimhuysen kwam in handen van de fanilie Van den Kijeboom.
Het is niet geheel duidelijk, of de erfgenamen van Jan van
Grimhuysen omstreeks 1516 het oostelijk deel van het leen
verkocht hebben aan Capkens, of dat dit reeds eerder door Jan
van Grimhuysen zelf is gebeurd

Een boerderij nabij het huis Grimhuysen $ras voor de verd.ere
verfraaing van het slotje minder gewenst, vandaar dat de
eigenaar in die tijd vermoedelijk de agrarische activiteiten
verplaatst heeft naar een reeds bestaande of nieuw-gestichte
hoeve aan het begin van d.e huidige Annevillelaan. Deze kreeg
hierdoor een groot blok grond ter beschikking, dat gedeel-
telijk uit leengoed en ten dele uit cijnsgoed bestond. Het
strekte zich uit langs de noordzijde van de Annevillelaan en
zette zich voort in de heidevelden die vermoed.elijk langs de
bosrand in de nieuwbou!'rhríjk Kraaijenberg lagen. De herkomst
van deze boerderij is niet geheel duidelijk, evenals wanneer
of door wie deze gesticht werd. De grond za1 Ín cijns verkre-
gen zijn va+ de Heer van Bred.a, waarna er een boerderij
gebouwd is (').

Tussen de twee bovengenoemde boerderijen lag aan het begin
van de huidige Grimhuysenstraat nog een derde hoeve (zie
kaart 1). Er hoorde een wigvormig stuk grond bij tussen de
Bladerstraat en de Grimhuysenstraat, doorlopend in oostelÍjke
richting tot aan het bos. Een eeuw later werd deze hoeve, de
Roii Geersstede genoemd. Deze boerderij was, evenals de zo-
juist genoemd.e Hoeve van Grinhuysen, geen leengoed van de
Heer van Breda, maar wel cijnsplichtÍg aan de Heer.

Jan van d.er Leck-Van Grimhuysen liet bij zijn dood omstreeks
151-6 geen wettige kinderen na. Grimhuysen kwam toen in handen
van d.e kinderen van zijn zuster Oda van der Leck, gehuwd met
Adriaan van den Kijeboom. Uiteindelijk was haar kleinzoon
Frans (ca.1513-1580) bestemd om Heer van Grimhuysen te wor-
den. Zijn tante Johanna van den Kijeboom benoemde hem tot
haar erfgenaam. Haar echtgenoot Joost Vlamincx, die castelelm
(beheerder) was van het kasteel in Breda, benoemde echter
voor zijn deel een nicht tot erfgenaam, die getrouwd was met
Jan Mar-cker ({).
De Hoeve van Grinhuysen behoorde na de dood van het echtpaar
voor de helft aan deze Marcker en zijn vrouw en voor de ande-
re helft aan Frans van den Kijeboom.
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Foto 3: De verkavelinq van de grond van de hoeve Jangs de
Dorpstraat in beeld. Achteraan, rechts naast de auto: het
huis van de fanilie De Kort (L802)t dan de vrn. bakkerij van
de fanilies Metsers en van Kuijk (nr.Bl) en de panden nrs.
83, 85 en 87, alle van onstreeks L840; het witte huis rs
nr.89, dat in L903 bestend was als nieuwe woning voor de
hoeve; de nrs. 91, 93 en 95 dateren uit de periode rgr|-j.gzs,
het qaragebedrijf van na 1950 (Foto A.W.Jansen, lggS).

Foto 4: op de plaats van het dubbele winkelpand nr.gj. was van
1840 tot 1906 de bakkerij van de fanilie Metsers gevestigd.
Daarna werd deze voortgezet door de fanilie van kuijk, ai"het pand een nieuwe voorgeveL gaf ( coLj. pauius van
Daesdonck).
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Op 26 januari 1536, het jaar waarin Frans meerderjarig was
geworden en in zijn rechten trad als leenman van Grimhuysen,
verkocht Marcker zijn aandeel in de hoeve aan Frans, zoals
dit in 1522 voor schepenen van Roesselare, waar Joost
Vlamincx vandaan kwam, was overeengekomen. Deze had in een
codicil van testament vastgelegd, dat de eigenaar van de
hoeve aan de natuurlijke zoon van Joost Vlamincx, twee renten
van ieder drie pond "v1eems" moest betalen. Tot zekerstelling
van deze verplichting moest Frans van den Kijeboom de Hoeve
van Grinhuysen en al zijn overige bezittingen als onderpand
geven. In de schepenacte van 1536 word.t een nauwkeurige
opsommi4g gegeven van de boerderij en de daarbij behorende
grond (r). Het betreft: ' ...de huysinge, schure, koiie,
hovinge en erffenisse nette ....daeraen liggende, houdende
ontrent 2 bulmderen, gestaen en gelegen tUlvenhout tegens
tCappelleken over, westwaert aen sheere strate, noortw.
Cornelis Qhysbregt sone (Capkens), zuidw. aen de gebuer-
strate ' (0). Daarna volgden een aantal landerijen, waarvan
3* bunder ten oosten van de hoeve lag nabij of langs de
Annevillelaan en nog 3Yr bunder heide verderop aan de noord-
zijde grenzend aan het bos. Verder hoorden bij de hoeve nog
een aantal beemden en stukken land die elders gelegen waren,
afkomstÍg uit de erfenis van zijn vader en van zijn tantes.
Het bezit besloeg totaal ongeveer 16| bunder, dat is ruim 21

hectare.
Tijdens de periode dat Frans van den Kijeboom de scepter
zwaaide over de goederen van Glimhuysen (1536-1580), werd de
boerderij aanzienlijk verbeterd. Dat blijkt uit de regelingen
die na zijn dood getroffen moesten worden mgt enkele nakome-
lingen van zijn oom Joost van den Kijeboom ('). De weduwe van
FrancoÍs, Maria van Etten, kreeg volgens de getroffen rege-
ling een vergoeding van 280 Karolusguldens i ". ..oververnits
de huysinqe die daer op staett zeer verbeetert syn". De hoeve
werd uiteindelijk door de weduwe en de overige erfgenamen van
juffrouw Jehenne van den Kijeboom verkocht aan Adriaan Corne-
Iis Meeren: "zekere steede aldaer te weten woonhuys nette
kooyen .. (behalve de schure ende torffkoy daer bii ende
neffens staend) netten coolhoff ende nessie daer aengelegen
geheten de hoeve van grinhuysen netten acker, gaersdries,
schaepskooy ende weyde achter ende neffens de voors. huysinge
gelegent de seiven acker groot ontrent twee ende een halff
buynder gelegen is, oostwaert conende aen zeker heyvelt dat
Cornelis Adriaenssel alias braggert heden gekocht heeft,
zuytwaert ende westwaert 

^aen 
sheeren strate ende noortwaert

aen Cornelis Haggaerts".(o) De prijs wordt niet vermeld, maar
de nieuwe eigenaar verhlpothekeerde de hoeve voor 320 Karolus
g1ds.
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De hoeve in het bezit van de familie Gyben, 1605-1731
(zie schema)
Na 1580 begon de hoeve een eigen leven te leiden, waarbij van
het oorspronkelijke grondbezit maar 2l bunder met de hoeve
verbonden b1eef. Adriaen Cornelis Meeren en zijn kinderen
deden de boerderij ín 1598 van de hand aan Peetep Jan Weyts
en Cathelijn Henrick Peeter Mercelis dochter ('). In 1605
verkochten de voogden van Maeijken Peeter Jan Wijts saliger
de hoeve aan Adriaen Jan (Jan) Gijben sone en Cathelijn
Marten Joos van Cauwelaer dochter, zí)n huisvrouw: "de gehee-
le steede genaenpt de hoeve van Grinhuysen, te weeten woon-
huys nette kooijen ende andere parthijen van huysinqet cooL-
hoff, nessie ende acker, groot ontrent twee en een haiff
bulmdert gaersdries ende ypijden aghter ende neffens de
voors. huysinge geleegen" ("). De hoeve was belast met: één
veertel rogs erfpacht aan de Tafel van de H.Geest te Breda,
twee lopen rogs erfpacht aan de pastorije te Ginnneken, 24

stuivers erfcijns aan de kerk van Ginneken en met 's heeren
cijns. In 1646 waren beide overleden en werd hun nalatenschap
door hun kinderen Jan en Adriaentken onderling verdeeld. De

vroegere hoeve van Grimhuysen ging naar Jan Adriaen Gijben:
"het woonhuijs ende achterhuijs nette haive boogaert aen de
westsijde, scheijdende op de hoeck van de keldernuuÍ...,
nette gaersdriesch scheiidende aen de suijtseijde aen den
halven wech buijten de nissie, west sheeren straete en noort
Geerit Jan Lenaerts erve, oist en suijdt de wederhelft
hiervan gedeelt" Er hoorde ook,,nog bij: de helft van de
huijsacker en van een "wijken" ("). Zijn zuster Adriaentken
Adriaen Jan Gijben en haar man Geerit Jan Geertsen (Brocx)
kregen een deel van het huis toebedeeld: "het kanergebindt
wesende twee balcken net vier stijlen ende den boesen in de
schouwe die in de caner staet, iten noch op de koije ende den
halve boogaert nette voors. helft van d'acker nidts-
gaeders oock opten driesch aende suijtseiide van de huij-
singe, oost den voors. Jan haers broeders, suiit de gebuer-
straete, west sheere straete ende noort Geerit Jan Lenaerts".
Hiermee !{erd de boerderij in feite in twee delen gesplitst.
Het westelijk deel was toegevallen aan Jan, het oostelijk
deel aan aijn zuster. Sedertdien zijn het twee woningen
gebleven (").

Na de dood van Jan Adriaen Gijben en zijn vrouw Anneken
Cornelis Nuijten werden in 1,687 de goederen van dit echtpaar
verdeeld over hun kinderen Adriaentken Jan Gijben, Cornelis
Joost Jansen weduwnaaar van Elisabeth Jan Gijben en Cathelijn
Jan Gijben, weduwe van Peeter Jansen (Jan Jan Gijben), met
haar kinderen Jan, Jenneken en Adriaentken.
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Foto 5: Dorpstraat 67: de rentenierswoning van de weduwe van
bakker Cornelis Metsers, gebouwd in L907 (Foto A.hl.Jansen,
1994 ) .

Foto 7: Het begin van de Annevillelaan bij de aanvang van de
twintigste eeuw. Tegenover het hoekwinkeltje van de fanilie
Klaassen is er nog geen spoor te bekennen van de boerderij
van de fanilie Oonincx (nr.3). Wel ziet nen -rets verder de
vier woningen, Annevillelaan L3 t/n 79, die onstreeks 1907
werden gebouwd (Ansicht, uitgave P.E.Deleij, Breda; coll.
A.van Dun).

Het boerenwoonhuis aan de Steertstraat (Annevillelaan) ter
waarde van 375 gld. gíng naar de kinderen van Cathelijn, het
Heyvelt dat getaxeerd was op 550 gld. naar de erfgenamen van
Elisabeth, terwijl de Huysakker en nog een kleine akker ter
waarde van ruim 700 gld. plus qBn stede op Geersbroek eigen-
dom werden van Adriaentken ("). De andere helft van de

vroegere hoeve van Grimhuysen was in 1.646 toebedeeld aan

Adriaentken Adriaen Gijben, gehuwd met Geerit Jan Geerit
Brocx. In 1668 was deze eigendom van dg kind.eren Anthonis en

Ànneken Geerit Jan Geerit (Brocx) (t*). In 1694 kwam dit
deel, dat is dus de caner met de helft van de landerijen, via
een openbare verkoping door de voogden van de onmondige kin-
d.eren van Anthonis en zijn vrouw, in handen van nakomelingen
van de bovengenoemde Cathelijn Jan Adriaen Gyben en haar man

Peter Jan Jan Jansen Gijben, met name Jan en Jenneke Peter
Jan Jan Jansen Gyben. Deze waren aI eigenaar van de andere
helft van de hoeve, waardoor in ieder geval de boerderij en

het grootste deel van de grond weer in één hand kwamen.

De families Stoops en Grauen, 173L-1788 (zie schema)
Jenneke Peter Gijben trouwde met Jan Peter Stoops. Na het
overlijden van dit echtpaar werden de goederen in Ulvenhout,
afkomstig van dit echtpaar en van de broer van de moeder Jan
Peeter Gyben, in 1731 eigendom van hun dochter Catharina
Janssen Stoops, gehuwd met Peeter Steevens van Gorp. In 1736

vond. een verdere deling plaats, waarbij de intussen meeder-
jarig geworden Petronella Janssen Stoops, getrouwd met Jan
Janssen Grauen gigenaar werd van de hoeve aan de huidige
Annevitlelaan (15). Weduwe geword.en verkocht Petronella,
samen met haar kinderen in 1788 via gen openbare verkoping de

hoeve aan Adriaan Hendrik Meeren ('o). De boerderij bestond
toen uit: "huijzinge bestaande in keuken, kaner, stal, schuur
en verdere tinneringe, hof, boonqaard en aanstedet bestaande
in zaai- en weiland, groot 600 roeden", begrensd: oost Jan
Stoops, west de Steenweg, zuid de Steertstraat, noord
P.Wiricx. Van de oorspronkeliike 2i bunder grond direct bij
de boerderij was toen nog 1f bunder over.

Uit de gemaallijsten van Ulvenhout blijkt, dat Jan Grauen en

PÍeternella Stoops de hoeve in de achttiende eeuw gedurende
vele jaren zelf hebben bewoond. Hoewel de delen van d.e boer-
derij toen weer in één hand waren, werd deze na de hereniging
we1 dubbel bewoond.
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Kaart 2: De verkaveling van de qrond van de hoeve tussen 1B02
en L970.

111

De verkaveling en bebouwing van de grond in de negentiende
eeuï
Bij een deling in t799 van de erfgoederen, nagelaten d'oor
adiiaan Hendrik Meeren en zijn vrouw CornelÍa Nicolaas
Bekkers erfd.en de Ginnekense geneesheer J.H.B.Maassen, gehuwd

met Cornelia van den Schaliboom, Samen met de broer van

Cornelia, Petrus van den Scha1ilgom, de hoeve in Ulvenhout
nabij de huÍdige Anneville1aan (").
Ook na 1800 bestond de boerderij uit een woonhuis en een

kaner. Dat blijkt onder meer uip de lijst van bewoners en

eigenaren, opgemaakt in 1806 (to). De hoeve, die eigendom
*aÀ rratt de kinderen van J.H.B.Maassen en van Petrus van den

Schaliboom, werd toen bewoond door Peter van Gestel met zijn
gezin en door Cornelia Janssen.

In de negentiende eeuw begon de verkaveling van de boeren-
grond langs de huidige Dorpstraat voor woningbouw (zie kaart
í en 2). In 1802 werd door de eigenaren van de voormalige
hoeve van Grimhuysen een stukje grond verkocht aan de Bavelse
schoenmaker Laurijs de Kort, die hierop langs de Steenweg een

woonhuis bouwde, dat er nog steeds staat, namelijk Dorpstraat
79. Daarna duurd.e het bijna veertig i,qar, voordat de verkave-
ling werd voortgezet. Sedert 1832 (") was de boerderij met
bijna twee hectare grond eigendom van bakker Adriaan Metsers
(1ó01-1856), gehuwd met Anna Johanna van Hooijdonk (1801-
1864). In 1839 verkocht Metsers enkele bouwperceeltjes langs
de Dorpstraat, respectievelijk aan de smid Jacobus van den

Muysenberg, aan Johannes van Aart, dienstknecht op de pasto-
rie en tevens kosterr etr aan Johannes LaurijSsen, rietdekker
(20). Korte tijd later werden er vier panden gebouwd aan de

huidige Dorpstraat. Metsers, die sedert zijn huwelijk om-

streeks 1827, iÍI een van de oude woningen langs de Dorpstraat
tUssen de Bladerstraat en de Grimhuysenstraat gevestigd was

(tL), bouwde voor zichzelf een woonhuis met bakkerij, tru de

winkelpanden Dorpstraat B1l81a. Johannes van Aart stichtte
een huisje op de plaats van het huidige café op nr.83, Lau-
rijssen op de plaats van nr.B§, terwijl Van den Muysenberg
een woning met smidswerkplaats liet bouwen op Dorpstraat 87.
Deze panden Staan er, ziJ hef in verbouwde vorm nog steeds,
zoals u kunt zien oP foto 3(").

Na de dood van Adriaan Metsers in 1856 zette de weduwe Johan-
na van Hooijdonk zelf de bakkerij voort, samen met een van de

kinderen, Cornelis Metsers (1835-1895). Omstreeks 1869 huwde

deze met Anna Maria Geerts (1844-1914). Het gezin had vijf
kinderen: Adrianus, tlliIheImus, Thomas, Anna Maria en Bernar-
dus.
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Foto 6: Het woonhuis Dorpstraat 89, onstreeks 1.903 gebouwd
ter vervanging van de boerenwoning van de vroegere "Hoeve van
Grymhuysen" (coLL. Paulus van Daesdonck).
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In 1907 werd de bakkerij met het bijbehorende terrein voor
FI. 9.000,- verkocht aan bakker Jacobus Hubertus van Kuijk
(23). Deze vernieuwde het oude pand en de bakkerij. De

weduwe van bakker Cornelis Metsers verhuisde naar een huis,
dat zí) voor zichzelf had laten bouwen, namelijk Dorpstraat
67 (foto 5).

De verkaveling langs de Dorpstraat in de twintigste eeuw

(zie kaart 2)
Tussen 1840 en 1900 werden er langs de Dorpstraat op het ter-
rein van de vroegere hoeve van Grimhuysen geen huizen meer

bijgebouwd. In L903 liet de weduwe Metsers-Geerts een nieuw
huis bouwen aan de Dorpstraat, dat het eeuwenoude woonhuis
van de boerderij moest gaan vervangen. Het is het nog steeds
bestaande pand Dorpstraat 89 (foto 6). De achterzijde van dit
huis reikte tot aan de oude boerderij. Binnen enkele jaren
werden er nog twee woningen aan de Dorpstraat gebouwd, waar-
voor de weduwe Metsers en haar kinderen de grond verkochten.
Dorpstraat 91 werd in 1907 gesticht door schoenmaker Cornelis
van Baal. Twee jaar later liet de landbouwer MarÍjniq Huij-
bregts een woning bouwen, nu het winkelpand nr. 93 (").
Na het overlijden van de weduwe Metsers in 1914 deelden de

kinderen de door hun moeder nagelaten goederen. De zoon
Thomas Joseph Metsers, directeur van de boterfabriek te
Teteringen, was daarna eigenaar van de oude boerderij en het
nieuwe woonhuis, Dorpstraat 89. Het laatste deel van de land-
bouwgrond langs de Dorpstraat, namelijk een L8 aren groot
weiland op de hoek van de Annevillelaan werd door hem in 1'977

verkocht aan de timmerman Johannes Josephus Claassen c.S.,
die op de andere hoek van de Anngvillelaan gevestigd' was in
wat nu "t Hoekwinkeltje" heet (15). Later kwam het perceel
grond in handen van Cornelis van Hooijdonk, gehuwd met Maria
Claassen. Deze Iiet in 1925, aansluitend op de reeds bestaan-
de bebouwing nog een woning bouwen, dat,,pu deel uitmaakt van
het wÍnkelpand Dorpstraat nrs.93/95 ('u). Met de bouw van
het garagebedrijf omstreeks 1.952 was de grond van d'e hoeve
langs de Dorpstraat geheel verkaveld en bebouwd (zie foto 3).

De ondergang van de vroegere hoeve van Grinhuysen
Achter de bebouwing van de Dorpstraat stond omstreeks 1920

nog steeds de eeuwenoude boerenwoning en een grote schuur die
eens tot de hoeve van Grimhuysen behoorden. Van de landbouw-
grond. was toen nog ruim een hectare over, die zich vanaf de

hoek van d.e Dorpstraat nog vrij uitstrekte langs de Annevil-
lelaan (foto 7). Toch was ook hier aI omstreeks L907 een

begin gemaakt met het bouwen van woningen op grond van de

hoeve.



Foto 8: Het begin van de Annevillelaan in 199g, net links de
boerderij van de fanilie oonincx en de huizen s t/n j.9, die
gebouwd zijn op het terrein van de hoeve (Foto A.hl.Jansen,
1998 ) .

Foto 9: De eeuwenoude schuur van de vroeglere hoeve
Grinhuysen, onstreeks 1959 gefotografeerd vanuit de tuin
Grinhuijsenstraat 4. op de foto de fanilies Grauwmans,
Tilborg en Maas (coll.J.Grauwnans)
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Door de weduwe van Cornelis Metsers werden toen vier woningen
gestichto.namelijk de huidige huisnummers AnnevÍ11e1aan 13

[/* 19 (l'). In 1918 kocht de landbouwer Àdrianus Oonincx,
mede namens zijn twee broers en zijn zuster, van de familie
Metsers het huis Dorpstraat 89, de achtergelegen hoeve en de

bijbehorende g5ond, toen nog t,2 hectare, voor de prijs van

FI: 4.000,- (7u). Het pand Dorpstraat 89 verkocht 0onincx
bijna direct aan de Chaamse landbouwer Hendrikus Adrianus
Uiónietsen. Het woonhuis en de kamer van de oude hoeve werden

in Lg23 afgebroken, nadat Ooníncx een nieuwe boerderij ge-
bouwd had aan de Annevillelaan, nu nr.3. Alleen de oude

schuur bleef staan en werd eerst in de jaren 1960 gesloopt.
Foto 9 geeft u een bqgld van de schuur, enkele jaren voordat
deze gesloopt werd (").

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de verkaveling van de grond in
een stroomversnelling. Begin jaren vijftig bouwde Oonincx
achter het woonhuis een nieuwe stal. Langs de Annevillelaan
verrezen nog twee blokjes van twee woningen, vlak naast zijn
woonhuis, namelijk Annevillelaan 5 t/m 11 (foto B). Aan de

Grimhuijzenstraat werden door de gemeente Nieuw-Ginneken zes

blokjes van twee woningen gebouwd, waarvan vier op het ter-
rein van de hoeve stonden. Ïn 1953 kwam er ook een loods met

werf voor de Dienst Openbare tíerken van d'e gemeente Nieuw-
Ginneken, oP de plaats waar nu het parkeerterrein ligt.
Achter de huizen Annevillelaan 13 t/q1 19 verrees een werk-
plaats voor een betonijzerbedrijf ("). Zo is de huidige
àítuatie ontstaan: een boerderij midden tussen de bebouwing,
die door de afbraak van de loods van Openbare Werken en de

aanleg van een parkeerterrein aan de Grimhuijzenstraat' aan

de achterzí1de vrij is komen te liggen (foto 2). Achteraan op

dit parkeerterrein kan men zich nog een goede indruk vormen
van de plaats waar de oude hoeve en de Schuur stonden. Deze

taatste lag dírect achter de tuin van het eerste woonhuis
(nr.4) van de Grimhuijzenstraat (zie foto 9). De hoeve stond
daarnaast op het laatste gedeelte van het parkeerterrein,
tussen de schuur en de werkplaats achter Dorpstraat 87. De

voorzijde van de boerderij was gericht op het zuiden, dus op

de Annevillelaan.

Besluit
Tussen Grimhuysenstraat en Annevillelaan heeft ten minste
vier eeuwen eèn hoeve gelegen. Deze werd wellicht omstreeks
1500 gesticht door de eigenaren van Grymhuysen, maar het zou
ook mógelijk zijn, dat deze nog ouder was. Omstreeks 1'923

werd er een nieuwe boerderij gebouwd aan de Annevillelaan,
waarna de eeuwenoude hoeve werd afgebroken-

van
van
Van
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De grote schuur van de hoeve heeft echter nog tientallen
jaren achter de woningen van de Grimhuysenstraat gestaan. De
verkaveling van de grond langs de Dorpstraat begon reeds in
het begin van de negentiende eeuw en werd eerst omstreeks
1950 voltooid. Langs de Annevillelaan werden in 1907 vier
woningen op het terrein van de hoeve gebouwd. Na de Tweede
Wereldoorlog kwamen er nog 'vier bij. Bovendien werd een
belangrijk deel van de grond veranderd in een bedrijven-
terrein. Achter de boerderij van de familie Oonincx ligt
tussen de bebouwing echter nog steeds een fraai stukje
agrarische grond.

Àantekeningen

Gebruikte afkortingen :

A.R.A. : Algemeen Rijksarchief, rs-Gravenhage
N.D : Archief Nassause Domeinraad
R : Oud-rechterlijk archief, aanwezig bij G.A.B.
R.v.O. : Register van overschrijvinq, Kadaster Breda.

19.

20.
2t.
22.
23.
24.

25.

119

Aangekocht van Petrus van den Schalieboom, pastoor te Ulvenhout, nota-
rj.s Àntonius Verhoeven, Gilze, 3-g-t832i R.v.O. dI.85/24. Adrianus Met-
sers hras de zoon van Gelardus l{llhe}mus Metsers (1767-1846), tinunerman
aan de strijbeekseweg, en .roanna Gerarda van Gils (1.770-1839).

N 4905, not.P.C.Yliercx, Ginneken, nr.7, 22-L-1839 en nr.20, 15-3-1839.

Volkstellingen Ulvenhout. 1829 en 1839, huis 14'
Kadastrale hulpkaart, Ginneken sectie D nr. L8, 26-6-L84O'
R.v.o, dI.956/85, 10-5-1907, notaris Bode.
R.v.o., dL.95g/85, 2g-6-Lg0?, onderhandse acte; idem, dl'999/17' 2O-9-
1909, onderhandse acte; de prijs bedroeg resp. í. 7OO,- voor 4.24 axe
en Í. gis.- voor 5.00 are. kadastrale hulpkaarten, Ginneken sectie D,

nr.204,maart 1905; nr. 223-L, januari 1908; nr. 230, januari 1910.

R.v.o., dI.1139/42, 30-10_L9]-7, notaris van Gi}s, Breda; kadastrale
hulpkaart, Ginneken sectie D nr. 274, april 1918'

26. Kadastrale hulpkaart, Ginneken sectie D nr. 303, mei 1925'
27. Kadastrale hulpkaart Ginneken sectie D nr.211, maart 1906.
28. R.v.O.' dI.1145/42, L]--]--]-918, notaris Laurijssen, Teteringen'
29. Kadastrale hulpkaart, Ginneken sectie D nr.314, 1-927. Ín de balken van

deze schuur uraren volgens de familie Oonincx "kruisjes" dan we1 Romein-
se cijfers ingekrast. Deze merkÈekens zouden kunnen wijzen oP een zeke-
re ouderdom vàn de gebinten. De veronderstelling dat het hier om balken
van de oude schuurkerk gaaÈ, waarmee de schuur van de boerderij zou
zijn opgeknapt, Iijkt echter onwaarschijnlijk. De schuur wordt nog aan-
g.ir.n óp ae kadastrale hutpkaart Nw.Ginneken, sectie D nr.103, 1965.

30. Kadastràle.hulpkaarten, Nw-Ginneken sectie D, nr.8, aPril L953; idem
nr.19, october 1954; nr. 103, 1965; nr.111, L96'l'

HEEMKWIS
Jaarlijks organiseren de West-Brabantse heemkundekringen
een kwis-avond, waarin twintig heemkundebesturen elkaar met

200 moeilijke vragen bekamPen.
In 1999 viel de oiganisatià aan toe aan "De Honderd Hoevenrl

uit Hoeven Pauluó werd. eervol 7e ond'er 20 sterke ploegen'
Nispen was de glorieuze urinnaar.

UITSPRAAK 119

- De ergste armoede is de nette armoede
(Isabelle Atlende * 7942)

1. De ontstaansgeschiedenis is beschreven in: A.III..7ansen: "De Dorpstraat
van Ulvenhout", in: Erieven van PauJ.us, nr.l2, april J.998.
A.R.À., N.D. nr.11.60. Leenboek van Ginneken, f .5r.
Uit R 417, f.86, l-5-3-1508 valt slechts op te maken, datJan van de
teck-Van Grimhuysen bezj-t had ten noorden of ten zuiden van de huidige
Grimhuijsenstraat. Het meest aannemelijke is ten zuiden hiervan, d.w.z.
dat het bezit bestond uit de hoeve op de hoek van de Annevillelaan.
Daaruit volgt dan wel, dat in 1508 het oostelijk deel van het leen
GrÍmhuysen reeds door de familie Van. de Leck was verkocht aan Capkens.
Zie voor deze families: A.ïI.Jansen, "De Heren van Grymhuysen te Ulven-
hout,l-400-1580",in Brieven van Paulus nr. 12L, october L998.
R 677, f.1?0v. . ., LO-10-1536.
De gebuurstraat is de huidige Atrnevillelaan- Aangezien de hoeve met de
voorzijde gericht was op deze straat, moet worden aangenomen, dat het
capeTTeke aan de zuidzijde hiervan, wellicht op de hoek van de Dorp-
straat heefÈ gestaan. Het is de enige vermelding die hiervan bekend is.
R Breda 484, f.196r. ...L97v, 22-L-L58O. Zíe ook (4).
Cornelis Haggaerts was eigenaar van de noordwaarts gelegen l-atere .Roii
Geersstede, Cornelis Adriaenssen van de later RosJram.
R 686, f.165r-v, 26-6-L598, zie ook: R 686, f.245r-v,2.d.,1602. De
erfgenamen van Cathelijn verkopen dan de helft van de hoeve aan Peter
Jan lVeyts, de andere helf was reeds zijn eigendom.
R 687, f.19v en 2Ox, 5-7-1605.
R 694, t.42v-43v, 27-3-1646; gaersdriescà: een bij de boerderij gelegen
weiland, met gras begroeid; missie = mesthoop; sàeeren straete is de
Dorpstraat; ceerit alan Lenaerts is de eigenaar van de Roi Geertsstede
aan het begin van de huidige Grimhuysenstraat.
Dit blijkt onder meer uj-t het kadastraal rrinuutplan van 1826, uit de
gemaallijsten en de bewonerslijst van 1806.
R Ginneken 19, Inventarissen, nr.L6, 29-8-1686; deling R 598, f.18v-87,
14-4-1 687.

14. R 696, f-L09v-110r, 7-2-1-668.
15. R Ginneken 89, f.76r-78r, 5-12L-l.73l,iR Ginneken 90, f.9v-L2, L1-5-1736.
16. Ginneken 133, ongef., L3-11, 2O-L1, en 27-L1-1.788.
17. R Ginneken 101, f.42x...54r, 31-10-L799.
18. G.A.B., archj-ef Ginneken (:c.A.N.G. ) , nr.177.

4-

2.
3.

5.
6.

7.
8-

9.

10.
11.

L2.

13-



iF.
'ï 20

NIEUWS UIT HET MUSEUM 33
door Kees Leijten

OVER ETEN GESPROKEN
Ter geLegenheiO van de officrèie ingebruikname van onze

nteuwe vitrÍnekast r:.chten w:.j een tentoonstef ling in onder
<1e naam van "Over eten gesproken"
Kunt U ons helpen aan een oud menu ? Aan een oud" kookboek 2

Graag roepen wij Uw me<iewerking in

KAARTCLUB
Van Henk l"lartens die onlangs Café De BÍeberg verJ.iet kregen
we een schilder:.j van Oe kaartclub, een foto uit i938. Het

kri.jgt een mooi praatsje Ín ons museumcafé.

FOTO KAARTCLT]B CAFé DE BIEBERG 1938
staanrie vlnr Janus Jansen, Drik RoeJen, Hein Antonissen/
Jan Meyvis; Moeke Sips; Kees Weyngaarts; ??; Piet van Reij-
kevorsei; Tinus Goossens; Drik Bogers; Kees Snoeren; I'lart
Enbregts; Koos van de Broek; Drik Meyvis.
zittend vinr: Jan Antonissen; Jan Sips; Kest Schellekens;
Kees Herreijgers; Kees Srps; Janus van ae Kerkhof

Rechts boven zjet u nog jutst het bordje J.l'lartens
Kunstsnia
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MUSEUM

De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijh 1

Het museum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdagniddag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
Schenkingen voor de collectre gaarne in het nuseum op werkdagen van 8.30 -
16.00 uur. In juli en augustus is het museum gesloten.
Het museum is ondergebracht in de Stichting'Paulus Museurn' (S 10.49.79)

BESTUUR

llr.rlrr I lr
lllrl,r' Ilr.trlttstl
l,,ry ilttl rril vilt ttl(l(,v tÍlq

J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.À.van Dorst
W.À. Langen
H.J.M. Meeren
À.P.J.M. Luijten
A.P.M. Goos
J.À.M. Grauwmans
À.M.M. Verkooijen
A.H.M. Verschuren

PUBLICÀTIES

: ('..1.M. LeijLen en J.C. van der Westerlaken
: ('r,ronlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-5672142
: ('.J.M. Leijten

voorz r tter
v i ce -voorz i tter
secretar i s
2e secretaris
penningmeester
2e penningmeester
medewerker Ulvenhout
technisch coördinator
medew - Galder/Stri jbeek

1999
1997
199 7

1 998
1998
1999
199 7

1998
199 9

1997

1975 Monumentenboekje J.M.E.M.Jespers (uitverkocht)
1977 Molen'De Korenbloem' J.C.van der Westerlaken f 5,-
197? 130 jaar Mariaschool C.J.M. Leijten Í 5,'
1978 Korenmolen'De Hoop' II.Dirven,K.Leenders e.a. f 5,'
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout. Dr.J.L.M. de Lepper (uitverkocht)
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken H.Dirven,J.v.d.Westerlaken Í 20,-
lgSlDriekwarteeuwConstantia J.enR.v.d.Westerlaken (uitverkocht)
1982 David Tomkins Drs.H.Verhoeven(BvP 39) f 7 t50
1983 100 jaar school Galder A.Verkooijen e.a. (BvP 44 ) f 7,50
1983 Veldnamen l-25(l98'l l()ijli) Ir.Chr.tsuiks(per deel) f 5,-
1984 Carnaval Oud en Nieuw-Grnncken Brieven van Paulus 46 Í 7,50
1985 Bibliografie I M.Beugels,C.Leijten(BvP 55) Í 7,50
1985 Tussen Witte Wolk en Annevillc J.M.E.M. Jespers f 20,-
1986 Wandelen in Strijbeek J.Jespers en Drs.H.Verhoeven Í 5,-
1987 Kerken in Bavel Dr.C.S.M. Rademaker SS.CC Í 70,-
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot) Ir.W.Bonekanp,M.Scheepers Í 5,-
1990 Het Mastbos en Van Schermbcok A.J.Spierings f 10,-
1994 De Ginnekensche Tramwcrl Mi 1. P.van de Ven e.a. í 24,'
1994 Bibtioqrafie II C.J.M. Leijten (BvP 101) f 7,50
1996 Wandelen op Luchtenburg Jacques Jespers ï 5,-
1996 Veldnamen 26 ( Index) Ir.Chr.Buiks,J.Spoorenberg f 7,50
1996 Gemaallijst 1795 J.M.H.Broeders,A.W.Jansen Í 5,-
1997 Straatnamen A. W. Jansen Í 70 , -
1999 Carnaval in Ulvenhout Ben C. l'íartens f 70,-
1999 Geschiedenis Boswachterij UIv. C.P.M. van Àlphen Í 10.-

LIDMMTSCHAP
Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 au-
gustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en ex-
cursies geeft de kring het tijdschrrft 'Brieven van Paulus'uit. Het lid-
maatschap van de Krl.ng geldt. voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1999-2000 f 30,- per jaar.


