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Redactie: Craenlaer 18

4851 TK Ulvenhout

"ThrÍtber bun ffiEulu$»

Tweemaandel i j ks periodiek
van de heemkundekring

"Pau1us van Daesdonck"

26e jaarsans nr 1 3 4
rssN-0 1 66- 0438

vh Nieuw-Ginneken 15 grasmaand 2001

PAARD
Ging men vroeger met paard en rragen op visite, nu pakken we

bij mooi weer de fiets of anders de auto.
Het stond op de zondagen 4 maart en 1 april vo1 met auto's
van vele inwoners uit de grensstreek die de tentoonstellÍng
VAN I'ÍEERSELDREEF TOT DAESDONCK met een bezoek kwamen ver-
eren.
De vele foto's werden uitvoerig besproken en in het bijbe-
horende "invulboek" van de nodige toelichting voorzien.
U leest in deze Brieven van Paulus een verslag over die
eerste zondag. Ad Jansen heeft weer veel gevonden over
Koekelberg en zocht ook naar nieuws over de twee huisjes in
de Kloosterstraat in Bave}, d.ie binnenkort gaan fungeren
als parochiecentrum.
VeIe oude families uit de voormalige gemeente Ginneken
(1ater Ginneken en Bavel en vervolgens Nieuw-Ginneken)
komen met de artikelen van Ad weer tot leven.
Begin september is het druk bij Paulus. Opening van een
nieuw tentoonstelling PMRD EN HEEM, de open monumentendag,
de excursie naar Boom en de jaarvergadering.
Voor onze nieuwe tentoonstelling PAARD EN HEEM zoeken we

foto's van het paard zoals wii hem van oudsher kennen.
Voor de ploeg, de kiepkar, het rijtuig en in de rosmolen.
Ook de landelijke rijverenigingen en ponyclubs hebben vast
en zeker foto's van hun vereniging.
We roepen U in deze Brieven op om ons foto's te lenen die
betrekking hebben op ons heem en het
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

15 Grasnaand 2001

Beste Heemvrienden,

In een stampvolle zaal van 'de Patere op de Dreef' hebben
we kunnen genieten van de Vlaamre voordrachtkunstenaar Jan
Verschaeren. t{ij hebben dood:tll geluteterd naar de prach-
tige Vlaamse taal en verhalen van Fcllx Timmermans, Jos
Ghijsen en Ernest Claes. Onder het genot van een glas trap-
pist hebben we ons weer teruggedacht ln 'die goede oude
tijd', die toch niet alttjd zo goed war.
Uit de reacties van de toehoordcra lljkt het ons goed om
Jan nog eens een keer ult te nodlgen.

De paardentram van Paulus heeft ook de aandacht getrokken
van Omroep Brabant T.V. In het progranna De Wandeling was
de tram in zijn volle glorle te bewonderen met de twee
prachtige paarden en het gllmmende gepoetate tuig en met op
de bok Piet Meeuwsen en zlJn vrouw. Belden Ín vol ornaat.
Het prograrnma met René BaetÍaanee was ditmaal gewijd aan
het Ginneken en daar heeft "onue" paardentram van 1884 tot
ongeveer 1920 heel wat kllometertJee afgelegd. Uit de vele
reacties blijkt dat dit programma door veel mensen bekeken
wordt.

0p de eerste lentedag werd de wandelkaart Ulvenhout gepre-
senteerd in de Fazanterie. Àan de eamenstelling van deze
kaart heeft ook Paulus ziJn medewerking verleend. In deze
wandelkaart staan een drÍeta1 wandellngen van 3, 7 en 13 km
met een korte omschrijving van de omgeving en de monurnenten
waar men langs komt. Ook de plattegrond van Ulvenhout is in
deze wandelkaart te vinden.
De wandelkaart is o.a.verkrijgbaar in de Fazanterie. 't
Hoekwinkeltje, benzinestation van Hooijdonk en de BP-pomp.

185

Tot aan de vakantie kunt U de tentoonstelling over Ga1der,
Strijbeek en Meersel-Dreef nog bekijken.
In deze Brieven vindt U nog informatie over de excursie die
we met de leden willen gaan maken naar het steenbakkerij
museum in Boom en de bierbrouweri.j van Moortgat waar ook de
Duvel gebrouwen wordt.

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

22
OOK PAU

APRIT
tUS TS OPEN

HEEMKUNDIG WEERBERICHÏ'J.23
HeÍligen in de weersvoorspelling 6L

Apr i 1 - Grasmaand- E i ernaand
P1ant pompoenen vóór Sint-l{arcusdag (25/4)
Ze worden zo dik als een ton.

Me i - B I oemenmaand- B I oe imaand
Vóór de ijsheiligen de bloemen buiten (12113 en 14 mei)
Vee1al kun je daarnaar fluiten.
Wacht af tol ze zijn voorbij
De bloemen zijn dan b1ij.

Ju$ i - Roz enmaand- Z omermaand
AIs het regent met Barnabas (Ll/6)
Zwemt de oogst in een waterplas.

t
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a
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lrlesterlaken.
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EXCURSIE STEENBAKKERIJMUSEU{
EN BIERBROUWERIJ

door Jan van der tíesterlaken.

0p vrijdag 7 september is Paulus van plan een excursie voor
zijn leden te organiseren naar het steenbakkerijnuseum en
de bierbrouwerij van Moortgat waar Duvel gebrouwen wordt.
Beide in Boom in Be1gië.
Deze excursie wordt op vrijdag georganiseerd omdat beide
bedrijven dan in werking zijn. De groep mag maximaal maar
uit 40 personen bestaan. Bij beide bedrijven za1 Jan Ver-
schaeren, bekend van zijn lezing over Vlaamse humor, onze
gids zijn. Dat zal een extra dimensie aan deze dag geven!
U kunt zich opgeven voor deze excursie door het ínschriif-
formulier naar onze secretaris in de Abdij van Thornstraat
18 in Bavel te sturen en tegelijkertijd f 40,- over te
maken naar banknummer 52.18.33.639 van de penningmeester
van Paulus van Daesdonck.
In het bedrag zijn inbegrepen de buskosten en de entrees
(excl. eten en drankjes.)
blie eerst komt, die eerst maalt!
Formulier en bedrag moeten vóór 1 juni biruren zijn. De bus
vertrekt om 8.30 uur vanaf de kerk in Bavel, 8.45 uur vanaf
het museum. We hopen rond 18.00 uur weer terug te zijn.

JFFORI{UtIER

Dhr/Mevr. :

Adres

PIaats

geeft zich op voor de excursie naar het steenbakkerijmuseum
en de bierbrouwerij op vrijdag 7 september a.s.; hij heeft
een bedrag van f overgemaakt naar Paulus (52.18.33.639)

ffTLT A T{ET BLAD NTET BESCTTADTGET{ ? SCTIRÏJF DE BON DNT OWR!

AGENDA 2OO1

april

mel

jruri

juli

au(I.

sept.

okt.

nov,

dec.

31

1

3
15
22

6

3
2t

1
15

1

2

6
7

7
15

4
19

2
15

museum open
Pau1us 26 jaar
Brieven van Paulus 1.34

nationaal museumweekend; Museun open

museun open

museum open
laatste openstelling tentoonstelling

museum gesloten tot 31 augustus
Brieven van Paulus 135

einde 26e verenigingsjaar

aanvang van het 27e Verenigingsjaar
Opening nieuwe tentoonstelllng
ttPaard en Heem"
Museum bestaat 15 jaar !
Busexcursie naar Steenbakkerijmuseum
bierbrouwerij van DlIllEt in Boom
Open Monumentendag met thema "l{onen"
museun open
Jaarvergadering

museum open '

Brieven van Paulus 136

museum open
lezing

museum open
Brieven van Pau1us 137

10

*<-----
INSCIIRI

Het museun is geopend:
elke eerste zondag van de maand van 14.00u.-t7.00 u.
elke woengdag van 14.00u. - 16.00u.
in de maanden Juli en auguetus 1s het museum gesloten

( Ut I s tgingen voorbehouden )
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OOK PAdUS IS OPEN !

René Bastiaanse in gesprek net de caneranan
( foto GerTo Beernink/BRc)

DE TRAM IN DE WANDELING
Op dinsdag 1.3 maart j.l.zbnd Omroep Brabant in zijn rubriek
DE }IAIIDEIING een reportage uit over de fraaie huizen in I t
Ginneken.
Verteller René Bastiaanse maakte daarbij gebruik van onze
paardentram. Hij besteedde uitvoerig aandacht aan de ge-
schiedenis en restauratie van onze tram en aan de heemkun-
dekring zeIf. Het was een mooÍe reportage, geschreven door
Patrick Timmermans.

VREDE VN{ BREDA
Ter gelegenheid van de viering Breda-750 zal de stadsocië-
teit De Gouden cirker op woensdag 31 juli 2002 een achttal
plaguettes onthullen over de Vrede van Breda. (31 juli 7667)
De herinneringstekens zu1len worden aangebracht op het
stadhuis, waar de vrede werd afgekondigd, op de KMA, uraar
de vrede werd gesloten, en op een zestar andere panden nauw
betrokken bij deze historische gebeurtenis.
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REDACTIE UITGEBREID
Ruim 25 jaar verschijnt vijf keer per jaar "De Brieven van
Pau1us", het tijdschrift van onze heemkundekring-
Een kwart eeuw lang voerden Kees Leijten en Jan van der
Westerlaken de redactie.
Vanaf dit nunmer wordt de redactie versterkt met een jonge
vrouw opgegroeid en wonend. in ons heen .

Ànneke van den Berg, d€ dochter van de klokkenmaker, werkt
aI langer mee aan het tijdschrift en hoopt "De Brieven" aan
de zijde van de twee senioren verder te ontwikkelen.
enneké volgde enkele jaren de school voor journalistiek, is
getrouwd met de musicus Frans Oomes, iS een verwoed toneel-
ópeelster en is de moeder van drie zoons, een eenling en
een tweeling.
De zittende redactie wenst Anneke veel succes toe in haar
nieuwe ttbaan".
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Het was er heerlijk spelen aírn de Mark.. 
?t;t" Kees Leijten)

Ton Braspenning onthult de foto uit ziin jeugd
foto Kees Leijten

lii§\

§

i *

1Bg

HET LEVEN ROND DE STAATSGRENS

TUSSEN
MEERSELDREEF EN DAESDONCK

door Kees Leijten

De spiksplinternieuwe vlag van de jonge gemeente Alphen-
Chaam wapperde fier in het wind toen het Strijbeekse raads-
Iid van die gemeente, Ton Braspenning, op zondag 4 maart
onder grote belangstelling van vele inwoners van Ga1der,
Strijbeek en Meerseldreef de tentoonstelling over die dor-
pen opende.
Voorzitter Jan van der Westerlaken had Braspenning aI uit-
gebreid welkom geheten die iuist op zijn verjaardag bereid
vfas de tentoonstelling over het gebied waar hij werkt en
woont te openen.
Braspenning verhaalde over zijn plezierige jeugd in het wa-
terrijke gebied langs de Mark, die regelmatig buiten haar
oevers trad, het gebied waar 7,íi de oeverzwaluw uithaalden,
natte voeten kregen en ruimte volop hadden.
In de zestiger jaren is de Mark gekanaliseerd. De boeren
waren blij en het beheer van de Mark werd er gemakkeliiker
op. Nu denkt men er anders over. De natuur komt weer terug.
Een golfbeweging die steeds weer optreedt.
De onlangs in het parlement besproken reconstructiewet
regelt een en ander.
Met het onthullen van een foto met spelende kinderen aan de
Mark ( Ton, zijn broer en zijn zus) opende hii de tentoon-
stelling met vele foto's en gebruiksvoorwerpen uit het
verre en nabiie verleden uit het land rond de grens.

Ton Braspenning schonk Paulus bij die gelegenheid het boek
"John BraspenninCx, de koning der Kermiscourses, koning der
Smokkelaars" (1953), een boek dat hij onlangs op een rom-
melmarkt gevonden had.
Deze rcman en biografie is geschreveR door D'n Dré van
venhout (A.A.L.Graumans). Het verhaalt het leven van
groot wielrenner uit Princenhdgë, die tevens een vem de
ruchtste smokkelaars van Nederland was in de veertiger
ren.

Tot 1 juli kunt U met veel nostalgie genieten van herinne-
ringen aan dit stuk heem van Paulus van Daesdonck. Genieten
van "Galder, Strijbeek en Meerseldreef" en de foto's van
de bewoners.

uI-
een
be-
ja-
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WITTE WOLK
In 1985, veertig jaar na afloop van de Tweede Were1doorlog,
beschreef Jac Jespers in een schitterende uitgave van Pau-
lus "Tussen l{itte Wolk en Anneville" de geschiedenis van
Nieuw-Ginneken in de Tweede lilereldoorlog.
Een Succesvolle uitgaverwaarvan twee herdrukken verschenen.
Jac beschreef hoe de naam Witte WoIk ontstond.
Onlangs is de balk uit het café Oud Strijbeek verwijderd. en
door bemiddeling van Adam Verkooijen in ons museun terecht-
gekomen.

Op zekere nacht stond Koos Vriens mct nog'n paar ande-

ren op wacht. Helemaal overstuur kwam ie ineens bij van

den Broek (café Oud Strijbeek) naar boven gerend en

riep: 'Mannen, komt er nou allemaal 'ns uit want nou is er
'n witte wolk !'
Hij was er vast van overtuigd dat ie ecn wolk strijdgas had

gezien en was zó bang geworden dat 't niemand van ons

nog lukte om hem weer naar buiten te krijgen.
We waren't er allemaal over eens, dat de naam'De Witte
Wolk'behouden moest blijven. Iemand schreef 't meteen

op de hanebalken op de zolder bij van den Broek. Ik denk
dat 't er nou nog op staat. Een houten bordje, met 'De

Witte Wolk'crop geschildc'rcl. wcrd de volgende ochtend
boven de deur vern ons nieuwe wachtlokaal gespijkerd.
Na negen maanden werd ik overgeplaatst naar Chaam en

vandaar via Zundert naar Biest-Htlutakker.
Vlak voor de oorlog uitbrak. in mei 1940. slaagde ik erin
om weer naar Strijbeek terug te komen.
Toen bleek de bezetting daar al ingekrompen te zijn tot
ongeveer 24 ntan.

i
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BEETDEN IN DE BUURT 5
door Adriaan van Beek.

Onder de titel 'Beelden in de Buurt' brengen wij u een
overzicht van beelden en andere sierende elementen uit het
werkgebied van Paulus. Hierbij aandacht voor de maker en
voor (cultuurhistorische) achtergronden. In deze aflevering
van de "Brieven van Paulus" deel 5 v.ur deze serie. Uw op-
merkingen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

OUVERTURE
"In öit beeld laat ik de binnen- en de buitenvorm gelijk-
tijdig zien. Het is een universeel gegeven dat alles een
binnen- en een buitenkant heeft".
De Bredase kunstenaar Jac Gijzen komt haast woorden te kort
bij de toelichting op zijn ontwerp. "De rationele vorm van
de sculptuur gaat een verbinding aan met het vrije spel van
krachten in de natuur. De rationele constructie-elementen
staan tegenover het organisch groeiende. De constructie van
het beeld refereert aan de bouwomgevÍng".

'Het Ontwerp
(fotocollectie Paulus van Daesdonck)



I,lethouder Jan Rops
(foto Hans Chabot;

onthult het nonwent 25 april j.g?7
Collectie Stadsarchief Breda)

e

foto Jan Grauwmans

I
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Wethouder Rops, met cultuur in zijn portefeuille, bedankte
de werkgroep kunst en beloofde de kinderen van de Bunder
een speeltuin. In zijn toespraak ging hij ook nader in op
het kleurgebruík. Het grijs van de binnenvorm schept rust
en evenwicht. Het blauw van de buitenvorm verrijst naar
lucht en oneindÍgheitl. Door de constructie en de rustige en
organische kleuren komen de architectuur en de natuur in
het beeld bij elkaar. Het hunstwerk smelt a1s het ware
samen met zijn directe omgeving. Het donherblauw, accenten
op de grijze binnenvorm, straalt innerlijke kracht uit en
roept spanning op binnen de compositie en de andere kleu-
ren. Uiteraard werd de onthulling afgesloten zoals het
hoort, aan de bar van Bruininks.

Jac Gijzen is geboren in Oudenbosch (1956) en volgde een
opleiding aan de grafische School in Eindhoven en aan de
Academie St.Joost in Breda. Als schilder legde hij zich
aanvankelijk toe op abstracte doeken op groot formaat. Na

enkele reizen naar Azië kreeg zÍjn werk een andere oriënta-
tie. HÍj gaat meer gebruik naken van een elementaire vor-
mentaal. Universele motieven als stip, cirkel, driehoek en
vierkant bepalen samen het beeld. líerk van Gijzen is onder
meer opgenomen in de Collectie Hedendaagse Kunst van het
Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch. Zijn ontwerp
'0uverture' is uÍtgevoerd door Denis Constructiewerken,
toen nog gevestigd in de Verbeetenstraat in Breda. Sinds
1999 is deze firma als Denis Steffens BV gevestigd aan de
Achter-Emer. Denis maakte ook het dak van "Deksels" aaÍl de
Nieuwe Ginnekenstraat en al het ijzerwerk aan de bloemen-
stal er tegenover.

Tot slot Iaat ik de kunstenaar nog een keer aan het woord
over de titel van het kunstwerk:
"Ouverture symboliseert het begin van een nieuwe samenle-
ving (waarin sculptuur als integraal bestanddeel in die
omgeving van meet af aan zijn plaats heeft en in het uiter-
lijk van de Bunder een med.ebepalende factor is, een herken-
ningspunt, een baken). Ouverture staat voor het meegaan met
de eigen tijd, omdat zaken als bestemmingsplannen met een
toekomstgerichte visie worden gerealiseerd (daarbij hoort
ook de eigentijdse vorm) en Ouverture refereert aan de
wisselwerking tussen architectuur en natuur- "

- Harteltjk dank aan Marie-Louise van den ,tilngaatd, Hoofd Stada-atchief
Brcd.a, bij tet. oPaPotèn van foto'B Yan de onthulllng van bet kunetverk.
- De overige foto'a zijn ujt lret foto-archief van Paulue van Daeadonck.
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2001 Met graffiti besneurd
(foto Kees Leijten)

Begin 1.986 wordt aan Gijzen gevraagd een ontwerp te makenvoor een kunstwerk in Bavel. De plaats is bepàa1d in degroenstrook tussen de nieuwbouwgebieden de gunàer ï en deBunder rr. De groenstrook, in dié tijd consequent aangeduid
a1s "Groene Long", moet de hatuur tuàsen de bebouwing-bren-gen- Het is een verbindingsstrook tussen twee woonwijken
maar ook een verbinding met het open verd, de groene bui-tenruimte. op de 'Groene Long' móeten omwonenóe kinderen
en volwassenen elkaar ontmoeten en zich ontspannen.

Er was aI snel sprahe van gemeente-brede instemming met
deze plannen. ook de provincié Noord Brabant ,"g ài wel wat
!n en zegde de gevraagde f 15.000í- , ongeveer àe helft vande kosten, vlot toe. Het kunstwerk is voor iedereenverstaanbaar, ardus de toelichting. Het is logisch en
speels tegelijk. ook voor kinderen il tret herkenbaàr. Er is
ook rekeníng gehouden met de veiligheid van kinderen, dooralle randen van de constructie een iondíng te geven.
tÍethouder van Girs, de drijvende kracht achier kunst in
Bavel t _ zdg op zaterdag zs april 1gg7 zijn inspanningenfeesterijk gehonoreerd. De onthulring werd zelfs net zoveer
zonnegtralen opgeluisterd dat de geplande verrassing, eenhatelucht-baIIon, vanwege de thermíei niet door roí óan.
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VAN GINNEKENSEN HUIZE I
door Kees Leijten

rn meerdere nu[mers van de Brieven van paulus verschijnen
van de hand van Ad Jansen stambomen van belangrijke Ginne-
kense families uit de zeventiende en achttiendé eàuw.
ook mijn kwartierstaat beweegt zich tussen die namen en ook
de kwartierstaat van een aantar andere inwoners en oud-in-
woners van de vroegere gemeente Ginneken en Bavel en van de
voormalige gemeente Nieuw-Ginneken.
Hoe loopt hun stamreeks vanaf de zestiende eeuw tot detwintigste eeuw ?

DE STAMTIJN VAN SJOKE JANSEN
NEGEN GENERATIES IN 4OO JAAR

296 Paulus Gybs , geboren omstreeks L5gs
( hlpothese )

148 Laurentius Paulus Gybs r. t 1610
X Ginneken 29-1-1633

Eenrica Cornelisdr (* 11610)

74 Antonius Laurens paulus Gybs (Ginneken 6-z-1,6s7 )
X Ginneken 29-L-1690

llaria Àdriaan Ïaeghemaeckers
(Ginneken 30-6-1665)

37 Catrina Gybs (* Ginneken 26-5-1699)
X t727 Àdriaen Coraelis Verhoevm

boer Grazen (Meer1e 1690 + vóór 1750
Adriaen erfde in 77i7 een deel van de bekende boerde-rij op Grazen. rn LT4L bezat hij de qehele hoeve gele-
gen achter de grote heide van strijbeek, waartoe óok
een slagolie-rosnoLen en de schaapskooi behoorden.
Ín 1V41 had'Adriaen een knecht en twee schepers.

18 Corneel àdriaan Verhoeven, boer op Grazen
( Grazen 3-2-1,729 + Grazen 1904 )In 1760 erft Corneel van zijn ouders:

"huizinge, stal, olyenolen net het getinwerte, schuur,
turf*ooi, hof, boongaard, zaai- en weiLand,,

X 2L-2-1762 Elisabeth Gerard Geerden(* Kastelree 11735; dienstbode)
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In april 1982 kreeg
T.V.-optreden in het

Sjoke landelijke bekendheid na haar
NCRV-progranna " Showroon',

9 l{aria Cornelisdr Verhoeven (* Ginneken 28-7-7774)
X (Ginneken 13-2-1801)

Eenricus Jansen (*Meer t L770)
Landbouwer oP Grazen

Cornelis Jansen * Meerle 11-10-1804 +Grazen 28-12-1889
Cornelis nan op L2-6-1845 de hoeve te Grazen over.
De oiienolen werd in de verkoopakte niet meer genoend.

x (1845) Joharura Haria Verhoeven
(*B.Nassau 25-4-t82t +Grazen 31-1-1904

Antonius t{arijnis Jansen boer Grazen * 26-2-1853 +1930
X Ginneken 4-10-1893

Àdriana Cornelis Deckers
*Meerle 12-5-1863 +Girureken 22-2-t929

1 Sjoke (Joanna Philomena) Jansen, boerin
Grazen*13-10-1900 +28-10-1989

Bronnen:
7 Artikelen van Ad JanseD ln Brieven vaa PauTus 732 en 734
2 Opstel van Dr Frans Btekelnans :"Een [Ioeve aan de Grens" in Jaatboek

De Oranjeboom 27 (7968) P. 94 e-v-
3 Op|tel van Dra Frana Btekeinanta:nKoekelberg" in Jaarboek

De Oranjeboom 77 (7964) P.103 e-v.
4 Frani Roelvink en Jan Grauumans die belangriike gegeveng toevoegden.
5 Kwartier6taat van Kees Leiiten en aanvuLLend onderzoek

Indien (! aan deze stanlijn nog enkele of neetdete gege'
vens kunt toevoegen dan houd ik ne aanbevoien C-L.
- De kwartierstaat van Sioke bepaaTt de gebruikte nwnmers
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Authentiek SniJblok
voor riet, net nes
(gift J.Nous)

Blauw bord van
Café Restaurant
"De Fijnproever,,
(qift Astrid

Hoogerheijde)

AÀNWINSTEN
VeeI is er de afgelopen tijd weer binnengekomen voor de
collectie van ons museum.
Niet onvermeld mag worden de vele boeken over het Konink-
lijk Huis we in de loop der jaren geschonken kregen door
Kees van Ginneken. Ook onlangs vÍeer. Hartelijk dank !

Interessante zaken leggen we altijd vast op foto. Graag
laten we U ook genieten van enkele foto's.

ÀLLIAT{CE D'À}TITIé 15O JAÀR
De handboogvereniging Alliance
d'Amitié bestaat op 1 juni 2001
anderhalve eeuw.
Een felicitatie waard.
Ook over deze vereniging hebben
hre in de Brieven van Pau1us
reeds gepublÍceerd.
Frans Carton beschreef de histo-
rie. *
Hebt U nog foto's, krantenknip-
sels of andere herinneringen
aan Alliance ?

Paulus hoort het graag van U.
* zie Brieven van PauLus 19p29 ; 50p99 ;

5Lpl.35; s2p205 )

@
Ot

loor

NIEUtTilS UIT HET MUSEUM 40
door Kees Leijten

BIDPRENTJES
Bidprentjes of gedachtenisplaatjes zijn belangrijke histo-
rische en genealogische bronnen.
rndien u deze week of in de toekomst bidprentjes opruirnt
denk dan aan ons museum, naar ze volgaarne in ontvangst
worden genomen. Alles is welkom. Eén exemplaar of dozen
vol. Ook dubbele exemplaren zíjn geen bezwaar. líe kunnen ze
weer ruilen. Denkt U aan Pau1us ?

VAN MEERSELDREEF TOT DAESDONCK
GALDER, MEERSELDREEF EN STRIJBEEK BELICHT
Na de grote tentoonstelling over Bavel-700 en de twee ten-
toonstellingen over het verenigingsleven in Ulvenhout be-
steedt Paulus thans aandacht aan Galder en Strijbeek. En
natuurlijk ook aan "De Dreef" en Grazen.
VeeI foto's , klein materiaal en natuurlijk de douane Ie-
vensgroot. Zelfs het oude naarnbordje van Strijbeek dook
plotseling op.
De mens en de grens staan centraal op deze expositie.
Bruiloften, processies, carnaval, gebeurtenissen en het
verenigingsleven tonen we tÍ , maar ook historische stukken,
foto's en materiaal uit het leven rondom de Mark en rondom
de grens.

HET PAARD ÏN ONS HEEM
Amper is een tentoonstelling geopend of men denkt weer aan
een volgende tentoonstelling.
Na de tentoonstelling over de grens richten we ons weer
eens tot het verenigingsleven.
Vanaf 1 september openen wij een tentoonstelling over het
paard in ons Heem.
Een tentoonstelling over d.e mens en zijn paard. Paardenver-
enigingen, rijverenigingen, de aanspanning enz. Een ten-
toonstelling uraar het paard centraal staat, natuurlijk met
de vele mensen daar omheen.
Graag roepen we de verenigingen op a.rn de tentoonstelling
mee te werken. Maar natuurlijk ook onze leden dÍe wellicht
nog foto's hebben. Mogen ne ze van U een weekje lenen ?
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PALLIETER
MR

FELIX TIMMERMANS

Een Belgische avond

(foto's líees Leijten)

Verschaeren op dreef
op de Dreef

door Anneke Oomes-van den Berg

Pau1us van Daesdonck over de grens
Paulus van Daesdonck begeeft zich regelmatig over de grens.
Nu ligt de grens natuurlijk ook maar op een steenworp afstand
van zijn heem. §terker nog; het heem van Paulus grenst direct
aan België en vaak is het niet eens meteen duidelijk waar
Brabant eindigt en België begint. 0p maandag L9 maart 2001
trokken vele Paulus-leden naar de paters van de Dreef, dus
over de grens om daar te luisteren naar een van onze zuider-
buren. Voor Jan Verschaeren was het dus een thuiswedstrijd,
deze voordracht voor Nederlanders. Gelukkig noemde hij ons
beumst geen Hollanders want deze vergissing wordt maar aI te
vaak door'buitenlanders' gemaakt.

Felix Timmermans
Het bestuur van Paulus naakte enige tijd geleden kennis met
Jan Verschaeren bij een bezoek aan een Steenbakkerijmuseum in
Boom. Verschaeren is daar gids en wist zo smakelijk te
vertellen dat het bestuur meteen besloot om Verschaeren uit
te nodigen voor een lezing. Verschaeren is een belezen man en
voerde ons door een deel van d,e Belgische literatuur. Hij gaf
ons zijn kijk op beroemde boeken van FeIix Timmermans, Ernest
Claes, Willem Elschot , Jos Gijzen en Jos vd Veeken. Hij
kroop daarbij volledig in het boek. Hij werd de
hoofdrolspeler in het boek. 0p deze manier schetste hij
bijvoorbeeld een beeld van de schrijver Felix Timmermans die
in 1886 in Lier werd geboren. Vooral deze schrijver ligt
Verschaeren erg omdat hij zelf onder de rook van t,ier is
geboren.
Felix Timmermans beschrijft hoe hij zijn jeugd doorbracht in
Lier en hoe hij ertoe gekomen is schrijver te worden. Het
beeld dat hij van de streek Lier schetst en vËrn de mensen die
er wonen is volgens Verschaeren zo treffend dat hij ook stuk-
ken citeerde uit twee andere boeken van Timmermans (Pallieter
en Boerenpsalm). Er zijn 20 miljoen exemplaren van de boeken
van Timmermans verschenen in 34 landen. En dat terwijl de
Belgische uitgevers in eerste instantie niets in deze schrij-
ver zagen.
Hij is tenslotte in zee gegaan met een Nederlandse uitgever
die meteen door had wat een potentie deze schrijver had.
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Ernest Claes
Na de uitgebreide kennisnraking net rÍmmernans nam verschae-
ren een pauze waarin de 150 paulus-leden en belangstellenden
zich konden voorzien van een dgankje. volgens Íerschaeren
moesten we allemaal aan het bier maar het viel hem op dat er
erg veer koffie geschonken werd. Daaraan kon je vorgens hem
zien_ dat yrij Nederlanders zijn. Na de pauze vervolgde de
spreker zijn tocht door de Bergische riteratuur. Hij kroopdit maal in de huid van Ernest claes en droeg stukkón vooruit het boek rDe l{itte' en ,Rond de Leuvense stoof , . Qua
humor en schrijfwijze komen craes en Timmermans overeen.Zíj trokken vroeger dan ook regelmatig samen op.
Na zijn verhaar over claes wirde verschaeren ons ook het
verschil met andere schrijvers verduidelijken. Hij nam daar-
voor de schrijver [íil1em Elschot, die vooral ,'boven de ri-
vieren" erg populair was. Hij onderscheidt zich van de eer-dere schrijvers doordat ziJn humor veer scherper is.
verschaeren droeg voor uit het boek over de sigarenfabrikant.
Toch kon de humor nog scherper. Rond 19s0 stonden de zoge-
naamde schuinschrijvers op. Hun stukken werden veerar cursief
afgedrukt in dagbladen en tijdschriften. vandaar de naam
schuinschrijvers.
AIs voorbeeld droeg hij Jos Gijzen aan. Hij droeg een stuk
voor over het Belgische Ieger. Eerder werd dit stuk door
Gijzen zelf ars cabaret gebracht. Het is in die hoedanigheid
ook op cD verschenen. De uitvoering van verschaeren deeà ze-
ker niet onder voor dit ,origineel,.

Letterlijk en figruurlijk op Dreef
verschaeren blijft maar praten. Hij kruipt volledig in de
huid van zijn tlryetje en vertert zo over gebeurteniJsen die
geschreven werden door beroemde Belgischà schrijvers. Hijvalt nergens in herhalingen en er valren ook geen Jtittes. En
toch komt al.Les zc natuurlijk over dat het ri3rt alsof hij
het verhaal.voor het eerst aan iemand vertelt. Nergens kun jó
hem betrappen op automatisne. Beharve dan in het laatste
gedeerte van zijn voordracht. Hij draagt dan een gedicht voor
van Jos vd veeken over het alfabet. Een zeer ingewikkeld ver-
haal over alre letters uit het alfabet en bijna arre zinnen
eindigen ook nog eens op ret'. En dat in een moordend tempo.(de enige manier om een dergelijk ge-dicht voor te lezàn)
Deze tongbreker vormde het succesvolle einde van een boeiende
lezing.

Jan verschaeren was werkelijk op dreef op de Dreef!

20,

ZOENEN IN DE BARONIE
door Chr.Buiks

Anders dan men uit de titel op zou kunnen makenrgaat dit
verhaal niet over een tegenwoordig nogal uitbundig toege-
paste manier van begroetenrmaar over een oud gebruik om
partijen te verzoenen na een doodslag of ongeluk. Het
woord komt van de verzoeningskus die de misdadiger àIs
bezegeling van het contract tussen de beide partijen moest
geven aan een vertegenwoordiger van de benadeelde partij.
In de late middeleeuwen vías het overal in Nederland ge-
bruikelijk dat een delinquent, die een doodslag had begaan
zonder dat hij daarbij de bedoeling had het slachtoffer
ernstig te verwonden een zoenverdrag kon treffen met de
familie van het slachtoffer. Deze oplossing gaf soms min-
der problemen dan een rechterlijke uitspraak of het sys-
teem van bloedwraak . Door wraak konden hele families
decennia lang in twist blijven leven en werden leefgemeen-
schappen in twee kampen verdeeld. Beter was het een minne-
Iijke schikking te treffen, waarbij de partij van het
slachtoffer enige vergoeding ontving voor het wegvallen
van een arbeidskracht en voor het geleden verdriet ter-
wijl de partij van de dader in het openbaar schuld moest
bekennen. In de loop van de tijd verdween de zoen-procedu-
rèr omdat men tot het inzicht kwam dat men deze ingewik-
kelde zaken beter aan een rechtbank met specialisten over
kon laten.
De dader kon bij een zoen voor een bepaalde tijd uit het
dorp en zo uit.het zicht van de nabestaanden op bedevaart
gestuurd wordenl. Ook kwam het voor dat de dader verbannen
werd uit het dorp, het Land van Breda of zelfs uit Bra-
bant. Soms moest hij meerdere bedevaarten achter elkaar
uitvoeren. En die bedevaarten vroegen nogal wat tijd. De
meest bekende waren die naar Rome, Jerusalem en Santiago
de Compostella. Zowel de heenreis als de terugreis moesten
te voet worden afgelegd en de dader kon zo wel een jaar of
langer uit de gemeenschap weg blijven, zeker a1s hij meer-
dere bedevaarten moest uitvoeren. De bedevaart naar Santi-
ago kan door een goed getraind loper in 3 maanden uitge-
voerd wordenlmet terugreis dus een half jaar.
Behalve (soms) de bedevaart omvatte een zoen ook steeds
een overeenkomst over de kosten van de begrafenis, het
gedrag van de dader in het geval hij familieleden van het
slachtoffer ontmoette, onderhoud van de nabestaanden etc.
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Het systeem van de zoenen verdween ,zoars boven reeds ver-
meld, Iangzamerhand om vervangen te worden door de justi-
tiëIe rechtspraak. De burgers hadden misschien ook niet
zo veer vertrouwen meer in de zoenaccoorden, gezien het
verzoek van circa L475 aan Engerbrecht "rr van Nassau om
geen zoen te hoeven geven tegen hun wil (,).
Behalve het zoengeld moest de dader ook geld betalen aan
de schout van Breda( althans zo begin 16e eeulv voor de
dorpen in de Baronierook voor Etten en oosterhoutrdie
toch hoge jurisdictie haddenl ). Deze regering dat men
gerd eiste in plaats van lijfstraffen heette compositie;
het betalep van de boete heette'punten' (poente=minnerijke
schikking '). zo bracht Adriaen peter Janssen de gerterub-
ber( ! ) uit zundert in 1521 Jan coppen Adryaens ter dood.
Hij moest 30 oude schilden betaren aan de schout(GA Bre-
darHingman,1995,f1.4). steven symon stevens had op 30 maart
1546 in chaam Michier willem Jan tíirlemsen van chaam dood
gestoken:hij kreeg a1s boete 21. oude schilden (idem,f2v).
ook kreeg men compositie voor allerlei kleinere vergrij-
pen,bv. in oosterhout voor het op het kerkhof begraven van
de misdadiger crijn Godert Anthonissen, die door justitie
ter dood was gebracht(en niet op het kerkhof begraven
mocht worden)(idem), Dè boete werd traditioneel in oude
schilden opgelegd., mogeliik een oud Frans schild ter
waarde van 2 gulden en 6 st.{
rn de Baronie is het aantar zoencontracten niet erg groot
a.Is we dat bv.vergelijken met de aantallen uit Kempenland('). Soms wordt een zoen slechts terloops genoemd in een
akte die over een ander oilderwerp gaat. De meeste zoenen
dateren uit de 15e en 16e eeuw. Maar ook in 14e eeuw en
vroeger moeten er ongetwijfeld veel zoenen zijn opgelegd
en(soms)zijn opgetekend: alleen zijn deze niet bewaard.
t,Ie behandelen de verschillende zoenen hieronder chronolo-
gisch.

rn tisl was een zekere Jacop Jan Lambrecht peter Arenrdie
men kortweg Jacop cloeckaert noemde, gedood door een drie-
tar personen: tambrecht van Dale, Lambrecht Aert ryels en
Àert Aert ryers. De daders moesten vorgens het zoenverdrag
500 missen laten opdragen en 5 'cloesterqmningen' (een
uitkeping om de ziel van de dode in het klooster in te
kopeno) en dit bij de Predikbroed.ers van Den Bosch. verder
moesten ze gedurende een jaar elke week nog 2 missen 1aten
doen in Princenhagerde plaats van het misdrÍjf.
Nog een misrgenaand dertichste (30 dagen na de begrafenis)
moest opgedragen worden in Holland of in Brabant.
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AIIe drie de daders moesten een bedevaart doen naar de
Sint Pieter te Rome en daar een duidelijk bewijs van mee
terugbrengen. Zíj moesten voor St.Lambrechtsdag (77 sept. )
vertrekken. Eén van de drie daders was blijkbaar gevlucht:
kwam hij (Lambrecht Aert Tyels) niet voor St.tambertus te-
rug ,dan moest hij alsnog vertrekken a1s hij weer gesigna-
leerd werd. en wel binnen I dagen. De hoofddader Lambrecht
van DaIe moest ook nog op bedevaart naar St.Jacob te Com-
postella en wel bÍnnen 14 dagen nadat hij uit Rome was te-
ruggekeerd.
AIs dit allemaal nog níet voldoende was voor de nabestaan-
den van het slachtoffer moesten de daders 475 gulden 'ro1-
doen, te betalen in 4 termijnen. Verder moesten ze nog een
som van 299 gulden leveren die Jacob aan schulden uit had
staan
Honderd gulden van de zoenpenningen werden belegd ten be-
hoeve van het enige weeskind van Jacob. De moeder van Ja-
cob kreeg 15 gulden en de rest was voor Jan Cloeckaert, de
vader(of broer?) van het slachtoffer (CeruttirII,p.398 )

Een dubbel zoenaccoord. dateert uit 1468. Slachtoffers
waren Hendrik van Loven en Klaas Schut.
Hendrik was gedood door Jan Claessen en de broers Heyn en
Hanneke Geryt Mertens. Zíj moesten een bedevaart volbren-
gen naar Rorne en binnen een maand vertrekken. 7.íj mochten
pas terugkomen als ze een bewijs van de volbrachte bede-
vaart aan het gerecht van Breda hadden gezonden(en dat
moest binnen een jaar gebeuren). Binnen een maand na te-
rugkomst moest het drietal weer vertrekken naar St.Jacob
in Galicië. Als ze daar binnen een jaar weer van terugge-
keerd waren moesten Jan Claessen en Heyn Mertens víeer op
stap en wel naar Famagusta op Clprus.
Verder moest het drietal hun hele leven buiten Baarle,
waar de doodslag had plaatsgevonden r èr zelfs buÍten het
Land van Breda blijven. AIs de bedevaarten volgens de na-
bestaanden van Hendrík van Loven (en een ook bij het ge-
vecht gewonde Willem Geerts) niet voldoende mochten zí)n,
moest het drietal nog 180 Arnoldusguldens betalen, te vol-
doen in 3 termijnen. Het geld moest betaald worden in de
kerk van Breda. Dertig gulden van dit geld was voor d.e on-
kosten gemaakt door WiIIem Geerts( chirurgijn betalen en
smartegeld). De rest van het geld werd besteed om jaarge-
tijden te doen voor Hendrik van Loven in de kerk van Baar-
le en om aalmoesen te geven.
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craes schut was om het reven gebracht door Dierick van
uutwijck. De dader moest een bedevaart uitvoeren naar Ro-
me; hij moest vertrekken binnen 2 maanden nadat hij uit de
gevangenis ontsragen was en binnen een jaar terugkeren met
bewijs dat hij de bedevaart volbracht had. vervolgens
moest hij na terugkeer binnen 2 maanden weer vertrekken
naar santiago en weer binnen een jaar terugkeren. Boven-
dien moest Dierick omdat hij een gezagsdrager van de Heer
van Breda omgebracht had(claes schut was schout van Baar-
Ie) nog een extra bedevaart naar Rome en naar Santiago
doen. was dit niet voldoende voor de nabestaanden dan
moest Dierick nog 300 gulden betalen, te voldoen in 3
termijnen. Het geld werd deels gebruikt om de kosten te
dekken van de belegering van het kerkhof te Baarle,toen
Dierick daar een tijd asier had gezocht. De rest was voor
de kinderen van C1aes.(CeruttirII, p.519 e.v.)

rn 1494 had cornelys Dierick Roovers uit Zundert een
vechtpartij gehad met Jan Jan Bartels waarbij laafstge-
noemde gekwetst werd met een 'dagghe'(korte degen') in
zijn hoofd. cornelis moest een !{assen kaars van een pond
offeren voor het artaar van onze Lieve vrouw in de kerk
van Zundert en aan het st.Nicolaasgilde, rdaarvan beide rid
waren, vijf stuivers. De vechtpartij had plaats gevond.en
in het schuttershof van het gilde.
Dit contract is geen echte zoen;er worden ook weinig voor-
waarden genoemd. En blijkbaar was het slachtoffer niet ge-
storven aan zijn wond.(RZ 28.0,f,227)

rn 1520 verklaart Jan Dieric Janssen uit Goedereede dat
Jacop Meeussen uit Bred.a hem 4 pond groten betaald heeft
aIs zoengeld voor de doodslag op Anthonis, zLJn broer.
Jacop had ook aIIe bedevaarten volbracht en weldaden
uitgevoerd die in het verder onbekende zoenaccoord gesti-
puleerd werd.en (R 427,f2)

rn 1533' had Lodewijck verlaet een zoon van Yewaen vanden
Heuve1 uit Drunen om het leven gebracht. Het voorval had
plaats gevonden te Leuven. Lodewijck moest 40 karolusgul-
den betalen. Verd.er een bedevaart volbrengen naar het
H.Bloed te trJilsenaken. voor het ziereheir van de gedode
moesten 300 missen gelezen worden en nog drie'dertichste'.
Verder moest de dader een jaar lang vasten en elke dag de
mis horen op zijn knieën. Ook moest hij de 'vrinden'
(bloedverwanten) van de overledene 'schouwen ende rvycken'
zoals dat gewoon was, dus als hij ze ontmoette uit de weg
gaan (R 804,f4v,5)
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rn 1535 had Anthonis Everts een doodsrag begaan te Baarle.
slachtoffer was Rutgher van Bruheze. IIij moest aIle weken
op donderdag een gezongen mis raten doen voor het ziere-
heil van Rutgher in de kerk van Baarre. verder moest de
dader t4 gulden betalen voor een glas(gras in rood) in de
Baarlese kerk. (R 788, f90v)

rn Princenhage werd in 1.554 'by crancke ongeval' Gerrit
corneris Jansen van Heilaar gedood. Dader bleek Adriaen
ÏíilIem Anthonie Grauwen te zijn. De peisnakers of keer-
sluyden kwamen tot de volgende regelíng: de dader moest
met 40 manspersonen door de torendeur van de kerk binnen-
komenrgekleed in zijn linnengoed, barrevoets en bloots-
hoofds. rn zijn handen moest hij een wassen kaars van z
pond dragen met een zilveren penning daaraan en die voor
het H.sacrament neerzetten. Elk van de 40 mannen noest een
oord(1/4 stuiver) offeren. De vader van de overredene
noest 25 stuivers krijgen en de dader noest verder de
kosten verbonden aan de vergadering om de zoen te maken
betalen, alsmede de kosten van de uitvaart(tot maximaar zs
gulden) en bovendÍen een glas aan de kerk van de Hage
schenken ter waarde van 24 gulden. verder moesten de armen
bedacht worden met een zester rogge(dat is 346 liter) en
een pond vlaams. Als de nabestaanden dat wilden moest de
dader een jaar uit de parochie verdwijnen 'niet woonen oft
converseeren ,ten waere gelyck een wechveerdich nan drinc-
ken eenen pot biers of twee oft dyer gelycke'. Als zijn
vader echter ziek werd mocht hij wel een nacht overblij-
ven. In herbergen eraar familie van de dode aanwezig was
mocht hij niet blijven. Ook geen feesten bijwonen naar
famÍIie van het slachtoffer aanwezig ïras. Kwam hÍj op
straat de vader of de broers van het slachtoffer tegen dan
moest hij wijken. (RH tzttf3'J'.,31. v,32)

In 1560 had Wouter Gielis een zekere Jan Nlper uit Essen
in Duitsland omgebracht. Een afvaardiging van de 12 naaste
'vrind,en' van de rlode bepaaide dat de dader 46 daakrers
als zoengeld moest betalen (R465 rf25).

Te Ginneken was in 1566 Cornelis Janssen van Ypelaar ge-
dood door een zekere Aert Janssen van Hedel. De 'peysma-
kers en zegsluyden ' beslisten dat Aert 100 gulden noest
betalen a.m de enige zuster van het slachtoffer Petronel-
la, weduwe van Jan Mercelissen. Ook noest zíj 2 veertel
rogge ontvangen. Aert moest meteen na het opstellen van
het contract een nassen kaars van 1 pond gaan branden 'op
doude clooster' (St.Catharinada1) .
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Verder mocht hij 10 jaar niet in Breda komen, behalve
overnachten a1s hij na de middag er op reis door kwam. AIs
hij familie trof in een herberg mocht hij slechts één pot
bier of wijn drinken en dan vertrekken. De doodslag uras
hem weI vergeven.

Te Breda vond in 1569 een 'dootslach' plaats. Cornelis Jan
Anthonis lanbrechts was het slachtoffer en de dader heette
Claes Bastiaen Cristus. De weduwe Cornelie bleef met twee
dochters rMariken en Jenneken genaamd, achter. De dader
moest 100 gulden uitreÍken aan de weduwerte voldoen in 3
termijnen. Ook moest hij de kosten van de chirurgijn be-
talen en de kosten van de herberg, waar het slachtoffer
enige tijd gelegen had. Verder de kosten van de visita-
tie(lijkschouwing) door de schout en schepenen en de de
kosten van de begrafenis. De onkosten voor de zoenvergade-
ring rÍaren ook voor zijn rekening:deze beliepen 3 gulden
en 10 stuivers. De vrouw van de dader Anne Peter Floris
mocht voor kerstmis 1569 niet meer met vis op de narkt van
Breda komen. (R474, f176) .

In Breda had Adriaen Adriaen Oirlmans in 1592 zonder op-
zet Peter Cornelis vande Sande om het leven gebracht. De
moeder van de d,ader, die zelf blijkbaar onvernogend was,
betaalde de kosten van de chirurgijn en de schout (voor
het visiteren van het dode lichaan, dat steeds moest
gebeuren). De dochter van het slachtoffer ontving een
zester rogge. Voordat het slachtoffer stierf had hij het
ongeluk vergeven. (R 493rf68)

In t602 werd te Oosterhout Jacob Dirck Jacobssen gedood
door Christoffel Ghysbrecht Stoffels. Deze 'manslach oft
nerslach' werd gezoend door 'arbitersrconpositeurs en
vredemakers' van de kant van de levende en van de dode. Er
werd bepaald dat de kosten van de uitvaart voor rekening
van de dader kwamen. De uitvaart mocht twee dagen duren:op
de eerste dag nochten 25 personen komen en mocht nen na de
maaltijd een ton bier schenken, teruijl er op de tweede
dag 30 personen aanwezig mochten zíJn, doch nu mocht er
echter maar een halve ton bier getapt worden. De armen
moesten bedacht worden met 3 veertel roggebrood en nog 40
Karolusgulden. De dader noest gedurende een jaar het
gezelschap van de weduwe en haar 2 kinderen 'schouwen'.
Verder moest er ,zoals gebruikelijk een wassen kaars geof-
ferd worden (RO 290rfLsB).
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Te Breda werd in 160s een, ruiter van de conpagrnie van
ritmeester van Merwede gedood door een andere ruiler. Het
srachtoffer heette Adriaen verstraten en de dader Jan
Dyrch Deckers van l{eerle. De weduwe Bettehen van Hesele
kreeg voor'amende en soen' 50 karorusgulden ,te betaren in
twee termijnen. De misdaad was de dader vergeven(R504rf43)

Enke1e zeer late zoencontracten stammen uit Alphen en Gin-
neken. rn Alphen had Dielis peeters van den Broeck in 1669
een doodslag begaan aan Augustlm Laghee. Dieris was te
Breda ingesloten. De weduwe syken cornelis Mathyssen ver-
zoende zich met de vertegenwoordigers van de dader. Haar
man had voor zijn dood verklaard dat hij de dader vergif-
fenis schonk. 7'íj verzocht zerfs airn de justitie om de
gevangene zijn vrijheid te geven. De kostan van de begra-
fenis werden door de dader op zich genonen. (R s3g ,f272v1

Adriaen Jaspar cooningen werd op 26 juni 1623 op de weg
van Ginneken naar Garder ter hoogte van het Mastbos met
een mes verwond door Paulus Anthonis peeter Sibsrnadat ze
een woordenwisseling hadden gehad. De zusters van de
overledene Maeycken en Neertien vergaven de dader'door
christelycke liefde ende mededogentheyt'rook aI omdat hun
broer als eerste begon met vechten. De dader en het slach-toffer waren altijd goede kaneraden en vrienden geweest.
De dader was van jongs af aan'een goetronnosel gese1,
sachtsinnig van hurneurrgoed van comportenent en vervreemt
van aIle crackeel en gevecht' ,zo wordt zijn karakter om-
schreven. De kosten van de begrafenisruitvaart en de mis
waren voor de dader.(R 540rf306)

L.zíe over deze bedevaarten:J.van Herwaarden:opgelegde bede-
vaarten, Amsterdam ( 1978 )

2.Cerutti,Mr.F.F.X. :Middeleeu$rse rechtsbronnen van stad en
Land van Breda,deel II,p.658

3. Verdarn, J. :Middelnederlandsch handwoordenboek, p. 47 O

4.GoorrThomas Ernst van:Beschrlrvinge der stadt en rande van
Breda, p. 503

5.Lyten,J.:Enkele zoenen in Oirschot,Campinia, 1L (198L), nr.-
43, p.L2L e.v. Een hele reeks zoenen in:Lyten,J., m.m.v.L.van
de Mierden:Oirschotse zoen-accoordenrCampinia L2rnt.45 en
volgende nunmers.

6 . Verdam, J . : Middelnederlands handwoordenboek, p .296

7.Verdam, J. :Middelnederlandsch handwoordenboek, p.L27
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KRUIDENPANNENKOEK
door Herboriste GabrielIe Nauwelaerts

Pannenkoetrenaeeg-beslag voor ongeveer 1.5 pannenkoeken.
Benodigdhedenz 1./2 a 'J,/3 liter melk
250 gram bloem 1 snuifje zout
100 gram kruiden 1 soeplepel suiker
50 gram margarine 1 of Z eieren
10 gram gist (bij zelfrijzende bloem niet nodig)
L soeprepel olie (om de pannenkoeken krokant te maken)

Bereiding van het deeg:
Giet de bloem in een kom en strooi het zout erop. Breek degist met rauw water of merk, voeg er L soeprèpeI suiker
bij. Maak een kuiltje in de broem en giet er dè gist in.
voeg er langzamerhand de helft van de lauwe melk in. Besla
het deeg flink met de klopper totdat aI de klontjes er goed
uitgeklopt zijn. werk de eidooiers en de gesmolten vetstof
in het deeg. Het opgeklopt eiwit erbij voegen. En nu derest van de lauwe melk bij het deeg tot dit in een dunne
straal van d,e lepe1 loopt.t
Neem 100 gram gemengde voorjaarskruiden, was ze goed en
ontdoe ze van dorre blaadjes en onreinheden. Dan uitlekken
in een slazwierder . En nu kort kapot kappen.
Meng nu de fijn gesneden of gekapte kruiden bij het deeg.
Goed mengen.
Bedek de kom met een zuivere doek en laat het deeg(kruiden-
pannenkoekenbeslag) bij kaïnertemperatuur'].,/z uur rijzen.
N.B. rndien u geen suiker wilt gebruiken, doe dan in het
beslag ter vervanging van suiker ong. s0 gram roomse kervel
of gemalen anijszaadjes (Z soeplepels)

Bakken:
smeer een koekenpan in met een klontje vetstof of giet er
een weinig orie in. Laat de pan goed warmen. Giet er een
kleine pollepel van het beslag in. Laat aan beide kanten
bakken. Dien de pannenkoeken goed warm op.
voor d.e zoete mondjes, bestrooien met witte of bruine sui-
ker, kandijsuiker of ahornsiroop. Beter is echte natuur-
rietsuiker te gebruiken. Dubber slaan en smulren maar! ! ! !

Kruiden:
Brandnetel, Paardenbloem, smarre weegbree, Duizendbrad,
Zevenblad, HondsdrafrBoerenwormkruid en Roomse kervel.

GeLezen in : Tij dschri ft Heemkundekring KasterLee-Lichtaart-Tieten vzw
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PAROCHIE-CENTRT.IM BAVEL
ÏN TWEE HÏSTORISCHE HUISJES

door Ad Jansen

Inleiding
Birmenkort komt in Bave1 de verbouwing gereed van de twee
huizen Kloosterstraat 1 en 3, waarin het parochiecentrum van
de Maria Hemelvaartkerk wordt ondergebracht. De twee pandjes
hebben inwendig een grote verbouwing en renovatie ondergaan.
Uitwendig is het oude karakter geheel gehandhaafd. De twee
huizen staan namelijk op de lijst van gemeentelijke monumen-
ten, die nog door de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken opge-
steld is en door Breda is overgenomen.

Café en pastoorsrcning
Kloosterstraat L en 3 zijn meer dan twee eeuvÍen geleden ge-
bouwd als een blokje van twee woningen onder-één-kap, door de
van Teteringen gekomm Cornelis Been(h)ackers (L738-1806). In
het grootste van de twee (nr.3) ging hij zelf wonen als ren-
tenier, het andere huis verkocht hij in 1Q02 aan Jan de Kort,
getrouwd met Beenackers' dochter Maria r. Het ging om een
half huis en een hot aan Kerkeind vooraan in d'akker. Jan was
winkelier en kleermq[er van beroep en begon na 1810 tevens
een kleine tapperij Meer dan een eeuw, namelijk tot 1920
was er een verÍfunning voor het schenken van drank.
Enkele jaren na het overlijden van Cornelis Beenackers ver-
kochten zijn kinderen Kloosterstraat nr.3 voor FI. 1075,- èBn
de pastoor van Bavel Johannes van der Steen (L757-1836) '.
Deze bewoonde het huis a1s emeritus van L822 tot aan zijn
dood in 1836. Hij legateerde zijn huis aan de kerk. Na zijn
overlijden in 1836 werd het door Fijn executeur-testanentair
aan het kerkbestuur overgedragen'. Deze woning is dus aI 165
jaar eigendon van de parochie, die de diepe hof goed gebrui-
ken kon voor de bouw van een nieuwe pastoriernu Kerkstraat 8,
die in 1837 tot stand kwam.
Voordat in 1923 ook Kloosterstraat 1 in handen van de paro-
chíe kwam zou er nog heel wat in dit pand en op de bijbeho-
rende grond gebeuren.

De Kort en Bmijns
Jan de Kort (L767-1822) was de zoon van Adrianus Arnoldus de
Kort en van zijn tweede vrouw Anna Maria van Thienen uit
Ieper. Zijn vad.er was schoenmaker en leerlooier aarn de
huidige Seminarieweg, op de hoek van de Kluisstraat.
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Govert Bruijns stierf in 1849, waarna de weduwe met de kinde-
ren de zaken voortzette en zelfs uitbreidde. In L837 had Go-
vert Bruijns patent a1s winkelier in 7e en 2e soort warenl
kroeghouder, inslag net de fles.
In 1859 was de weduwe Govert Bruijns-Kuijpers ingeschreven
als: tapper, winkelier, handgrutno-lenaar; iq 1870 bovendien
nog als leerlooier net 2 knechts erl 3 kuipen l. De zoon Nico-
laas was handgrutmolenaar, Adrianus en later ook de zoon van
Cornelis, Johannes Godefridus Aloijsius (*1879), waren leer-
looier en Johanna stond te boek als winkelierster. De tappe-
rij was in het begin heel klein, maar breidde zich in de loop
van de tijd verder uit. Bij de invoering van de Dqankwet van
1882 stond in de registers van drankvergunningen D van 1882-
1891 de vergunning op naërm van de wed.uwe Govert Bruijns-
Kuijpers en van 1891 tot 1920 van de zoon Adrianus Bruijns.
Na diens overlijden verviel de drankvergunning.
In 1923 verkocht de familie Bruijns het huis met totaal 35
aren en 73 centiaSen grond aan het kerkbestuur voor een be-
drag van Í 8000,- '.De zoon van Cornelis, Johannes Godefridus
Aloijsius Bruijns, trouwde in 1907 met Adriana Maria Antonia
van Disseldorp. Jarenlang woonde hij samen met zijn ooms en
tante op Kloosterstraat 1, waar hij de leerlooierij verzorg-
de. Daarna vestigde hij zich met een eigen bedrijf op Kerk-
straat 42.
Tot de verbouwing werden beÍde huizen door het kerkbestuur
verhuurd. Zo woonde op nr.1 enige tijd de kosteres Kaatje van
Zon, later was het onder meer dodenhuisje; gedurende vele ja-
ren was nr.3 in gebruik bij het Witgele Kruis. Samengevoegd
vormen ze nu het nieuwe parochiecentrum van de de Bavels r.k.
gemeenschap.

Àantekeningen
1. R Ginneken 100, f.1r-v, 5-8-1802. De verkoopprijs bedroeg Fl.

1500,-. Tegelijk verkocht hij twee percelen: de líerlacler en de
Cattenstaert, ieder 100 roeden groot. De goederen waren, met uit-
zondering van de Kerkacker, leen van de Heer van Breda en van het
Leenhof van lJpelaar. De leenrechten ríaren echter officieel ín 179?
vervallen verklaard. Cornelius Beenackers was gehuwd met de Ginne-
kense Àntonia de Jongh. Het gezin telde vier zonen en drie doch-
ters. Maria werd te Teteringen gedoopt in L769.

2. G.A.B., secretarie-archief Ginneken vóór 1815, nr.754.; Idem, na
1815, patentregisters 1815-1836; 1859-1877; nrs. 1552 en 1553.

3. Parochie-archief Bavel, dossier 2, r.r.20t 30 grasmaand 1810.
4. Idem, dossier 3, nr.69, 30-12-1836.
5. Patentregisters, 1859-1877.
6. Secretarie-archief Ginneken na 1815, nr.1.868.
7. Parochie-archief Bavel, dossier 4, nr.106, 1-1-1.923.

Kloosterstraat L en 3 vóór de restauratie
( foto A.t{.Jansen, 1994).

Zijn halfbroer Laureijs ves(igde zich later als schoenmaker
in Ulvenhout op Dorpstraat 79. Uit Jan,s huwelijk in L794 met
de Teteringse Maria Beenakkers werden te Bavel zes kinderen
geboren. Door zijn huwelijk met de jongste dochter van Corne-
lis Beenakkers en Antonia de Jongh kwan hij in 1802 in het
bezit van het pandje Kloosterstraat 1.
De jongste dochter vcrn Jan de Kort lda (1804-1830) trouwde in
1829 met de landbouwer GodefrÍdus Bruijns (1802-1849).
Deze was een zoon van Nicolaus Jacobuszoon Bruijns uit Prin-
cenhage, die in 1799 te Bavel in het huwelijk was getreden I
met Adriana Govertdochter van Diesen. Vader Bruijns was tot !

zijn dood in 1810 koster van de Bavelse kerk. I
Door het huwelijk van de zoon Godefridus met lda de Kort kwam l
Kloosterstraat l. in handen van lda en haar man. Zij overleed.
echtere reeds een jaar na haar huwelijk. Godefridus Bruijns
hertrouwde omstreeks 1837 met Maria Kuijpers (1807-1891),
waarna er zes kinderen geboren werden: Nicolaas (L838-).926),
Cornelis (1839), Àdrianus (1840-1920), Johannes (1842), Fran-
ciscus (1845-1925) en Johanna (1846-1919).
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GEDICHT
Van ons lid Jan Jansen, verwoed. verzamelaar van gedichten
ontvingen we het volgende gedicht, gewijd a.rn de Mark en
voorkomend in de bundel "Brabant dichterlijk belicht".

Gedicht

Maar midlertijt soo vliet de Marcg beneden
Naer Minderhoudt, rpbrugh en daar men heeft grestreden.
Bij strijbeeck, het gescheyt van Gelmel en Breda,
Bey tusschen Meerel doir en Meersel evennae
Tot dat hij Galder siet en leeger d.e Blaeucamer,
van daer tot ulvenhout een sloot van eed.Ie ranken
vuijt het Bredasche huys, gesproten van de vrancken,
en Ginneken, verciert met bergen hooch van Sant,
Daer nymphen van het bosch en nymphen van het 1ant
en Nymphen van de Mercg.haer comen steed.ts begeven
Doir lust van 't Mastenbosch van dennen hoch verheven,
En pijnen, ront gekroont, doir lust van het gesicht
Van eene schoone stadt op Mercq en A gestÍcht
Daer Mercq met d'A verbreet stadt ende landt doet noemen
Breda, van soet giewest van const en sterckt' te roemen.

ANONIEM.

zeventiende eeuw

21'.

GEKNIPT UIT EEN OUDE KRAT,IT

aciroro-,;lr_Spp§tgeh*pp§ . door sraat,
gewest eu gemoenten wordt gesteuud in
bere pogiogou., om iizeren *às.o aau to
Ieggeusl tussoheu plaàtsou, ilià door het
putioulier initiatief nimmer iu het bezit

Ng . i!, sedert jaren , ,iloor genoemde
Sociélí Natiosala aangelegd en geëxploi.
teeril ile rtoomtramliju Aotwerpen--Bàog -

rtraten, en reeds kort ua de ilaarstellin§
derer verbiniling gingeu iu de BeleischË
gemeeuteu Hoogetraten en D[eerle stómen
op, li9 de wenschelijkheid betoogdon eener
oarrlui[iug mot het epoorwegetat]on Brecla.
Dio',glegryeu. -qerstopcleu echter allengs ,
toerÍ ' bleek 'dat de gomeenteraad vau
Ginnekei niet gedolgeí wilde, d;t"pa;
eperibare* wegen in. die gemeonte gebiuik
rou wordeo gema-atst van door stoom ge.
ilmven vervoermiclclelen.

Yan partiouliere zijde- voruemen wí1j

1ogl illt_na aanlog van ilonpaardentra-
Breda-Ginnokeu óveuee_ne zilrlelings po.
gingen't1iu, aaugewenil (door.àc oigiueren
vau hoevon'eu lanilerfieo, gelegon tísechou
Ulvenbout_eu_poogrtraten) o=m eene vor-
lenging vau. Iaatstgenoemcle' traniiiu tot
de. §rens 

'te verkr[igon, wolke po§ingen
cehter. geen.voortgang hebben goUa-a, Ë6t
uren ino"g ,.dat ,4q Ginpekonsóhe TraÀ,,
wegmaatrchappË 

-wel 
nooit zoo d.woas zou

Iepn..9E ? eeu l$n"'te leggen en.to er-
ploiteeiéu,waaty&n men te vóien bórekenen
Lon r.det zij'.niet. rendabel. z.u ziin.

Tooh.bleef eene arosluitins möt Brecla
en tlasriloor aon het Noordor-§poorwegnet
reer _vorkiesl[ik ic het oog onàer. zuiïor.
broedpra, en ile onstandÉhedenischiiuon
or toe te hebben, geleitll'dat thanri op.
nieuw eene erngtigo'pogiog worilt beproefà.

IIet degel[iksch [estuur der Beisische
gemoonte Uoerlo (burgomoeeter en-sche.
pcneu) weril dozer dageu ontvangen in
..De. zitting vau don gemoenteraid. van
lioueLeó. Zg botoogdou Cc weuecheliikheid

conet,otoomtramverbinding zouden komon,
opdrtide l§n.niet reutogövend kau ziju,
rlthsas niet iu do eereie lientallen van
jaren na den aenleg.

ln zulke gevallen geeft de poleischo
§hat {,3 gedeelte ven f,et aaolegkap-itaal,
de provinoie doetevoneeus, on di sómeeo.'
ten, die belang hebben bii bet toi etand
komen' der tramverbinding, garandeeren
eene behoor]like .reuto vín "Uet 

"".rigàilerde geileelte, tloch deelon ook in àe
oventueel te maken winaten.

Zier'aar [ -grove trekken de wiize,
waarop ilie Belgieche maa+echappiS wei.kt.

IIVTE BRE CIIE COURANÏ
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i ;:ll';'.,r.t",ï'i:0,*ff ïïïf'ff ï'ï-,iï:r: l
I zieu der tot stanil kóminÀ eener verbindioe I

I v.an A ntworpen mot Bróda laógs de stal I

I tione Hoogstraten-Meerle-Sïriibeek- |

I Ulveohout en Ginneken , eo röorchten I
j vao. den Raail van laatstgouoemde ge. ,f

I CIeeDt9 to vernomen of uog altijd het Igebruik van stoomvermogen'óp de opeu
blro wegen v&u Ginnekeï als'iote onto.-
laatbaaiq;r werd boephouril.

Ne a,mpole .,clieouesio- bloek ;t.det 
.daar-

tegeu _brj deh Rsad. geen bezrvgsr, uteer
bestond, mits rqen oon auderen,weg.koos
d:tu ie Dorpstraat.

De- vroedo burgets van trfeerlo scheneu
met dezo verklariug zoer voldaau. Niàts
beletto ben tbane,óoor t_zoo zoideir,'àii,,
o,rn met kraeht ile vordere stappeu ió
doon , welke zouden leiden tot hàt ver-
krijgen der begeerde verbintling.

Het vorvoer van usubout uit de bos-
e_oheu r vau groenten iit de warmoezier.
derijen r y&D voe niet het minit , zal
toeucmeu , vooral omilat aen het andore
eind. iler liju een plaata, vau groote con-
sumptie on e6n ceutrum van-wgreldver.
keer, en, bau«lel ligt. Aanvoer van meet,
eus. wordt ov€neens semakkeliiker.

En ten slotte zal.àe oouourieutie tus-
scheo de bsiilo maatschappijen , die ous
aaos'oteu oBtr Autworpeí,- het tarief
yoo5 vervoor van rerzigers on'goeilereu
iloen dalen-, hetgeen -bovoriler-lijk 

àal
wezen aap de drukte vau bst verÉeer.

- Bedenoo ts oyer om oDE, ovoDals ilo
bew_oners v&tr Meerle en Éoogetraten,
te doon verlougen roar bet tót eteud
koureo oouer trauverbinrling, itie oou
band des vroilee te meor m-oge worden
tusschen Noord.' eu Zuicl.NederLnil.

(t) Deze zoudco dau voor dit gcdc.:ltc vernieuwd.
qoetco porden, oudat zij thers niit voor ttoomtrsm
zijo geschikt.
_ fie .concessie-voorwaardcn verplichteo echter dcr
Ginoclcnschc Tremweguratscbafpg.-o., t.g.o r"r,
gocdlng, toc tc sttru d8t van herc liineu dóor ecne
rndcre mretrchrpp'1i gebruiL wordt geriukt.

Dordo Blad.
: Deze Courant isffi§on den dag van uit-

giÍte Do 6 1tur, tegen 3 eenÍr
'(Zogdailqnumme-r t eenÍr)

i lpor : nuEulerr_ BedP veï,krijg-
bg.pr, iu ,O;: flr,potu bij:'
WEd-. P. . KLIN Id ENBEBC+,

: MduÍitrstíart, (TerÏcydenetr.), E, 94.
lVcd. ÀI. STRO0S; '-
i, BqtcÈstroat, Di' 801.

PE. RB'[N§' EOFFBAUEB,
BogohsEoatj D i ?26.

A. G, KASTELIJN, ,

' trÍoleniiraat, A, 346.
B. E§GBERSEN. .

_Er_fgq$_k, 
g; 300.

P.'YAN. YIIGT,
Nieswe Eaagd[ik , C, 482.

J. J.:EEBMÀNS, :

Nieuwe Ginnekenstraat, A, 7l 1.
O. A.'PÀULY,

Karrestrr$t, À, 12:

tí
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Uit het vorenetaande blijkt dus :lo. dat binuen enkele jiren (immers:
Keulea en .Aken zijn niol op 'één 

il"g
gebouwd) de mogelijkheid zal'beetaan ou
van 

, het rtatiou Broda oyor Gliunokon c. s.
naar Antworpon te gtooÀLu, 

-ioàËo 
t..

u:iuetg,ouverhoopt geeue bezwareh d,alr-

lï-Ë;à,Iïn 
bÍ§ ,de semeenten reteriugon

,20. dat ilie. stoomtraml[n (rueu lette
op het velb.od 9q Íe_rijdei' doàr dó ttorp.
rtlaat.ts, Gionokeh) ilen volgeqden was
zal gaan.:. . yan. Str[lbeek dooi Ulvenhouï
,ttfi den Buaselberg ; vau 'daqr: «loor ile
I(fappeiatraat . ón -Karnepolketiaat tot ilo
Lèy, 'vaà', hier. över de reilc dor Glinnekon-
t-ruo (l) tot vóór de biugaande Nieuwo.
Giu.oekeuetrqqt r, vervolgógg lrugl dgd:

$lilhelpiuósiöggl .ea vàrmbotleliiË' longs
uelpr&tsÍDgol eu ooatz[de \{illemetreót
na.:rr.hot ststion., (D9 itratgn,t.oghr Iagr.
lapgg.zich iu rle siad (q Oió'ueÉ'enrohe
t1+rn bqweegt,' laten .'o. i. geeodstooíi,

,{rqurveDbinding; 
{p,...e,.,p,et het roog'gp hiit

COLTECTIE PAULUS' MUSEUM LzO

In de afgelopen maanden kwamen weèr vele
voorwerpen binnen voor onze collectie.
ondergebracht Ín de volgende deelcollecties

ARCHIEF
6 receptenboekjes (1930-1984) ;

BIBLIOTIIEEK
5 ingebonden Katholieke itlustraties; 0nder ons gezegd in
Brabant;

CAFé
2 ouderwetse tafelkleedjes-klenmen; 1 bedrijfsvergunning
(te?t);

CURIOSA
pijp met pijpenzak; pijpenstoker;
ker;

DEVOTIE
groot aantal bidprentjes (68);

ELECTRA
enkele bakkelieten contactdozen;

KEUKEN
wetplank

KLEDING
jasje met gitjes; 3 krultangen;

KONINKLIJK HUIS
2 boeken over Oranjes;

RIETDEKKER
rietdekkers-snijblok met mes;

ouderretse bril met ko-

SPEETGOED
kindertasje; kop en schotel kinderservies;

kleine en grote
[íe hebben alles
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WÏNKEL
5 stukken sunlightzeep; nuneroteur; reclameplaat; 30 kaar-tjes stopwol;

DE SCIÍENKERS WAREN
mevrouw/de heer/de fanÍrie: F.Asselbergs; A-J. Bijsterverd;J.van den Broek; c. van Dunl A. van ríjt-van de Ítasnorst;c.van Ginneken ; A.van Hurst ; R.KnÍpËcheer ; lrl.Langen;c.Leyten; H.Martens; J.Roovers; J.Nous; c.van schendel;F.&íetsels; M de Wilde.
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ZOMERAVOND-VOETBAI ANNO 1,964
door Kees Leijten

In het archief van Paulus zitten aIIe jaargangen van "Nieuw
Geluid", het weekblad dat vele jaren wekelijks in Ulvenhout
verscheen en ook de Bavelse tegenhanger "0ns B1ad" dat nog
steeds verschijnt.
Het is een waar archief met een schat van gegevens over de
dorpen in ons oude Nieuw-Ginneken.

In 1964 organiseerde het weekblad Nieuw-Geluid voor het
derde jaar een " zomeravondvoetbalcompetitie"
Niet minder dan 10 ploegen deden er aan mee met soms erg
lokaIe namen als F.C.Geersbroek en R.C.Bieberg. Soms waren
het internationale nanen a1s Tottenham en Arsenal.
In het blad van 28 juni 1.964 (10e jaargang nunmer 4) geeft
de redactie een voorbeschouwing op de zondagmiddag (5 juli)
wanneer er voor de vier eerste plaatsen in dit Nieuw-Ge-
luid-toernooi gevoetbald zal worden.
F.C.Geersbroek en R.C.Bieberg spelen de finale. De voorbe-
schouwing eindigt met de volgende wel leuke passage:
Mogen we tot slot nog aan de jonqens van Geersbroek verzoe-
ken on de lijnen voor de finale te zetten en aan de Bieberg
on de goalnetten in gereedheid te brengen.
Dat is nog eens zelfwerkzaanheid,

De finale werd gespeeld op zondagmiddag 7 juli op een voet-
balveld achter de kerk. Eerst de nunmers 3 en 4 tegen eI-
kaar. Arsenal won na een 1-1 eindstand met doeltrappen van
Tottenham. Harmonie Constantia speelde vrolijke noten voor
de finale begon tussen F.C.Geersbroek en R.C.Bieberg.
De redactie van Nieuw-Geluid deed de aftrap.

Bertha Nous, die van Geersbroek geboortig is woond.e sinds
kort met haar man Jan van Dongen op de Bieberg. Jan speelde
voor het eerst mee met R.C.Bieberg. HÍj stond linksbuiten.
Voor Bertha een emotionele wedstrijd. Beide ploegen lagen
haar na aan het hart.
F.C.Geersbroek won na een sportieve wedstrijd met 2-A van
R. C. Bieberg.
's Avonds hras èr, na een uurtje borrelen op eigen kosten,
een koffietafel voor de finalisten aangeboden door de re-
dactie van Nieuw-Geluid
Bertha maakte voor de feestavond het volgende lied,dat de
week daarop werd afgedrukt in Nieuw-Geluid.

wN
M.

VOGEL TERUG
Midden april zal de vogel op het bevrijdingsmonument van de
voormalige geneente Nieuw-Ginneken r{eer terug zijn op zijn
plaats.
Twee jaar geleden sneuvelde de vogel voor de zoveelste maal
door vandalisme en was onherstelbaar vernield. De nieuwe
vogel is een versterkt exemplaar, gemaakt door de zoon van
Paul Grégoire. Medio april wordt hij opnieuw geplaatst, zo-
dat de herdenking op 4 mei ongestoord door kan gaan.
* zie ook het artitreL in ,,Brieven van pauJus', deej 133p735.
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Deze keer gegn wedstrijdversrag en geen standenrijsten,
maar een verslag, beraamd en berijmd door een van dà Bie-
bergspelers en voorgedragen op de feestavond na de finare.

De zomeravond-voetbal, daar reeft iedereen mee mee.
Grote en kleine mensen, zelfs de A.O.hI.
Vergeten is dan Nac, Baronie of Fijenoord.
Want nu komen onze eigen sterren aan het woord.
Ze doen niet onder voor Abe Lenstra of Moulijn.
Want onze eigen mannen, die mogen er best zijn.

Refr:
Iup, Bieberg, hup, Iaat de 1eeuw nÍet in zijn hempie staan
Hup, Bieberg, hup, ju1lie hebt toch goed je best öedaanHup, Bieberg, hup, laat je uit het veld niet slaaí
want de noppen onder je schoenen hebben het toch gedaan.

De wedstrijd tegen Tottenhan, dat was de grootste strijd,
Een iedereen die grinnikte: "Nu vriegt er Bieberg uit,'.
hlat hebben ze gevochten, ar viel het heus niet mèe
Maar bij het einde zag men de stand toch nog 2-2.
De scheidsrechter zag witjes en kreeg een naar gevoel
want midvoor Dré Mertens gaf hem een grote sm... (nerr. )

Proficiat F.C.Geersbroek, dat heb je goed gedaan
!"! goede sper van iullie, daar konden wij niet aanJullie hebt verdiend gewonnen met een spoitiet gebaar
En daarom staat op tafel de beker voor Je rraarl
Maar wees er heel erg zuihig op,ar is nij derdehands
Want volgend jaar zijn wij er hreer en nemen dan

revanche. (Refr. )

Ons aller Nieuw-Geluid, dat stond steeds voor ons klaar
En dat wij hier nu samen zijn, dat danken wij aan haar.
Ook danken wij de scheidsrechters voor het véIe werk

Hun taak was heus niet makkerijk, toch deden zij 
verricht

plicht.
Ook danken wij E.H.B.O., èI spalkten zij geen kuit
En zÍngen met z'n allen nog eenmaal tot besluit. (Refr.)

vonden het een keurig muzikaal verslag; Jan de clèr zouniet beter gedaan hebben.
}Jij
het

221

LANDHUIS EN HOEVE KOEKELBERG
ONDER ULVENHOUT

door Ad Jansen

Inleiding
rn de eerste aflevering van deze studie over Notse1 en Koe-
kelberg is reeds vermeld, dat het gebied Koekerberg vanouds
bewoond' is geweest. De bewoning concentreerde zich op de
zanderige hoogte aan de Mark en op het noordelijk deel van d,e
zandruggen die vanaf de monding van de chaamsebeek in zuide-
lijke richting Iopen. Hier lag vanaf de Middeleeuwen het goed
coeckelberg. De geschiedenis hiervan is rqeds eerder gedeel-
telijk beschreven door dr.F.A.Brekelmans t. Het goed werd, in
L642 gespritst, waarna er bij 't vlot aan de Mark een buiten-
plaats is ontstaan. Het grootste deel van de grond met de
boerderij werd afzonderlijk verkocht en door Brekermans niet
verder besproken. idat betreft de geschiedenis van de buiten-
plaats kan hier met een vrij korte samenvatting worden vor-
staan.De aandacht wordt vervorgens vooral gericht op de , oude
hoeve' van coeckelberg, waarvan tot heden weinig bekend was.

Het ontstaan van het goed Coeckelberg
rn de Middeleeuwen was het gehele gebied, met uitzondering
van de lager gelegen beemden langs de Mark en de chaamse
Beek, één groot akkergebied, dat zich uitstrekte tot aan de
strijbeekseweg. Leenders noemt dit een open akker t, omgeven
door houtwallen maar zonder heiningen tussen de afzonderrijke
percelen. Het akkergebied van Koekelberg zou 22 hectaren
groot zijn geweest. Later Iag hier De Groote Acker, terwijl
de afzonderlijke percelen werden omschreven als liggend in
d'acker of in de Groote Acker.
Een aantal beemden en een deel van de open akker behoorden
vanaf 1400 of eerder tot het goed coeckelberg. Het bestond
deels uit leengrond en deels uit cijnsgrond van de Heer van
Breda, terwijl er ook nog e$kere percelen onder het 0ude Hof
van Thorn te Gilze vieren lrlanneer het reen ontstaan is,
is niet bekend. Evenmin is te achterhalen, of het hier om een
oud vrÍj goed gaat, dat aan Breda gekomen is, of dat de grond
aI in cultuur gebracht was, maar door de bewoners was
verlaten {.
De naarn Koekelberg zou tweemaar Jichte hoogte betekenen, we1-
licht in de vorm vtrn een koek ). ook ars familienaam komt
Koekelberg in deze omgeving voor, maar eqn verband met het
goed van dezelfde naam is niet duidelijk 0.

GELEZEN IN NIEttw cELttÍD DD 7.74,27 EN 20 JUNI EN s EN tz JULI tg64(1.08 JAARaANG NRS 1-6)-
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Koekelberg had als (achter)leen van Breda zelf weer een leen-
hofje, dat drie leenmannen en slechts enkele perceeltjes
grond omvatte
De oudste-bekende vermelding van het leen vindt men in het
dénonbrenent van L474, waarin een opsomming wordt gegeven van
'alle leengoederen binnen de heerlijkheid Breda: iuffrouwe
nergriete van den lare ians huysfrouw van nedervenge houdt de
hoeve van cockeJberch net heuret toebehoirten... u. Een ver-
dere specificatie ontbreekt. Er wordt hier slnechts gesproken
over een hoeve, maar niet over een àuysinge 1.

In 1514 wordt er uitdrukkelijk een boerd.erij verneld. In dat
jaar verkochten de erfgenamen van Jan Cleynert en Margriet
Rombout Wijnricxdr. van den Larqnaan Hendrick Montens, rent-
meester van de Heer van Breda ru: de hoeve van Cockletberg
netter nanschappen, bestaande uit de volgende leengoederen
(zie afb.1):
1. Huis en hof, L bunder, noord aan de beek, oost Peter
Lauyten en de beemd 't Grindeke, zuid Hendrik Peter Cornelis
Meeren en westwaarts aan 'sheren straat;
2. Beemd 't Groesbroek, 3/4 br, noord en west de Mark, oost
en zuidwaarts aan.[,aurijs Cornelis Nijs;
3. Zes lopenzaat II land genaamd ' t Roe, oost Jan Lenaerts
erfgenamen, zuid Laurijs Cornelis Nijs, west aan 't Roe
wesend ' t Vlot, tot de voor§. hoeve behorende, noord aan de
weide genaamd Nieuwenhuijs Lt, ook tot de hoeve behorend.
4. Tien lopenzaat in d'acker, oost aan ' t Strijbeendeke,
zijnde den eeneind van den Dijckbeendt, dat ook tot de hoeve
behoorde, zuid en west aan Jan Thijs Meeren, noord het vol-
gende perceel;
5. Vijf lopenzaat in den Grooten Acker, oost Peter van den
Corput erfgenamen, west Jan Thijs Meeren, noord Anthonis
Cornelis Aartse, zuid het voorgaande perceel.
6. Eenderde deel van een bunder beemd 't Grindeke, zuid aan
Hendrih Pr.Corn.Meeren, noord aan de beek;
7. Vijf lopenzaat land, gelegen bij het voorgaande perceel,
oost, zuid en noord aan de hoeve, west Cornelis Laurijs
Meeren.
8. Een bunder beemd Den Dijkbeend, noord aan de beek, zuid
aan 'sheren straat, west het Strijbeemdeke.
9. Een bunder groes, hei en moer in het groot hijblok, groot
24 bunder, cijnsgoed.
Totaal ruim zeven bgrder (ongeveer t ha. ) leen- en L bunder
ci jnsgrond ( 1r 3 ha)'r.

Koekelberg gesplitst, 1.642
De nieuwe eigenaar stamde uit een reeds in 1335 in Breda
wonend geslacht van hoge ambtenaren.
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Hendrik Montens was reeds vóór 1500 rentmeester in dienst van
d.e Heer van Breda. Hij diende als zodanig vier Nassau,s 1{.

Meer dan een eeuw breef coeckerberg in handen van de familie
Montens (zie schema 1). rn j.642 was het eigendom van cathari-
na Montens, gehuwd met rman van zuytlandt, heer van Moermont
en Renesse. ln 1.642 spritste zij het goed en verkocht het in
twee deIen. Het nanschap met het leenhofje sanen met slechts
twee percelen leengrond,, namelijk het Hoochvlot en de beemd
het Groesbroeck werde4.overgedragen aan de Bredase oud-burge-
meester rsaack NoirotD. De rest van d.e leen- en cijnsgrond,
zowel van Bred.a als van Thorn, werd,en voor 4150 gld. verkocht
1* tgliaan {ichielsen van der Avoort en zijn vróuw Engeltken
Jan Ghijben r0. De overdracht vond. plaats ten overstaan van
schepenen van Ginneken en van de oude Hof van Thorn te Gi1ze,in verband met vier lopenzaat rand, die onder de Abdis van
Thorn vielen.
rn feite werd Koekerberg gesplitst in een feodaal en een
boeren deel. Het leenhofje gaf vooraanstaande burgers aanzien
en leverde hen bovendien nog een zeker inkomen óp bij over-
dracht van de betrokken percelen. De twee stukken grónd die
samen met het nanschap verkocht werden, waren door hun hogeligging aan de Mark geschikt voor het stichten van een klein
buiten, hetgeen in de achttiende eeuw irlrkringen van gegoede
burgers en militairen erg in zwang was I .
De oude boerderij met de overige perceren van Koekelberg was
zowel voor beleggers aIs bemiddelde boeren aantrekkeÍijt.
Adriaan Michielsen van der Avoort stamde uit een familie van
zowel boeren als brouwers en kooprieden in Breda. zowel
Adriaan ars zijn vader Michiel waien schepen te Ginneken.zijn tweede vrouw Engeltken Jan Ghyben, met wie Adriaan in
1638 te Ginneken gehuwd is, kwam uit een boerenfamilie in uI-
venhout en Geersbroek (zie schema 2). rn 1.642 was de ,oude
hoeve' verpacht aan Jan Stoop(s).

De buitenplaats Koehelberg aan de l{ark, L64z-L797
Het ontstaan en het verval van de buitenplaats, reeds be-
schreven door Brekelmans in De oranjeboon, wordt in deze pa-
ragraaf kort sa.mengevat. Hieraan kunnen nog we1 een aantal
nieuwe gegevens worden toegevoegd.
Noirot liet op het perceel , t vTot een nieuwe boerderij met
herenkamer bouwen. Hier zou, aldus Brekermans, de uitgewekenpastoor Mutsaers van de Ginnekense r.k.parochie tussén 16É5
en 1688 hebben gewoond en er de eredienst hebben verrichtlE.
rn 1.669 werd het bezit van Noirot overgedragen aan een andere
vooraanstaande burger: Frederik van'lder Hove, ontvanger der
gemene landsmiddelen in de Baronie u.
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Het goed vraarop een huis stond, was exclusief de leengrond
zeven bunder groot. Het rnanscàap met alle ond,errenen werd
door Noirot eveneens verkocht.
De erfgenaflen van Ten Hove lieten Koekelberg in L682 openbaar
verkopen 'u. Uit de vestacte blijkt, dat de overgedragen
goederen en het nanschap met de achterlenen geen verandering
hadden ondergaan. Koper was opnieu!Í een vooraanstaand burger:
sr.Jacob van vechelen, makelaar en tiendraadsnan te Breda.
Het buiten bleef 108 jaar in handen van vier generaties van
deze familie. van vecheren breidde tussen 1690 en 1695 het
goed verder uit door aankoop van twee kleine boerderijen j,n
het gebied Koekelberg en een aqgtal aanpalende percelen tt.
Na de dood van Jacob in 1702 LL kwan Koekelberg ongedeeld
aan zijn weduwe Margareta Johanna de Clerck en de drie kin-
deren: Jacob, constantinus en catrina. De twee zonen bekleed-
flen rater belangrijke functies in het stadsbestuur van Bredao". De dochter Catp,ina was gehuwd met Sr. taurentius Lips,
brouwer te Leiden ". Na de dood van d,e moeder waren de twee
zonen door een onderlinge deling van L9 juni tTtt eÍgenaar
van de onroerende goederen. rn L718 verdeelden zij deze weer
in twee kavels. Jacobus kreeg coeckelbqpg toebedeeld en zijn
broer Constantinus de huizen in Breda &.
De eigenaren verhuurd,en de boerderij, maar reserveerden voor
zichzelf twee benedenkamers en de opkamerr^plsook twee zomer-
huisjes en de visrechten op het landgoed lu. Er was toen dus
sprake van een boerderij met herenkaner(s).
Na het overlijden van Jacob Jacobszogp deelden zijn vijf kin-
deren de omvangrijke nalatenschap ''. De oudste zoon Jacob
Frederik werd onder meer eigenaar van het buiten coeckerberg;
later vererfde het aan diens dochter Johanna gehuwd met
Caspar Bles.
rn 1.749 werd Koekerberg omschreven ars een hofstede, nanschap
off leenboek, genaaat Coeckelb€tg, onder boongaart, saaij- en
weijlant, 7 bunder. Er hoorden de volgende percelen bij: het
Hoogland, het Aland, een zaailand van 2 bunder, de Schoor-
beenden of Schutskooije, de Roos, de Boekweitwijde, nog een
weiland bij de Markr èÍl een heideverd op strijbeek. rn 1790
blijkt er een herenhuis met een boerenhoeve op te staan. In
dat jaar liet, Johanna van Vechelen, echtgenote van Caspar
BIes, Koekelberg openbaar verkopen, waarbij het voor 6300
gld. eigendom werd van n^Hendrik virn Opstall, substituut-
secretaris van Ginneken ro.

Het omvatte:
1.. Een herenhuis, koetshuis, boerenhoeve, vijvers, dreven en
cÍngels, 1 br;
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2. Zaailand waarop een tuin was aangelegd, met dreven er door
en er naast, 900 roeden, genaamd De Huysacker;
3. Het HoogJand, 400 roeden;
4. Het ALand, 265 roeden;
5. Beemden, nu bos, 200 roeden;
6. Het Klijn Beendeke, 140 roeden;
7. Den Calverbeend, 220 roeden;
8. De Korte Bedden, 400 roeden;
9. Zaailand en bos, D€ Roos, 200 roeden;
10.ffet Beendeke, nu genaamd De Boswei; 100 roeden;
11.Heide bij Lugtenburg, 1 bunder.
Totaal 9 bunder en 25 roeden, exclusief het leen en het man-
schap.
Verder werd,en er nog een aantal percelen los verkocht, samen
vier §pnder en 102 roeden, met een totale opbrengst van 3170
gld. t't. Het totale bezit aan niet-leengronden bedroeg in
L790 13 bunder en 127 roeden, ruim 17 hectare.

Boerderij 't Vlotje"
In 1795 brandde het herenhuis en de boerderij af, terwijl in
1798 de leenrechten vervallen werden verklaard. Van OpstalI
verbouwde het koetshuis tot een kleine boerderij (afb.z). In
L797 verkocht hij een gedeelte van zijn bezit met het huis
voor 3550 qld. aan de vroegere Bredase drossaard Benjamin
F3ron van der Borch, de overige percelen werden los verkocht
J0. Het waren zijn vijf kleinkinderen, die het restant van
het goed Koekelberg uiteindelijk in 1871 openbaar lieten ver-
kopen. Het betrof : een^pouwmansstedeke, genaand IIet Vlotje,
groot 2.L2.70 hectarerL. In feite bestond het boerderijtje
uit het verbouwde koetshuis, met een restant van de waterpar-
tij, enkele d,reven, een tuin en twee percelen bouwland.
Verder werden in afzonderlijke kopen nog drie percelen wei-
land aangeboden. De pachter Cornelis Jan Verhoeven wist be-
slag te leggen op de boerderij en een van de aan de Mark
grenzende weilanden voor een bedrag van Í 3.030r-.
In L901 verkocht de familie Verhoeven een en ander aan de uit
Princenhage afkomstige Jan Braspennincx, d.ie in 1906 het oude
boerderijtje afbrak en het terrein tot hooiland maakte. Hij
bouwde een nieuw huis op een perceel grond aan de andere
zijde, dus fpn oosten van de oorspronkelijke weg naar 't vlot
op de Marktt (zie afb.Z; foto 1 ). In 1920 vererfde dit aan
Henricus de Roover, getrouwd met Philomena Braspennincx.
Omstreeks 1955 volgde zijn zoon Jan hem op. Het huis werd
1985 vernieuwd, nu Koekelberg 10 (afb.2 en foto 2). Ook
bijbehorende grond werd grotendeels verkocht.
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Haar stond 'de oude hoeve van Coeckelberg'?
In 1642 werd het boerengedeelte van Koekelberg verkocht aan
Adriaan Michielsen van der Avoirt en zijn vroul^I Engeltken Jan
Ghyben (zie schema 2). Behalve een aantal percelen leen- en
cijnsgrond werd ook de 'oude hoeve' aan hen overgedragen. De

eerste vraag die nu beantwoord noet word.en luidt dan ook:
waar stond deze hoeve? In de overdrachtsacte van 1642 wordt
de ligging niet nad.er beschreven. Daarvoor moet men te rade
gaan bij een oudere of een latere acte.
Bij de aankoop door Hendrik Montens in 1514 wordt de begren-
zing van de hoeve in het Leenboek van Ginneken als volgt aan-
gegeven: noord aan de (Chaamse)beek, west aan de straat, zuid
aan Hend.rik Peter Cornelis Meeren. Hieruit volgt, dat de hoe-
ve aan de oostzijde van de doorgaande weg v.rn noord naar zuid
heeft gelegen. Aangezien de boerderij noordwaarts aan de beek
grensde, zou deze in de huidige wijk Beekhoek-1 moeten worden
gezocht, tussen de Molenstraat en de straat genaamd Oude
Beekhoek, net ten zuiden van de beek.
In een nog nader te bespreken deling van 1690 wordt vermeld,
dat de hoeve noord- en oostwaarts aan de beek grensde en
westwaarts aan 'sheren straat, hetgeen tot dezelfde conclusie
leidt. Daarmee is de ligging bepaald. Verderop zal een en an-
der nog nad,er worden ond.erbouwd.
De hoeve is tot ver in de negentiende eeuw blijven bestaan.

Rond 1400 werden nieuwe boerderijen meestal langs de weg
gebouwd. Er wordt echter pas omstreeks 1500 een boerenhuis op
Koekelberg vermeld. Het is dan ook niet vreemd, dat men dit
in verband met de bereikbaarheid niet aan de Mark, maar nabij
de huidige Molenstraat of Strijbeekseweg heeft gebouwd, elaar
ook de meeste percelen lagen. 0f er voordien elders een oude-
re boerderij heeft gestaan, blijft echter een onbeantwoorde
vraag. In de Middeleeuwen echter waren het waarschijnlijk
juist kleine boeren die de hoge gronden van Koekelberg be-
werkten en hun activiteiten geleidelijk in oostelijke rich-
ting verplaatsten.
De boven gegeven plaatsbepaling roept we1 een aantal vragen
op. Het leen- en cijnsgoed Coeckelberg lag aan twee zijden
van de wèg, de boerderij zelf stond praktisch langs de weg.
Het grootste deel van de grond 1ag echter langs de beek en in
de grote akker aan de westzijde van de weg, terwijl er ook in
het uiterste westen van dit gebied nog enkele percelen aan de
Mark lagen. Het kleinste deel ten oosten van de weg vormde
topografisch gezien echter één geheel met de aan de westzijde
gelegen beemden en akkers, met uitzondering van de percelen
aan de Mark.
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Is de weg door het leen ontstaan of is het leen pas uitgege-
ven toen de weg reeds haar defintieve plaats had gekregen?

Vergelijking net andere lenen
In Ulvenhout lagen nabij de weg nog twee andere lenen van de
Heer van Breda. Beversluys en Grimhuysen zouden beide om-
streeks 1400 ontstaan moeten zijn. De leen- en cijnsgrond van
Beversluys lag aan weerszijden van de huidige Ulvenhoutse-
laan. Grimhuysen moet eveneens omstreeks 1400 als leen zijn
uitgegeven. De kern van dit goed, waarvoor de Heer van Breda
zelfs een klein deel van de Grote Àkker van zijn eigen hoeve
afstond., lag ten westen van de weg. Maar ook ten oosten van
de huidige Dorpstraat en nabij het Ulvenhoutse Bos lagen nog
een aantal percelen leengrond.
Beversluys lag aan de Bavelse Lei, Koekelberg aan de Chaamse-
beek. Beversluys was in 1542 ruin 25 bunder groot, aaneenge-
sloten gelegen, voornaqlelijk leengrond, vooral akkerland met
slechts enkele beemden". Koekelberg omvatte in 1514 slechts
7r5 bunder leen- en cijnsgrond, bestaande uit ongeveer even-
veel beemden a1s akkergrond. De percelen vormden toen geen
geheel: de meeste lagen nabij de hoeve en de Strijbeekseweg
en slechts enkele aan de Mark.
Grimhuysen is een geheel ander leen, enerzijds door de bij-
zond,ere familierelatie tussen leenman en leenheer, anderzijds
door de ligging, ver van de Mark en van de beken. Het bestond
voor een deel uit reeds in cultuur gebrachte grond aan de
westzijde van de weg, afkourstig van de hoeve van de Heer van
Breda. Verder was er een blok aan de oostzijde van de weg
tegenover het voorgaand.e, dat van origine eveneens bij Grim-
huysen moet hebben gehoord. Tenslotte behoorden tot het leen
een aantal heidevelden aan de huidige Annevillelaan nabij het
bos. Het leen omvatte ongeveer veertien bunder akker- en hei-
degrond, itrd" zestiende eeuw aangevuld net een hoeve met
crlnsgrond -'.
De kern van het leen Grimhuysen ontwikkelde zich in de zeven-
tiende eeuw tot een kleine buitenplaats, Coeckelberg viel in
diezelfde eeuw uiteen in een kleine buitenplaats aan de l{ark
en een boerenbedri j f aan de wegr temi j I Beversluys steeds
een boerderij is gebleven.
Grimhuysen en Koekelberg zijn geheel verdwenen. Alleeà
Beversluys is ten dele blijven bestaan in de vorm van een
boerderij van na de Tweede llereldoorlog en een zeer mooi
tuinencomplex langs de Bavelse tei

Afb.2: Koekelherg énno 2000, net de plaats van het vroegere
buiten en de boerderij ' t Vlot.
1 = boerderii/herenhuis, 1.642-1797;
2 = koetshuis tot L797; daarna boerderij 't vlot, jrgï-j.g06;
3 = boerderij 't Vlot, 1.906-L985;
4 = nieuw woonhuis J.de Roover, i.gOS;

( tek.A.hl. Jansen) .
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Afb.3: Ínschatting van de ligging van de perceTen grond, die
in 1690 bij de oude hoeve van Koekelberg behoorden (tek.
A.Il.Jansen).

2r1

1690: de 'oude hoeve' van f,oekelberg valt uiteen
Àdriaan Michielsen viulr der Avoirt werd geboren in Ginneken,
waar zijn vader schepen was. Zijn grootvader Jan Michiel
Mercelissen was omstreeks 1600 pachter van het huis en de
grond van Grimhuysen. Ook zijn vader was boer in Ginneken. In
1642 kocht zijn zoon Adriaan de 'oude hoeve' van Koekelberg.
Enkele jaren daarvoor was hij hertrouwd net.fle eveneens uit
Ginneken afkomstige Engeltken Jan Ghyben r5. Adriaan had
negen kinderen, waarvan de oudste Geertruyt (1635-1707), uit
een eerder huwelijk met Petronella Antony Monden stamde (zie
schema 2). In het testament dat Engeltken Gysbracht Janssen,
weduwe van Adriaen Michielsen van der Avoirt in 1,679
passeerde voor de Bredase notaris Paulus van Heusd.en, wordt
uitdrukkelijk vermeld dat Geertruyt haers nan voordochter
hras. Het testament werd onderte[pnd ten woonhuijse wrn testa-
trice, gent. Coeckelenhergh JD. Hieruit blijkt, dat de
familie Van der Avoirt zelf de 'oude hoeve' van Coeckelberg
heeft bewoond.
In 1690 waren de ouders overleden. Er waren in dat jaar,
naast de eerder genoemde Geertruyt, van de acht kinderen uit
het tweede huwelijk nog vier gerechtigden in de nalatenschap:

1. Jenneke Antony Paulus Ghyben, weduwe met zes kinderen van
Michiel Adriaen Michiels van der Avoirt;
Z. Cornelia Adriaan Michiels van der Avoirt, gehuwd met
taureys Cornelis Gyps;
3. Pitronella Àdriaan Michiels van der Àvoirt, begijn te
Breda;
4. Joost Laurei jssen van den Couwelaar, wed.umaar van
Maeijken Adriaan Michiels van der Avoirt, namens de twee
kinderen uit dit huwelijk.
De boerderij werd bij de deling gesplitst. De keuken met het
achterhuis, de helft van de boomgaard en twee kruythoven,
samen 25 roeden,- gingen naar de weduwe en kinderen van de
zoon Michiel. De camert hoochcaner en de daaronder gelegen
kelder, de wederhelft van de boomgaard, de schuur, het turf-
huis en de aanstede, Bamen 350 roeden grond, werden toegewe-
zen aan taureys Cornelis Gy?s getrouwd met de dochter Corne-
lia (zie schema 3). Dít deel grensde oost- en nqgrdwaarts aan
de beek, zuidwaarts aan Àntony Laureys Gyps tt, westwaarts
aan de straat en aan de keuken van de eerste kavel.
De boerderij was leengoed onder de Heer van Breda. De overige
Ieen- en cijnsgrond werd onder de erfgenamen verdeeld. Deze
bestonden uit (zie afb.3):
* zes lopenzaat zaailand, genaamd De Corte Bedden in de Grote
Akker( leen) ;
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* 15 lopenzaat in De Lange Bedden (leen)'
rÍ eenderde bunder van een perceel De ciuae §traat S (geen
leen), aansluitend bij de Grote Akker, oostwaarts a.rn de
straat gelegen;
* vijf lopenzaat zaailand (leen) met àet Gaersdrieske (geen
leen), 60 roeden; gelegen aan elkaar, oostwaarts aan het
voorgaande perceel;
* een bunder beemd, Den Dijckbeut (Ieen), oostwaarts aan de
straat, zuid het voorgaande perceel, noord de beek;
* een perceel Den Cauwelaar en De Bijster (geen leen);
* drievierde bunder weide De Boschweijde (Ieen);
* 455 roeden zaailand in Den Grooten Acker (geen leen);
* eenderde bunder beemd 't Grinde.ke (leen) ";* een halve bunder zaailand in de Regtestraat (geen leen);
* een bunder land, De Peertsweijde en het Veideke (geen
leen).
* land op Geersbroek.
Onverdeeld bleven 3| bunder wei in de Moerdijk en een deel
van de Strijbeekse Heide.
Totaal ruim 6 bunder leengrond en nrim vier bunder
cijnsgrond, zonder de percelen op Geersbroek, Strijbeek en in
de Moerdijk.

De 'oude hoeve' in de achttiende eeur
Toen onstreeks L720 taureys Cornelis Gms en zijn vrouïI
Cornelia Adriaan Michielsen van der Avoirt, overleden waren,
kwarn hun deel in de hoeve aan de zoon Cornelis taureys Gyps,
en zijn drie zusters. Dat blijkt uit de cijnsboeken van de
Ileer van Breda, opgesteld omstreeks L7202 een neer- en
hoochcaner, stal, schttur, hof, zaai en weilandr ddrt eLkaar
gelegen, genaaad Coeckelenbergh, 280 roeden, oost- en noord-
waatts aan de beek, zuid aan,§nthonis Gybs, westwaarts aan
sheere straat, leen zijnde s. Er hoorden bii: De Lange
Bedden, groot 800 roed,en, evenèens leengrond; en 360 roeden
ín Den Grooten Acker, waarvan de helft leen was; een weiland
' t Strijbeendeke, 72 roeden, leen; verder een weiland Den
Dijckheent, groot 136 roeden, leen; en twee percelen zaailand
in den Cauwelaar, groot 88 en 64 roeden.
De familie G1rys heeft de grond in De Groote Acker vervolgens
verkocht. In 1,74A werd het perceel De Lange Bedden, groot
twee bunder (2,6 hectare) overgedragen aan Hendrik Adriaan
van Dijk (1678-1748), s.rmen met zijn vrouw Elisabeth Joosten
van den Cauwelaer (1680-1745) sedert 1710 eigenaar van de
hoeve Strijbeekseweg L2. Elisabeth was een nicht van de
kinderen Gyps. Hendrik van Dijk werd in 1740 in het leen
verheven voor het teenhof van Breda.
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Het deel van de Groote Ackker dat geen 1een was, groot 482
roeden, verkochten de erfgenanen Glps in 1728 aan Jan Francis
de weijse. Naast Grimhuysen en de Pekhoeve was deze welvaren-
de Bredase koopman ook nog eigenaar van hoeve De BeekhoekqL.
Ook de 'oude hoeve' zelf en de overige percelen werden in
diezelfde tijd verkocht. Johanna couvent, weduwe Beerens van
Weldere kocht in 1739 en 1740 de gehele hoeve, zowel de
canert die eigendom was van de familie Glps als de keuken,
die in het bezit was van Geertruyt Michiel Àdriaan Michielsen
ylan der Àvoirt en haar man Pauwels Jan cornelissen van A1phen
'". In 174L werd Pieter Adriaan Menssen in het leen verheven,
later was zÍjn zoon cornelis eigenaar. Ln 7776 verwierf Anne-
ke Hendriks van Hooijdonk, weduyÍe van cornetis steeven .{e
Jong een deel van de leengoederen, waaronder de hoeve {J.

Dat blijkt uit een acte van deling na haar dood tn L792.
In dat .jaar deelden drie dochters de nalatenschap van hun
moeder 41.

De dochter Maria cornelia de Jong (+1812), gehuwd met pieter
Princen (1759-1842) kreeg toebedeeld:* de boerderij te Notsel, groot 600 roeden, oostwaarts aan
sheren straat, zuidwaarts aan cornelis Meeren, westwaarts aan
Adriaan van Dijk (Strijbeekseweg t2), noord aan eígen ter-
rein. Verder twee percelen: Het lleijligen Geestland, groot
een harve bund.er en ÍIet steeken. Beide stukken grond lagen
vermoedelijk niet op Koekelberg maar eerder op Cauwelaar. De
boerderij stond aan de westzijde van de Strijbeekseweg, nu
nr. 6.
* Een huis, een hooge en een leege "*e, 

45 , torfkooi j, hof ,zaaij- en weijland in twee percelen, gent. Coeckelenherg,
groot twee bunder, g4gnzend oost- en noordwaarts aan de beek,
zuid- en westwaarts {D aérn sheeren straat. Er behoorden ver-
der nog bij de percelen: De Lange Bedden, groot twee bunder,
oostwaarts aan de straat; I{et strijveldeker, groot 130 roeden
en Den Dijkbeend, groot een halve bunder, grenzend oost- en
noordwaarts aan de beek, zuidwaarts aan het vorÍge perceel.
Deze drie percelen waren, evenals de hoeve, Ieen onder de
Heer van Breda, twee volle lenen.

De 'oude hoeve' in de negentiende eeuut
Pieter Princen was zelf niet onbemidderd. rn 1802 kocht hÍj
de hoeve De Beekhoe.k (0ude Beekhoek 2). zijn vrou$, Maria de
Jong erfde van haar moed.er maar liefst drie boerderijen.
Daartoe behoorde niet alleen de boven reeds genoemde hoeve
Strijbeekseweg 6 en de 'oude hoeve, van Koekelberg, maar ook
nog een .keu.ken met 400 roeden land en een aantal percelen,
later de hoeve Notselseweg 2.



Foto 2: Het in 1985 gebouwde nieuwe woonhuis van de fanilie
De Roover, Koekelberg nr.10, net links de akkert waarop bewo-
ningssporen uit de SteentÍjd zijn aangetroffen
( foto A.9,1. Jansen, 200L ) .
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Met totaal vier boerderijen op Notsel en in de Beekhoek en
een grondbezit op Geersbroek, Notsel, Koekelberg, Heerstaaij-
en en op de Strijbeekse heide van totaal 99 hectare, was dit
echtpaar aan het begin van de negentiende eeuw de grootste
bezitter van onroerend goed in het betrokken gebied.
Na de dood van Pieter Princen deelden de vier kinderen zijn
nalatenschap. De dochter Catharina (1786-1864) gehuwd met
Adriaan Wagenaker; (1778-L861), kreeg de boerderij aan de
Notselseweg nr.2 :' met 33 hectare grond.
De ongehuwde zoon Cornelis (1787-1876) en zijn eveneens
vrijgezelle zuster Anna Maria erfden de hoeve De Beekhoek
(Oude Beekhoek 2) en 38 hectare grond op Geersbroek, Cauwe-
laar, .(oekelberg, Notsel, Heerstaaijen en de Strijbeekse
Heide {Ö. De derde dochter Adriana Elisabeth (7794-t823) was
gehuwd geweest met de Bavelse boer Donatus Leenaars (1784-
1860). Het was echter Adrianus Franciscus Lenaerts die in
L842 in het bezit kwam van de vroegere hoeve van Koekelberg
en van de boerderij Strijbeekseweg 6 met ruim 26 hectare
grond op Koekelberg, Cauwelaar, Notsel en de Strijbeekse
Heide. Omstreeks 1855 kwam dit bezit door erflating aan Dona-
tus Lenaars, die eerÀ en ander weer naliet aan zijn zwager
Adrianus Wagemakers ". Na diens dood kwam de in twee wonin-
gen verdeelde 'oude hoeve' van Koekelberg aan diens kinderen,
waaronder Johanna, gehuwd met Adriaan van Dijk, landbouwer te
Ginneken.

Het einde van de 'oude hoeve'
In de negentiende eeuw ging het snel bergafwaaarts met de
hoeve. In 1883 werd de ongeveer vijf eeuwen oude boerderij op
dezelfde plaats herbouwd in de vorm van twee eenvoudige wo-
ningen onder-één-kap. In 1859 was de flauwe bocht in de Mo-
lenstraat enigszins in westelijke richting verlegd, waardoor
de twee woningen wat verder van de weg kwamen te staan. In
1905 kwam ook voor de herbouwde hoeve het einde. De twee wo-
ningen werden afgebroken en vervangen door twee dorpswoningen
aan de weg. Daarna gebeurde er bijna 70 jaar niets meer, tot-
dat in de j aren zeventig vEIn de twintigste eeuvr de Mo1en-
straat opnieuw werd verlegd, maar nu in oostelijke richting;
het oude tracé met de oud.e brug oveq^de beek (foto 3) werd
ten dele toegevoegd aan de Slot1aan 5u.

Voor de Nieuwe Molenstraat moest een der huizen uit 1905 wij-
ken. Het werd afgebroken en herbouwd aan de nieuwe straat (nu
Molenstraat 61, foto 6). Het andere huis, dat met de achter-
zijde aan de beek ligt, bleef bestaan als Slotlaan 85 (foto
5). Ten behoeve van de wijk Beekhoek-1 werd het stroomop-
waarts gelegen deel van de beek in zuidelijke richtÍng ver-
legd.

Foto i:
De historische brug
over de Chaansebeek
in de huidige Slot-
l-aan
(foto : A.Ít.tï;:\ïi,.
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Foto 4: Restant van
het beeklandschap
tussen de Slotlaan
en de Molenstraat,
net op achtergrond
de plaats waar eens
de 'oude hoeve' van
Koekeiberg heeft
gestaan
(foto: A.w.t*r"Oi?,l

Foto 5: Slotlaan 85, gebouwd in 1905 ter vervanging van de in
twee woningen verdeeide 'oude hoeve' van Koekelberg (foto
A.W.Jansen, 2001-).

Foto 6: I{et huis Moienstraat 67 staat praktisch op de plaats
waar ongeveer 500 jaar lang de 'oude hoeve, van Koekelberg
heeft gestaan (foto A.W.Jansen, 2001).

De plaats waar gedurende 500 jaar de 'oude hoever van
Koekelberg stond, is nu bijna niet meer terug te vinden.
Bijgevoegde schets (afb.4) van de huidige situatie in verge-
Iijking met die van omstreeks 1830 toont aan, dat op deze
plaats nu de omstreeks 1970 verlegde Chaamsebeek loopt. De
toude hoeve' stond pa1 ten noorden van de woning Molenstraat
61 (foto 6). Alleen het huis Slotlaan 85 (foto 5) met de
strook grond langs de Chaamsebeek tussen de Oude en de Nieuwe
Molenstraat (foto 4), geeft nog enigszins een beeld van de
vroegere situatie in dit deel van de Beekhoek.

Besluit
tÍarmeer het leengoed Koekelberg precies ontstaan is, blijft
een onzekere zaak. Men is geneigcl het oorspronkelijke Koekel-
berg te situeren op de hoge grond aan de Mark of in het Mid-
deleeuwse akkercomplpx, waar ook in de prehistorie reeds men-
sen gewoond hebben lr. Vast staat echter, dat omstreeks 1500
het agrarisch centrum aan de oostzijde van de doorgaande weg
van noord naar zuid gesitueerd was. 0f er voord,ien al een
hoeve heeft bestaan is echter uit de in het voorgaande be-
schreven bronnen niet vast te stellen, evenmin de plaats waar
deze dan gestaan zou hebben. Meer aannemelijk is, dat er een
aantal kleinere boeren woond.en, die na uitputting van de
grond verder oostwaarts trokken. Het leen zou echter uitgege-
ven kunnen zijn omstreeks 1400, in dezelfde tijd als de an-
dere Ulvenhoutse lenen: Grimhuysen en Beversluys.
Àlleen van dit laatste goed is nu nog iets terug te vinden,
de twee andere leven in Ulvenhout slechts voort in de vorm
van straatnamen.
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Aantekeningen
Gebruikte afkortingen:
A.R.A.G. Algemeen Rijksarchief,'s-Gravenhage
R.A.N.B. Rijksarchief Noord-Brabant,'s-Hertogenbosch
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18. J.M.de Lepper: Drie eeuwen kerk in ul-venhout, L648-1-976, Nieuw-
Ginneken 1979; p.7. Mutsaers zou op Koekelberg hebben gewoond, op
de rechteroever van de Mark tegenover de Blauwe Camer, in een huis
dat. t.oebehoorde aan de kinderen van Jan Michiels van der Avoirt.
Dat zou dan de oude hoeve moeten zijn geweest, na de dood van Adri--
aan M.v.d.Avoirt in 1678, eigendom van zijn weduwe en zijn kinde-
ren. volgens A.Hallema'. Gedenkboe.k der Ned. Herv.Gemeente Ginneken,
Breda 1940; p.69-70, verbleef pastoor Lemmens in 1667 echter (niet
permanent) op het buiten Koekelberg van Noirot.

19.G.A.8., R 696, 2O-LL-1668; vest f .L77v-7'72r, 79-2-1669.
20.c.A.B., R 697, f .234v-235v, 22-L2-1682, vest.
21.G.A.B., R 699, f.18r-19r, 19-6-1691: aanstede meL huis, Ltbr.,

geconfisceerd goed na de dood van Lesken Cornel-is Couweleers, na-
tuurlijke dr., gehuwd met Jan Huybregt van Wesel, zonder kinderen
overleden; met beemd bij Koekelberg, 70 à 80 roeden, west de Mark;
verder: R 699, f .48r, 13-10-1693: Iilouter Corn. Schel-lekens verkoopt
de Eoekrveitdonck, \br; R 699, f.6Ov-62r, \6-2-1694: kinderen Mar-
ten Sgrauwen verkopen stede, 2 br, oost sh.straat, noord kinderen
Laurijs Joost v.d.Cauwelaar, west kinderen Jacob Joost v.d.Cauwe-
laar; met de Schoorbeemden, 1br; De Roos, 1 br. Aangekomen van de
familie Corn. Corn. Claessen.

22.Overleden 23-9-t702, begraven in de Grote Kerk 27-9-1702.
23.Jacob was schepen en l-ater burgemeester; Constatinus secretarisi

Brekelmans, p.109.
24.G.A.8., R 701 , f .Lr-2v, l-5-1-1704. Dit echtpaar leende 4000 glds op

onderpand van hun derde part in Koekelberg. zover 'al-l-odiaal' ,7 br.
25.G.A.B., R 575, f.16Ov-167v, 17-10-1718. Vader Jacob had aangekocht

op 26-11-t694: 1 br-hoogland, van Jan Math.van Roij; 2 gemeten
zaal-Iand, 5-1-2-1-698; de Martens stede, 2 br, van de kinderen Marten
Sgrauwen, met de Schoorbeemden, 1br, en De Roos, 1 br.;16-2-1694.

26.c.A.8-, R Ginneken L42, f.46v-48r, 28-1-1702- Zie ook Buj-ks, L2,
p.51. Het gereserveerde deel van het huj-s betrof een groot deel van
het benedenhuis en kan men als 'herenkamer' beschouwen.

2'7.c-A.8., R 596, f .58v, 25-1-1749. De kinderen waren: Jacob Frederik,
borger-capiteyn in dienst van Breda; Pieter, substituut-griff.ier te
Breda, Maria, Johannes, jongeman, en Dina.

28.c.A.B., R Ginneken 99, f .138v-139v, l-5-10-1790, vest.
29.c.A.8., R Ginneken 99, f 140r-143r, 15-10-1790, vesten. De kopers

hraren: Cornel-is Kerstens met De Roos of Oude Roosi Pieter Princen
met het noordelijk deel van de I4artens stede; Antonetta Oomen
gehuwd met Willem Pebergen met het zuidelijk deel van deze stede;
Adriaan Chr-v.Dijk met het Scàoorbeemdeke, Antonetta Oomen met de
Boekweitendonk; elr een perceei ireide op SLrijbeek.

30. G.A. B. , R Ginneken 100, f . 225v-226v, ]-]--1,2't79'l ; idem, f -2L'7 r-
22!r, 23-Il-L79'l: aan Jan staaltjes IÍet HoogTand, 400 roeden; aan
Adr-Chr.van Dijk het A7and, 265 roeden; aan Pieter Princen De KoÍte
Bedden, 400 roeden; aan Anthony Kulpers zaailand de Iíuysacker,9OO
roeden; aan cornelis Knaap: de Roos, 20O roeden-

31.NN Ginneken 20, notaris Jonckheer, 2-B en 16-8-1871.
32.Kadaster Breda, huJ-pkaarten Ginneken sectie E, nr.43, dec.1881;

nr.95, maart L906. Kadastrale legger Ginneken, arL.nrs. 1676,
3189, 3190; ldem Nieuw Ginneken, art.358, 2273, 47O4, 4705.

33.G.A.B., R 678, f.21-Lr, ]-L-5-L542. Zíe ook Buiks, Veldnamen 4, p.24.
34.A.ïÍ.Jansen in Erieven van PauTus, nr.116, 199'l; nr.1,21, 1998.
35. In de doopboeken heet zí1 ook we1 Angela of Engelberta Gi-sberts.

Elders wordt zi3 Engeltien Gysbracht Janssen of Gijsbrecht Jan
Gijbrecht Lenaerts genoemd (met dank aan G.Bastiaansen).

36.c.A.B., N 22g, acte l-67- Geheel in de traditie van deze Bredase
familiewasGeertruytbegijnophetBredasebegijnhof,evenalsde
dochter Pitronella Adriaan Michiels van der Avoirt'

N. D.
G.A. B.

3.

s.

5.
6.

7.

Archief Nassause Domeinraad
Gemeentearchief, Breda

R Oud-rechterlijk archief, aanwezig bij G.A.B.
N Notarieel archief , 1e serier dànw. Blj G.A.B.
NN fdem, 2e serie, vanaf t842-1905.
R. v. O. Register van overschrijvj-ng, Kadaster Breda.

1. P.l.BrekeJrnans:'Kcekelberg'
t964, p.103-113.

in .Taarttoek- De Oranjahoom, XVTTt

2. K.A.H.ÍI.Leenders: Rapport Landinrichting Ul-venhout-Gal-der, 4.4.L. ;
Den Haag, 1999-Idem: Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde, Zutphen
7996; p.489.
G.A.B., R 693, f.138r-139r, 4-3-L642. Brekelmans, p.107, vermeldt,
dat de gronden onder jurisdictie van de hof van Thorn te Gil-ze voor
het eerst worden vermeld in 1565, waaruit hij concludeert, dat deze
pas in het begin van de 15e eeuw aan Coeckelberg zijn toegevoegd-
Leenders: Landinrichting, 5.17: een (niet nader aangeduid) deel van
Koekelberg werd a1s a-l.Lodium beschouwd, wat op hoge ouderdom wijst.
Chr.Buiks: VeTdnamen, 12, p.53.
In 1389 heft de kerk van Ginneken een rente op een beemd, gelegen
tussen Paurve-Ls van der Daesdonc.. op deen side en Jan van Kockelen-
berghen op dandere side ende de l4arke daer tusschen lopende;archief
begijnhof Breda, regesten nr.190; met dank aan G.A.KLein, Arkel.
Brekelmans, p.106: Jan van Grj-mhuysen, Gheerit Stampaert en Ansem
Goerts. De leenman was àul.de en manschap verschuldigd aan de leen-
heer. Manschap had aanvankelijk een nr-il-itaire betekenis. Bij kleine
lenen betaalde de leenman bij de leenhulde een jaarschare, de op-
brengst van één jaar, aan de heer; de griffier incasserde het ka-
merlingrecht.

8. A-R.A.G., Leenhof van Brabant, Leenboek Couroit, Aveux et dénombre-
ments 2100 bis, f.50v. Copio in G.A.B., afd IV, 26, 133.

9. Chr.Buiks:. Vel-dnamen ?eterjngJen, p.109: hoeve betekent hier een
grondoppervl-akte van 12 bunder (15,5 ha). In de l"liddeleeuwen kon de
naam overgaan van de grond op het daarop gezette gebouw- Dit moet
voor het einde van deze periode hebben plaats gevonden.

10.A.R.A.G., N.D. L160, f .5v, Leenboek van Ginneken, vernieuwd 1732.
11.Een lopenzaat is hier 1/6 bunder, ongeveer 2L6O trr2. Buiks: I, p.61.
12.Buiks, 12, p.64. rn de cijnsboeken was dit perceel 3/4 bunder.
l-3.Niet vermeld in het leenboek zijn beemden in de Vuchtpolder en 20
' ' br heide nabij de Vossenberchse molen onder Strijbeek- G-A.B.,

R 422, f.52v-53r, 4-7-1574. Zíe ook Brekelmans, p.103.
14.Zie: Y.H.M.Nijon: 'Montens', in: Jaarboek van het Centraal Bureau

voor Genealogie XXIÍ, 's-Gravenhage, L968. Met dank aan G.F.C.Bas-
Liaansen, Breda.

15.R 693, f.139v-140v, L1-3 1642.
16-R 693, f138r-139r, q-3-1642.
17.Het landhuis stond echter niet op de vanouds bewoonde hoge akker

bij rt V7ot, maar in het ongeveer een meter lager gelegen laagland,
grenzend aan de hoge rand van de akker. Met het uit de grachten ge-
wonnen zand zal- het middenterrein zijn opgehoogd. Kadastrale hulp-
kaarten Ginneken sectie E nr.43, L882; nr.95, 19A7; idem NwGinneken
sectie E nr.29, 1961; nr.L55, 1989; nr.l82, L994. Bij de ruilverka-
veling omstreeks 1970 is het hoge Èerrein afgevlakt in de richting
van de Mark en is het laatste deel van de gracht gedempt (,het
moeras'). MeL de hoge wa] is de l-aatste begrenzing van de open
akker verl_oren gegraan.
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3?.Zoon van Laureijs Pauwel Glps' met een hoeve, geen leen zijnde,
ter hoogte Oude Beekhoek 5. Deze hoeve vererfde via de zoon van
Antony, Martinus Gyps, omstreeks 1770 aan twee neven: cornelis en
Mrchi-el Adri-aan Verhoeven van Grasen.In 1806 bezit de zoon Adriaan
Verhoeven Oude Beekhoek 5.

38.Buiks Ve)dnamen, 12, p.80. Het kwam vaak voor dat stukken van de
weg ontgonnen werden, omdal de weg daar zeer breed was. Het. betreft
hier een perceel aan de westzijde tegen het einde van de Molen-
straat en het begin van de strijbeekseweg gelegen, 180 roeden.

39.Vo1gens de acte van l-eenverhef van 1514 Iag 't Grindeke bij de hoe-
ve: huysinge..., noord aan de beek, oost Peter Lauyten end'beemdeke
t, Grindeke, zuid Hendrik Peter CotneLis I4eeren, west s'here stra-
te. In de delingsacte van 1690 staat echter: den Dijckbeemt, en
eenderde dee-l van het Grindeke, daaraange)egen. Dat wi1 zeggen: aan
de westzj-jde van de weg. Dit faatste lijkt jui-st: deze kavel kreeg
geen part van de boerderii, a1leen grond west van de weg-

4O.R.A.N.B., Nassause Domeinraad, nr. 896, topografische legger 7'1 20.
41.R.A.N.8., Archieven Rentmeesters Pr.Frederj-k der Nederlanden en hun

voorgangers, 1634-1828, Dr.119 e.v., f.242r.
42.Leenverhef resp. 12-12-1739 en L'l-B-LI40; Topografj-sche legger der

cj-jnsen, R.A.N.B-,O3'7.23 N.D. nr-896, f -235r en 231 r-
43.Idem, f .235r-238r; L2-12-7116, 9*B-l7'7'l -

44-G.A.B., R Ginneken 99, f .224r-225Í, 7O-2-\'792.
45-Het betreft hier de opkamer en de benedenkamer (1eeg:laag).
46.Zuidwaarts aan de baan naar Chaam, westwaarts aan de (oude) Mol-en-

straat, nu laatste deel van de Slot1aan.
47.Kadastra1e legger Ginneken, art. 961. Het huis werd omstreeks 1850

afgebroken en herbouwd.
4B . Idem, art. 963.
4 9 . Idem, arL .962 , 1296 .

50.Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken, sectj-e E, nr-15, 31 5-1859;
nr-61, 29-9-tBBq; nr.96, maart 1906; idem, Nw-Ginneken nr.B5, I9'14.

51.Bil recent archeologisch onderzoek door het bureau R.A.A.P. te
Roermond werden op de hoge akker en in het Roeenbos opnieuw Lal van
bewoningsporen aangetroffen daterend van de Steentijd en IJzertijd-

ERRATUM
In het artikel Koekelberq en Notsel, een verkenningr, van Ad
Jansen in BrÍeven van Paulus 133, pi.61, is een fout geslopen
in de doornummering van de eindnoten. Bij de eindnoten op
pagi.na 161 is het cijfer nr. 72 namelijk weggevallen. Nr.13
wordt dus nr.12, nr.14 wordt nr.13, enz. Het totaal aantal
noten bedraagt 20.

BRIEVEN VAN PAULUS

j.s het informatieblad voor de leden van de heemkundekring paurus van Daes-
donck. Het staat internationaal geregi.streerd onder rssN-0166-0438, ver*
schijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel j.nformatie voor de leden ook
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschieclenis van de
vroegere [eerlijkhei.d Ginneken en Bave], de geneente Gj.nneken en Bavel en
de geneente Nieuw-Ginneken.

Redactie : Kees Leijten; Ànneke Oomes; Jan van der Westerlaken
Redactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-5612742
Lay-out en vorngeving: Kees Leijten

De heesrkundekring'Paulus van Daesdonck'werd opgericht 3 april 1975 en ko-
ninkrijk erkend als vereniging op 25 novenber 1975. De vereniging is inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nunmer V 282568.
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MUSET'1.Í

De heemkund.ekring heeft 'n eigen heemkundig nuseun op 't adres pennendijk 1
Het nuseum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 1?.00 uur en
elke woensdagrniddag vart 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van g.30 -
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Het nuseum is ondergebracht in de Stichting ,paulus Museum, (S 10.49.79)
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LIDMMTSCHAP
IIet verenigingsJaar van de hee-nkundekrlng loopt van 1 septeober tot 31 au-gustue. Naast dlveree heemactivitelten, lezingen, tentooàetellingen en ex-
cureles geeft de kring het tijdachrift ,Brleven van paulus'uit. flet tld-
naatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en beilraagt voor hetverenlglngeJaar 2000-2001 f 30,- per Jaar.

Í
f
Í
f
f
Í

UITSPRMK 1,26

GENTLEMAN
Een man die zich
ziet, maar snel
ontmoeten

niet omdraait aIs
een blokje omloopt

hij een mooi meisje
om ze nog eens te


