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"jjrieben uan f}aulu~ '' 
Tweemaandelijks peri oct iek van de heemkunde

kring "Paulus van Daesdonck". 

Redaktie: Craenlaer 18 
4851 TK Ulvenhout. 4e jaargang, nr.23 

!Jieuw-Ginneken, 15 Bloeimaand 1979. 

A. Brieven van Paulus nu een periodiek met meer dan 200 abonnees. 

Uit het onregelmatig ver schi jnend mededelingenbl aadje dat als 
nummer 1 in december 1975 verocheen is ons hui dige heemkunde 
blad gegroeid. 
Het bestuur heeft besloten het blad voortaan vijf ~aal per 
jaar te doen verschijnen, om de twee maanden, juli uitgezon
derd. Het is nu een echt periodiek. 
In dit nummer naast de vertrouwde bijdragen ook een interes
sant artikel over de oudste geschiedenis van Gl venhout door 
Karel Leenders, oude liedjes door Oma Peeters en een bijdrage 
van Pater Dagobert over het Mariaka:pelletje t e Bavel. 
Pater Dagobert zal in de vijfde jaargang een aantal artike len 
wijden aan de patroonheiligen van Nieuw-Ginneken. 
Voorts hebben we voor de volgende jaargang een serie ar tike len 
van Jan van der Wes terlaken over lüe uw-Ginnekense molens en 
een serie van <Jal ther Koe k over de annexatie van 1942. 
Op de voorpagina weer een tekenin g van Jan Soeterboek, ter
wijl Louis Jetzes de i llustraties binnenin verzorgde. 
Deze maand bereikte de Kring een nieuwe mijlpaal : 200 leden 
en daarmee een van de grootste kri ngen in Noord-Brabant. 
~e mogen ons daarmee best f e l i citeren . 
De voorzi tte r wijdt er een apart a rtikel aan. 

B. Oude nummers 3rabants Heem 

De meeste van onze leden betalen een lidmaatschap van f 25 ,00 
en ontvangen daardoor t evens het tijdschrift Brabants Heem. 
Een interessant tijdschrift, dat we kunnen aanbevelen. 
Indien U het blad na l ezing bewaart kunt U bepaalde artike len 
herlezen of naslaan. 
Indien U het tijdschrift niet bewaart, ontvangt de Kring he t 
graag voor zijn archief op een van onze adressen. 
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c. Archeologische '/erkenningen in de gemeente i·fi euw- Ginneken ( 3 ) 

Het nederzettinasonderzoek àoor L. lfoelands en A.Reijer s . 

il et Neoli thicur.1 (nieuwe steen tijd) is voor de mens een be 
lani:;rijke periode . V<m jager/voedsel verzamelaar wordt hij 
l andbouwer . 
:ien kan zich nu voor een langere tijd van voerlsel voorzien , 
Ook worden er ~1aai-schynlijk voor he t eerst potten gebakken , 
J e eerste huizen worden gebouwd . 
Al deze activit!iten vinden we i n Nederland voor het eerst op 
ne vruc htbare lossgrcnden in Limburc . 
) e ze cultuur riord t de Lineaire !3and Ker amische cultuur genoemd 
I n Nieuw-Ginneken vi nden v;e van deze ;srnep niet s , é:c tiviteiten 
zoals hierboven treffen we hier voor het eerst ann in: 

De IJzerti j d/nomeinse Tijd 
De eerste vondsten ui t deze tijd z i jn die van het urnenvel.dje 
op de Gtri jbeekse Heide , in Breda 2 urnen ge vonde n aan de 
Antwerpse poor t en op de hoek Torenstraat/Brucst raat ( 1) 1 

en een gouden Ror.1einse munt aan de Saksen ~eimarlaan ( 2 ) , 
Sinds lange tijd wo.ren dit de enige vondsten, 
Nu zijn er bij het onderzoek weer verschillende concentraties 
met vondsten t e voorschi jn gekomen, 
In de IJzertijd geeft de gemeente Nieuw-Ginneken een vrij 
intensieve bewonins te zien . 
Haast bodeinsporen zijn het de scherven die van bewoning ge
tuigen , He t IJzertijdaardewerk ){enmerkt zich door gladwandig 
leerkleurig aard-.:wer k en ruwwandig aardel'lerk , 
De versier inc werd aa;ic;ebracht met een houten of benen kam
metje , ook werd er met de 11agel randversiering aangebracht . 
De vondst van een fragment van een glzen La Tène- armband mag 
ook niet onvermeld blijven , 
Deze vondst i s in Leiden door dhr . Peddemors gedeterl'lineerd . 
IJzeren voon1crpen zijn er tot nu toe nog nie.t gevonden . 
Dit is ~chter ook niet te verwachten gezien de nogal vochti ge 
omstandigheden hi e r . 
Het ijzer zal spoedig oxycleren om daarna uit elkaar t e vallen . 
Kort voor het begin van de jaartelling komen de bewoners van 
ons land in aanrru<ine met de Romeinen. 
Voor de Rome inen ging het om de bezetting van de uiters te 
noordgr ens van hun rijk , de oorspronkelijk bewoners werden 
opgenomen in dit rijk . 
Vooral biJ Ri j s bergen zi jn er vee l res ten van de Romeinen 
teruggevonden . J: i er werd in de vorige eeuw een Rome i nse al
t aarsteen en re s ten van plamuurwerk en dakpannen gevonden . 
Ook in Nieuw- Ginneken zi jn er vondsten van de Romeinen bekend . 
Uaast de nodige o~rdewerk . scherven is er ook nog een fragment 
van t~en maalsteen van b::i.saltlava bekend, 

3 

1 2 

1 Wandscherf met zgn kamstreekveraiering 
2 Ra:ndscherf' met nagelindrukken 

3 

3 Frs.gm.ent glazen a;rmbe.nd, De kleur van het glas is donkerblauw 

Dergelijke vondsten ~etuigen van een handel over grote af
standen. Van een concentratie ~oals bij Rijsberc;en is hier 
echter ge en sprake , 
Het R.or.ieinse r:w.teriaal wordt hier altïjd naast inheems mate
riaal sevonden, men kan dus l'lel aannemen dat er al de nodige 
contacten onderling e;elegtl waren . 
I n het ver l eden is er het een en ander Geschreven over ~omein
se heer banen die door iaeuw- Ginneken ~ouden lopen . 
Hiervan i s bij verschi llende onder?.cekingen echter ni ets ge
bleken, zodat ae di t i dee voorlopig nog wel kunnen laten 
varen . 

Jl:oten: 1) Op deze plaats werden in sept . 1977 een zestietal 
scherven gevonden naaot een aantal bodemsporen van 
paalgaten . Al de ze vondsten zi jn in de IJzerti jd 
t e dat eren. 

2) Uit de voor afeaande Bronstijd zijn vondsten bekenQ 
uit Breda , Chaam en Ter Aal st , n . l . bron?.en koker
bijlen en een bron zen armbänd . 

D. Verschenen (14) 

- Gouverneurs van ;,iillem r;tad ( 1583-1695) , deel 46 en 47 in 
de reeks "Publicaties v .h.Archivariaat 'Nassau Brabant" . 

- Breda , tijdschrift van Bredanaar s voor. Breèanaars (7) 
In april verscheen dit 7e deel in de reeks, die de altijd 
actieve ~im ~ol het l i cht deed zien r.ie t o.a. publiea~ies 
over de .'.>chans in Terheijden , het Vreemdelincenverkeer i!1 
Ginneken en Carnaval anno 1849 . 



4 

E" Kris Kras door de Gecchiedenis van ( Nieuw)-Ginneken (7) 
door Herman Dirven. 

De gehuchtsnaam Hotsel 

Als we door het gebied van de voormalige gemeente Cinneken -
nu gedeeltelijk Breda Zuid-Oost en de gemeente Nieuw
Ginneken - een honderd jaar geleden zouden hebben kunnen wan
delen, was het natuurlijk een heel wat ander beeld van het 
landschap dat we te zien zouden krijgen, als heden ten dage. 
Een ding is echter gebleven, en dat zijn de streek- of wijk
namen. 
En de m~este daarvan zijn zelfs al heel wat ouder dan die 
honderd jaar die we daarnet veronderstelden. 
Wat nu de alleroudste naam binnen dit gehoed is is natuur
lijk nooit precies te zeggen, maar wel kunnen w~ stellen dat 
de namen praktisch allemaal uit de l:iddeleeuwen of daarv~or -
sommige zelfs uit het begin van onze jaartelling - zijn voort
gekomen. 
De oudst~ opgeschreven naam die we uit het gebied van Ginneken 
hebben terugi:;e vonden was de naam "Ypelaar" ge s chreven als 
"Yp l . " . t h t . 8 ' e air ui e Jaar 12 O, dus precies zeven honderd jaar 
geleden. 
Bijna even oud is de naam !!oesenhout (Heusdenhout), daarvan 
vonden we de eerste vermelding in het jaar 1308 . 
De naam Notsel is ~ogelijk samengesteld uit het middelneder
landse ;•noot"::. vee, en het bekende element "sele" . 
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Dit "noot", zou ook herkenbaar ziJn in de Engelse naam r·:ottow, 
waar A.Frae;erstein in zijn werk "The pl ace-no.mes of :'.)orset" 
(ui tgege. 1933) op pag. 314 <le naam ~o tt ow vertaalt en verklaart 
als "Veehoeve" . 
Een geheel andere verl:laring voor 11lfot" vinden we bij 2-( . E. 
Car:: tens in zijn boek "f-ie ineen-narnen der cÜdlichen Noré.see
kÜste" (uitgeg.1937), waar hij op pag.67 de Duitse plaats
naam NÖttens afleidt van de persoonsnaam Notte. 
Die voornaam zou ook in Notsel kunnen zitten. 
De naam Notburg, Notger en Notker worden in van der ~ chaar's 
";oordenboek van voornar:ien verr.~eld. 
Het tweede gedeelte " s el " kan volgens Man s i on zo1•1el een zeer 
zaY.elijke uit de l andbouwkundige huishoudi ng betekenen als 
een aanduiding van een schuur of hok zijn. 
In een andere zin zou het ook stad kunnen betekenen. 
[·:oge lijk zit dit " sele "ook in namen als Vlasselt en Zonzeel 
(beide in Terheijden) en in de naam Meerssel. 
Dit ".'..el" mag dus ni et verward worden me t de "el"namen, 
zoals in Hartel, Vre.chel, Bavel, ;~ prundel, Heerle, Baarle en 
Ca;;telree. 
In Catharinedal bevi nden zich noG de oorspronkelijke oorkon
den en in 1616 vintlen we daar de naam ifottassel t. 
Andere schrijfvor men vermeldt dr.A. ~eijnen als Nottelsel t 
in 1455 en noessel in 1530. 

F. Kijken naar iionumenten in Nederland 

Enkele jaren geleden berichtten we U dat bij de Rijksdienst 
voor de Monumenten zorg een aantal vouwbladen 1varen verschenen 
over monumenten. 
Deze week verscheen het 6e in de reeks getiteld: 
"Stads- en dorpsgezichten". 
Omstreeks 1 april 1979 zullen deze vouwbladengebundeld in 
ee n boek verschijnen onder de titel: 
"Kijken naar monument en in Nederland", met o.a. de hoofd
stukken 
1. Stads- en Dorpsgezichten 
2. ·.1oonhuizen 
3. Kastelen en buitenplaatsen 
4, Kerken 
5. Boerderijen 
6. Molens 
7 •••• ". en andere monumenten: stations, watertorens, 

stoomgenalen, vuurtorens. 

Het 144 pagina's t ellend en van ruim 300 foto's voorziene 
boek kost ,"' 19,50. Voor leden van d~ ;,N;:n f 16,50. 
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G. Thornse goederen in het Markdal door l\.A.H.l'/,Leenders. 

Na de vondsten die door Reijers cs'.gedaan' zijn in de om
geving van Ulvenhout , en die heel onverwacht bewoning in de 
karolingische periode lijken aan te tonen, lijkt het zinvol 
de ~hornse goederen in dezelfde streek eens nader te be
kijken. 
Allereerst is het vreemd dat de abdij en abdis van Thorn, het 
witte stadje in Limburg, tot hiertoe nog bezit had. 
In de middeleeuwen was het ech ter niet zo uitzonderlijk, dat 
kloosters bezit verwierven op grote afstand. 
Zo had de abdij van Tongerlo bezit in Chaam en Alphen, had 
de domproost van Utrecht een groot bezit bij ~Jesterlo/Tonger
lo1 bezat de abdij van Middelburg een groot gebied bij Ter
heijden en hief de St.Baafs abdij cijnsen in Rijsbergen en 
Zundert. 
Aan dit laatste goed is fraai te zien hoe een klooster aan 
zo'n ver bezit kwam. Een edelman in Bouchout bezat daar het 
hof van Sombeke, waaraan enkele lieden in Rijsbergen en 
Zundert cijnsplichtig waren. 
Bi j wijze van legaát moet dit hof in de 12e eeuw aan de St. 
Baafsabdij gekomen zijn. De oude Sint Bavo heeft dit, anders 

.aan H.Dirven eerder beweerde, nooit meer mogen meemaken. 

Met de bezittingen van Thorn ging het ook zo. Om polit ieke 
redenen werd de rijke 10e eeuwse edelman Ansfried door de 

· Duitse keizer op de bisschopstroon van Utrecht gezet. 
Zo zou hij tenminste geen wettige nakomelingen meer kunnen 
krijgen die tot gevaarlijk sterke vazallen zouden kunnen op
groeien. 
Bovendien verdeelde Ansfried nu zijn bezit. 
Zijn goed te ~esterlo hield hij mi~ of meer: dat was later 
van de Utrechtse domproost. Zijn bezit in de buurt van het 
latere Breda zou toen aan de jonge abdij Thorn gegeven zijn* 
De betreffende oorkonde, gedateerd 992, is 11náar de vorm 
vals, màar inhoudelijk merendeels kennelijk juist". 
In die oorkonde is nog maar van ~én parochie sprake:Baarle, 
en van twee hoven: te Baarle en te Gilze. 
Uit latere echte gegevens blijkt dit in zoverre te kloppen 
dat er in Gilze ook een parochie is, welke minste;is gelijk
waardig was a.'.lll die van Baarle. 
Deze parochie Gilze moet oorspronkelijk erg uitges trekt ge
weest zijn. Pas in de vroege 13e eeuw blijkt dat de parochies 
Princenhage, Ginneken en Meerle zich beginnen te irormen, 
met Etten gebeurde dat pas tegen 1250 en eerst in 1317 werden 
het zelfstandige parochies. . 
Dit duidt erop dat er pas in de 13e eeuw f:en echte bevolkings
gi·oei optrad, welke een opdeling Yan de pn.rochie :,·echtvaar
diede. 
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Waar in de periode voorafgaand aan die bevolkingsgroei menzen 
woonden die tot het bezit van Thorn behoorden, kan enigsz ins 
afgeleid worden uit het in latere tijd voorkomen van leen- en 
cijnsgoederen die onder Thorn hoorden. 
Bovendien zijn er enkele fraementarische andere gegevens die 
ons op voormali;: Thorns bezit wijzen. 

De Thornse goederen in de Baronie 

De Thornse goederen in en om het land van Breda waren veelom
vattend, en kunnen het best in enkele onderdelen gesplitst 
behandeld worden. 
Die onderdelen zijn: 
a. patronaatsrechten 
b. tiendrechten 
c. eigen goederen 
d. afhankelijkheden van beide oude hoven. 

H~t geheel valt ui teen in twee groepen bezittingen: de groep 
die aan de Oude Hof van Gilze gekoppeld is, en die wellce aan 
de Oude Hof van Baarle gekoppeld is. 

a. parochies-patronaatsrechten: ---------------------------
moederparochie Gilze: 
dochte:s: Bavel, Ginneken, Princenhage, Etten, Vieerle. 
pç_roc!ue Baarle; 
parochie Zt.Geertruidenberg. 

b. !~~~~~~: in principe alle tienden in genoemde pa rochies, 
doch in de loop der eeuwen is daar het,een en ander van 
ontvreemd, vooral door de "voogd" van de abdis, de heer 
van Breda. Voorts was er per parochie binnen de Thornse 
tiend nog een splitsing: een deel voor de pastoor van 
Gilze (of Baarle) en de rest voor Thorn. 
Dit "pastoorsdeel" is in de 16e eeuw aan de Graduate 
Kanunnikken van Den Bosch overgedragen en in 1629 door de 
Raad van ~tate ovargenomen. 

c. ~~§~~-~~~~~~~~~ 
Hierover is nog nauv1elijks onderzoek verricht. Het lijkt 
me dat de volgende objekten in aanmerking komen: 
ca) De Oude Hof van Gilze, mogelijk met de Kerk bijeen ge

legen herenhoeve, wellicht met versterkt huis; plus 
daarbij behorende gronden. Het cijnsboek van 17e eeuw 
geeft drie hoeven gelegen "Te !(erckhooft 11 of "'l'ot 
Kerckhoeft": mogelijk resultaat van deling. Voorts 
wordt van ~~n perceel gezegd dat het eeen cijns gaf 
111·1ant se li.;gen onder den hove van Thorn 11 ( f4r). 
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eb) De Ov.è.e Hof van Baarle, welke gelokaliseerd kan worden 
als een voormalig ~ottekasteeltje, of iets dergelijks 
op Loveren. Zie Brekelmans, Enklaves 161-3. 
Deze hoeve/huis werd later door Thorn verpacht. 

cc) De hoevf! van :lul ten, afkonstig van Thorn en in 1368 
aan de hee:r van Breda gekomen. Is nog domein. Hier is 
een plaats î!aar een waterradroolen c;estaan koot hebben. 
( cerLXXV) 

cd) De hoeve te Ulvenhout, die in 1243 Cl.oor de heer van 
Breda van Thorn "gekocht'' werd. 
!iegelijk r.tag de "tiend tussen de twee beken'' ( de 
Chaamse beek en de beek bij de Bieberg omsluiten met de 
Viark en het bos juiE;t Ulvenhout) in verband cebracht 
worden met het "silvam ad porcos alendos, quemadmodum 
jacet inter duas lfarcas11 (het bos v1aar de varkent: in 
wroeten en dat tussen de ti1ee ;;arken ligt) vereenzel
vigd v10rden. 
In en om :Sreda noemt men al vanouds ieder water "De Nark". 
In dat geval wordt dit bos al in de valse oorkonde van 992, 
die uit de vroege 13e eeuw moet stammen, genoemd. 
In de 13e eeuw en kort na. 1300 is Ulvenhout de heerlijkheid 
van de oudste zoon van de heer van Breda. 
De Princenhoef en het daar achter gelegen Oude Hof zijn de 
kern van dit goed. 

ce) stukken YJoeste grond: bij de .farande aan de Lei in Gilze, 
bij Rijen en bij Snijderschaam en Valkenburg. 
Het gaat om r.iinir.iaal 80 hektare, mogelijk meer. 
Bij Snijderschaam kan ook het bos gelegen hebben dat de abdij 
in 1238 overdroeg aan de abdij Tongerlo. 

cf) goederen genaamd 11Kerkeland11 in Gilze, Baarle, Bree, Princen
hage. 
Deze goederen werden in 1299 genoemd. Rekonstruktie bleek 
nog niet mogelijk: in de loop der eeuwen zijn deze gronden 
mogelijk op allerlei manieren gedeeld en vervreemd. 

d. afhankelijkheden van beide hoven 
--------------------------------
Beide "Oude Hoven 11 waren gelijk georganiseerd: er was een groep 
cijnsgoederen die geld of naturacijns gaven. 
Verkoop van deze goederen moest gebeuren voor de schepenen in de 
betreffende Oude Hof. 
Ook betwistingen over het bezit ervan moesten in eerste instantie 
voor die schepenen gebracht worden. Vonnissen konden echter slech L. 
met medewerking van de heer van Breda uitgevoerd worden. 
Daarnaast wos er een e:roep leengoederen 1 die verheven 1?erden voor 
een leenbof in de Oude Hof. 
De meier trad hierbij op als vertegenwoordiger van de abdis. 
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Deze tweeledige organisatie is nornaal bij grondhaerlijkheden in 
deze streken. al worden de schepenen daar in de regel "laten" 
genoemd. 
De cijnGgoederen van de Oude Hof van Gilze waren als volgt v~r
spreid: (schatting!) 

Bijdrage aan Gchepenbank: 
<;il ze 96 
Hulten 3 
Ver hoven 10 
Ter Erven 2 
Rijen 63 
ilolenschot 11 
Snijder schaam 5 
Gin11eken 35 
Princenhac;e 7 
Tilburg 2 
Oosterhout 57 

ha 

) 
) 
) 
) 

189 ha 

35 ha 
22 ha 

2 ha 
57 ha 

3 schepenen 

1 schepene 
1 schepene (met Rijsberc;en

Oekel. 

Rijsbergen-Oekel 28§ ha + meer (niet eenoemde oppervlakten) 

Volgens I3rekelmans lae;en de cijni:;goederen VM 3aarle doorheen heel 
de parochie verspreid, en voorts nog in het oosten van de parochie 
Meerle. Uit het cijnsboek van Gilze blijkt nog dat aanvani~elijk 
ook cijnsen onder Neerle aan Gilze betaald werden. 

Leengoederen van beide hoven blijken niet meer te scheiden te 
zijn: ze staan in één leenboek bijeen en lagen te Ba<U"le, te 
Gilze, te Ginneken, te Etten (één verdwaald perceel) en te 
Hilvarenbeek. 

::e zien aldus dat het bezit van Thorn zich over een vrij groot 
doch ook vrij kor.ipakt gebied uitstrelüe. 
Het trok zich niets aan van de grenzen van het land vrut 3reda: 
die zijn v1aarschijnlijk jonger. Vooral in het ;.iarkdal en het 
gebied •rnn Ginneken-Bavel-Gilz.e-Jorst li!Jgen de afhankelijk
heden verspreid en rustig ter weerszijden van (latere?) 
parochie- en dorpsgrenzen. 
In Baarle liggen de Thornse goederen zowel onder de Hertog 
als onder Nassau, in Oosterhout lie;gen ze mogelijk net zo 
verspreid onder Ztrijens- en Ter-Brake-Oosterhout. 
Jit laatste moet nog eens uitgezocht worden. 
Te Sprundel liep de grens tussen Sprundel- Hertog en -Nassau 
zelfs door de kerk! 

De groep eoederen in het i·iarkdal 

Do groep cijnsgoederen van de Oude Hof te 
dal bestaat uit de volgende onderdelen: 
1) )3oeimeer: de ûer.tene Beemden t Lnureys 

Lande en Haschoven Goede (f93r,a) 

Gilze in het ~~rk-
cilov. 

? 9 
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2) Boeime er, "daerbij" ( f93r,b) ? 2~ 
.3 ) Boeimeer: !Je i\esakker (f93r,c) ? 4-~-
4) 3oeimeer: daarnaast ( f93r,d) ? 2i 

1_ t/m 4 : het coed van het voorm.J<:loos ter Boeimeer. 
5) 3oeimeer: lan~ met huis erop,naast het vorige 

(f93v,al) t bu 4 
6) Boeimeer: land met hui s erop,naast vorige 

(f93v , b) ~ hu 3 
7 ) l3oeimeer: l a..11 d , ne.cst het vorige (f94r ) ? ? 

( •• hoedat de goe deren die liggen opte 
slincxe sijde als men nae het nieuwe 
clooster caet,voor bij het straetken dat 
l eet op dees Gijde vru1 Raes van Boey
mee r e rve ne.e over Pylatushuyskens, 
tot Br echten coet toe,dat leech t 
onder mi j n vr ouwe voorsz .) 

8) Kl. !loeve van Bouvigne: kennelijk is daar 
minstens een stukje van onder Thorn ge 
legen. ( z i e voore;<::ande tekst) 

9) Jolflaar, hoeve etc. 17 
10) De G:r>ote Akker bij Ulvenhout, bij de 

11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

17) 

18) 

hoeve van ~oermont 5 
t:ieuwenhui zen, de hoeve etc. 
Blaucamer, hoeve etc.( De goede in Ul venhout ) 
Den Sggelbee mpt,'d=de Mark,N=Grimhui zen 
Notsel aan de liark t. o.Da2.sdonk 
Beemd bij Daasdonk 
De Nonnen tot Breda te Sinte Catelijrien
dael, van hare goec!eren t ot Galder 
Dit is de persoons-cijns van Merel onder 

-lbu 
~bu 

Gils ende moet hoven ende erven onder de 
meyer van Thoor inden Oudenhof to t Gilze 
Chijnsen van de ·oud.en groeten die den pastoor 
tot Meerle placht te trecken, daervoor me- · 
vrouwe van Thoor aende pastorije t~.t Merel 
wt hare. tiende tot Meerle heeft· geassumeert 
een veertel rogs. 

30 
30 
10 

3 
3 

Van deze laats te twee .posten 11orden geen details gegeven. 
Mogelijk berust in het parochie-archief van Meerle een aantal 
cijnsboekjes. 
De persoonscijns is een vermoedelijk oude cijns (in Leuvense 
penningen) die de pastoor (persoon) inde. 
Die cijns is kennelijk uit het pakket cijnsen van de Oude Hof 
afkomstig, ge zien de plicht tot hoven en erven te Gilze. 
Oude Groot-cijnsen lijken i n de regel jonger te zijn dan de 
cijnsen in Le uvense pe1U1ingen; ze kunnen vanaf midden 14e 
eeU\'1 ontstaan zijr:. 
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Het goed van Catharinadal te Galder is me verder niet bekend. 
~·iel gaf Catharinadal daar in ·1370 een hoeve in erfpacht uit, 
doch dat geschiedde voor schepenen in Breda, niet voor die 
van de Oud Hof van Gilze.(EC118) 
De cijns die uit dit goed ging lijkt verder erg hoog. 

Cijnsgoederen voornoemd staan in een cijnsboek voor de jaren 
1613-1691, RAM, Kerk.Arch.19093, fol 99r-104r; f 31, f52rv, 
f 53r en als aan gegeven. 

Thorns bezit en de karolingische vondsten 

Aan het slot van dit verhaal de vraag: wat is het verband 
tus sen de vondsten uit de Karol ingische periode en het goed 
van Ansfried. 
De vondsten worden door Verwers gedateerd als "karolingisch", 
dat wil zeggen op 9e of 10e eeuw. 
Voor het goed van Ansfr ied besprak Dhont de hi storische 
2,ch tergronden. Dat goed lijkt in de 10e eeuw reeds besta.:i.n 
t e he bben. 
Je hebben nu dus twee dingen: vondsten en een bezitskomplex 
i n dezel:de tijds periode, ên zel fs vrij~1el op dezelfde plaats. 
Niettemin is de konklusie, da t de vondsten~ van een ne der
zetting die tot dat goed behoorde afkomstig z i jn, te voor
bari g . 
Uit de genoemde periode zijn ons i n deze s t r eek hoogui t twee 
bezitskomplexen bekend: 
dit goed van Ans fried en zijn voorouders, en een bezit van 
8chternach bij Alphen. Onze kennis is erg f r agmentarisch 
en het is goed mogelijk dat e r veel meer bezits-ko~plexen 
waren, waarvan het spoor echter niet netjes in abdijarchi even 
bewaard bleef. 
De aanwijzingen voor bewoning op de plaats van Breda in de 
karolingische periode, ter wijl daar noch met Ansfried/Thor n , 
noch met ~chternach/Tongerlo bi ndingen aanwi j s baar zijn, 
wijst er al op dat we maar weinig over die tijd weten. 

;~at wél duidelijk is, is dat de archiVé\lia én de vondsten 
wi jzen op bewoning in het Viarkda l in de 10e eeuw. 

·;;anneer het waar is dat de Pri ncenhoef van Ulvenhout iden tiek 
is met de "agricultura de Ulvenhout" uit 1277 wel ke al in 
1243 betrokken was in een verkoop door· de abdis van Thorn, dan 
biedt onderzoek op het terrein van de hoeve en het daar a chter 
gelegen Oude Hof de ~eler;enheid na te gaan wanneer dit stuk 
uit het Thornse/Ansfriedse bezit in kultuur gebracht werd. 
Als er ergens een centrum voor het vondstenkomplex van Ul ven
hout gezocht moet worden, dan is dat een voor de hand liggende 
pl el<. 
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Anderzijds zou succes op die plaats aut om.at i sch ook andere 
plaatsen, zoals de l?rincenhoef van Hulten" tot objekten van 
belang maken , 
Gelijksoortige vondsten mogen dan ven1acht worden , en a ls die 
echt · gevonden worden , kan de inventar i satie van Thorns bezit 
leiden t ot meer vondsten elders . Iets dergelijks zou ook met 
he t Echternachse bezit gedaan kunnen worden, al was dat 
minder uitgestrekt , 
;/ie in Nieuw-Ginneken wil de klus , om het Thorn •s bezit eens 
wat nader uit te zoeken , op zich nemen ? 
Hij/zij meld e zich bij het bestuur ! ! 

IL Paul us heeft 200 leden ! door J . C.v . d , i'lesterlaken , 

Op de avond , die door de Tr oubadour van Brabant , Huub van 
Eijnthoven,verzorgd werd , hebben wij ons 200e lid mogen ver
welkomen, n.l. Wim Langen uit Bavel . 
De voorzitter bood hem de "Beschrijving van Stadt en Lande 
van Breda" aan en zijn vrouw Riet een bos bloemen . 
Opgericht op 3 a pril 1975 en voor het eerst naar buiten ge 
treden op 30 september 1975, toen we onze eerste leden mocht en 
inschrijven , heeft de heemkundekring na vier jaren 200 leden , 
I n ons systeem wil dat zeggen dat 200 gezinnen lid zijn ! 
Waar aan hebben we dit succes te danken? 
Op de eers te pl~ats aan onze leden , die steeds zo enthousiast 
reageren op de ac tiviteiten , die de heemkundekri ng ontplooi t . 

-De avonden worden altijd druk bezocht, het museumpje is groei 
ende en de Brieven van Paulus worden ons uit de handen gerukt . 
Op de tweede plaats hebben we dit te dariken aan het gehele 
bestuur , dat met inze t van alle krachten en zonder uitzonder 
ing veel ti j d aan Paulus bes teedt , 
De een timmer t misschien wat meer aan· de we g dan de ander, 
maar ieder zet zich voor 100% in voor de door hem aanvaarde 
taak . 
Ik meen dat dit wel een s gezegd mag worden . 
Van het gemeentebestuur hebben wi j steeds veel steun gekregen 
en het heeft zijn waardering ook nog laten blijken door aan 
"Paulus" een stimuler i ngssubsidie toe te kellllen . 
Uit di t alles blijkt dat heemkunde leeft en wij zullen pr o
beren aan Uw hooggestemde verwacht ingen te blijven voldoen . 
Hierbij hopen wij op Uw steun en enthousiasme t e kunnen 
blijven rekenen! 

r. Personalia (6 ) 

Bij de lintjesregen op 30 apri l werd onderscheiden tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau dr , F.A. Brekelmans , gemeente
archivaris van Nieuw-Ginneken en vast medewerker aan ons 
blad "Brieven van Paul us" . · Proficiat 1 
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Jac Je sper s 
~~~~~~~=:==;===~=--

J Rooibraak en ·.'lildbraak (Bavel) . . 
' De naam "Wildbraak" vormt de oude benaming van de straat , die 

vroeger was gelegen waar nu ongeveer de Kl oouterstraa t loopt . 
Ten tijde van Karel de Grote bestond de landbouwmethode, be : 
kend onder de naam"dri eslagstelse l" . Een stuk land wer d ver 
deeld in drie percelen of "slagen", 
Beurtelings lag een "slag" braak en we1·den de tweede en derde 

l ag afwissel end bebouwd met winter- en zomergewassen , 
~e naam "Rooibraak" is ontleend aan het Cijnsboek van Bavel 
uit het j aar 1725 . 

11 t k t hi" er 6f een plaats waar boe is Het element ·~ooi be e en 
gerooid 6f verwi jst naar de kleur van de grond . 

Ri eblok (Bavel) . 
Deze naam i s on tleend aan het Cijnsboek van Bavel uit 1 725 ~ 
Een "bl ok" i s een stuk land , da t aan a l le kanten ?esloten 7s , 
en het bestanddeel "rie"is waarschijnlijk afkomstig van "riet" 

Dippert (Bavel ) 
Deze naam komen we eveneens tegen in het Cijnsboe~ v~ 
uit 1725 , als "Dijppelt" of "Dippert" . De betekenis is 
schijnlijk "di epe poel" of "vijver" . 

Vroente ( Strijbeekse Hei) 

Bavel 
waar -

Een Vroente is een s tuk woeste grond of heide , welke toebe
hoort aan de (lands)heer . "Vroon" betekent "heer " . 

Inneem (Strijbeek) 
Een Inneem omvat woes te gronden , grenzend aan cul tuurgr onden . 
welke door ontgi nning bij deze cultuurgronden Ylorden getrok-

~:~ · is een veel voorkomend begrip in de administratie van de 
Nassause domeinen . 

K. Agenda 

30 juni/1 juli 
8- 30 sept , 
24 sept . 

"Winkel van Sinkel" bij Bavel Anno 1920 
Tentoonstelling 75 jaar Laurentiuskerk 
Jaarvergadering 
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L. Oude Versjes en Liedjes (5) verzameld door W.P.A. Colsen 

~~!-~!~~~!=~-~~-~!~~-~~~~~!i 
uedic t van Frans de Cort.1905. 

1. 
Lize kloeg: Zoo gansch alleen 
Kan ik toch niet blijven leven ••• 
Naar een kloos t er wil ik heen , 
wel dan weet ik raad te geven . 

Refrein . 
Naar het ·l<looster moet ge gaan kind 
Naar het klooster van Sint Arjaan kind 
Waar er twee paar schoenen aan 
het beddeken s t aan kind . 

2 • . 

·Ei. , nu zat ze i.n de klem , 
Bloezend •loeg ~e de oogen neder , 
Bij den klank van l'lillem ' s stem , 
Lieve Lize ik zeg het weder , 
Naar het klooster enz . 

3. 
Zeg wat is dat voor een sticht? 
~aagde ze eindelijk te vragen 
Is de boet er zwaar of licht? 
Ei ze zou u vast behagen 
Naar bet. klooster etc . 

4. 
Zeg , hoe ware mijn habijt , 
In die Godgewijde ve s te : 
Hel of donker , eng of ' wijd? 
Ei, het simpel~t i s het beste . 
Uaar het klooster etc . 

5. 
Zeg en dede ik naar uw woord , 
Wie geleidt me , wie gelast er 
Zich te ontsluiten mij de poort? 
Ei , de schepene en de pastor 
Naar het klooster etc . 

• 

6 . 

Zoo en gij dan? vroec ze nog 
Ei , ik zal vrel mede moe ten 
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Twee paar schoenen passen toch 
Allerbest aan twee paar voeten . 
Kom we zullen samen gaan kind 
~aar het klooster van ~in t Ar jaan kind 
·:;aar e r tv1ee paar schoenen aan 
Het beddeken staan kind . 

. -. -. - .-.-

M • .Secretariaat 
Toen de Kring op 3 april 1975 wer d opgericht werd J ac Jespers 
on ze eerste secr etaris , 
Daar hij ech t er in Breda woonde werd het secre t ariaatsadres 
gevestigd bij Ad Luijten , de 2e secretaris . 

Thans woont de 1e secretaris Jac Jespers ree ds enige tijd 
binnen onze ge meente . Daar om wordt het secretariaatsadres 
voortaan 

J .Jespers Vang 21 Ulvenhout 076-653894 . 

Het adres van Ad Luij ten blijft echter het contactadres voor 
grote en kleine giften te Ulvenhout . 
(zie binnenzijde achteromsl ag) 
Ad Lode wijk heeft het contactadres voor Bave l . 

lf. Ruilabonnementen 

Paulus van l>aesdonck heeft met een aantal heemkunde kringen 
een ruilabonnement aangegaan voor het tijdschrift "Brieven 
van Paulus". 
De te ruilen ti jdschriften zijn: 
De Klopkei De Er3telinghe 
• t Gruun Buukske Kempenland 
Vlugschrift Kleine Meierij 
De Vlasselt De Vlaaselt 

l'laalwijk 
Eindhoven 
Oisterwijk 
Terheijden 

Ze worden in ons archief opgenomen en vormen zo voor de ver
eniging een heemkundig naslagwerk . 

o. Oud Ge zondheidsadvies (door ·;J.Colsen) 

Houdt borst en voe ten warm 
Vul mati g uwen darm 
Houdt de achterpoort goed open 
En laat Dokter~ en Chir urBijns naar de donder lopen . 

I 
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P. De Gemeente Ginneken en Bavel (3) door A.J.van der Aa (A0 1845) 

Het dorp Ba vel, ligt t uur Oost van Ginneken, en -i uur Zuid
west van Gilze. 
Men heeft er de volgende wijken: Kerkeind of Dorp, IJpelaars
eind, Tervoort, Lijndonk en Bol- en Eikberg. 
Het telt in het Kerkeind of de kom van het dorp alleen 30 
huizen en 200 inwoners, en met de overige wijken 104 huizen 
en 800 inwoners, die meest allen in den landbouw hun bestaan 
vinden. 
De kerk, waar eertijds de H.Brigitta als bijzondere patrones 
gevierd werd 1 maar die later aan Maria Hemelvaart werd toe
gewijd, is reeds zeer oud, en was vroeger een aanhangsel der 
Moederkerk van Gilze, waarvan ze, met de verdere kerken, in 
het jaar 1316 is gescheiden. 
Het is nog een aanzienlijk gebouw, welks toren door de Fransch
en, in het jaar 1809 1 ten dienste der telegraaf ingerigt werd 1 
maar sedert de omwenteling van het jaar 1813, daartoe niet 
meer gebruikt wordt. Men had in deze kerk eertijds twee al
taren, door Pieter Lijsbrecht van Ulvenhout, in de Jaren 1313 
en 1342 gesticht, thans heeft men er nog drie, als het hoofd
altaar, toegewijd aan Maria Hemelvaart, en twee bijaltaren, 
het eene geheiligd aan Maria Geboorte, en andere aan de H. 
Brigi tta. 
De kerk en toren zijn uit- en inwendig in zeer goeden staat, 
terwijl de kerk van een zeer goed orgel is voorzien. 
Men heeft hier eene geheel nieuwe en zeer fraaije pastorie 
gebouwd, die rondom in eenen ruimen tuin-ligt. 

De parochie Bavel, die ongeveer .700 zielen te.Lt, wordt do.or 
eenen Pastoor bediend. De Roomsch-Katholieken van deze pa
rochie hebben, tot in het jaar 1743, hunnen godsdienst ge
houden op het buitengoed IJpelaar, als wanneer de zoogenaam
de oude pastorij, in het gehucht IJpelaarseinde, thans toe
behoorende aan Mejufvrouw de we,duwe Moerman, tót woning van 
den Pastoor diende. 
In het bovengenoemde jaar hebben zij eene nieuwe kerk en pas
torij gebouwd, in welke kerk zij hunne godsdienst hebben waar
genomen, tot in het jaar 1809 wanneer de dorpskerk, die se·dert 
de Re formatie door de Hervormden bezeten was, hun door Koning 
Lodewijk, bij besluit van 4 Mei no.1 1 werd teruggegeven; ter
wijl de voormalige Roomsch-Katholieke kerk later geheel is 
afgebroken; 
Men heeft er eene school, die. des. zomers door een dertigtal 
en des winters door een ze s tigtal leerlingen bezocht wordt. 
Voormaals was Bavel eene afzonderlijke heerlijkheid, die 
naderhand aan de Heeren van Breda .gekomen is. 
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Onder Bavel ligt de hoeve \"iuestenberg of Joestenberg, waar 
in het jaar 1476 een klooster van Augustijner Nonnen gesticht 
werd, hetwelk later verplaatst is naar Boeimeer, onder 
1 s Princenhage. 
Deze hoeve beslaat, met de daartoe behoordende gronden, eene 
oppervlakte van 90 bund.16 v.r.20 v.ell.en wordt thans in 
eigendom bezeten door Nevrouw Jantson van Nieuwland, woon
achtig te Breda. 
Het gehucht Tervoort, 1 uur Noordoost van Ginneken,+ uur Noord 
van Bavel, telt 16 huizen en ruim 120 inwon ers. 
Het gehucht Lijndonk, ~- uur Noord van Bavel, heeft 12 huizen 
en ruim 100 inwoners. 
Het gehucht Bol-en-Eikberg11 uur Zuidoost Bavel,heeft twee 
brouwerijen, 33 huizen en ruim 160 inwoners. 
Het wapen van Bavel, toen het nog eene afzonderlijke heer
lijkheid was, bestond uit een veld van zilver, met eene koe 
van keel(rood). 

Q. Winkel van Sinke 1 ( 4) te Bavel 

Op 30 juni en 1 juli zullen te Bavel weer de jaarlijkse feest
en "Bavel Anno 1920" gehouden worden. Reeds voor de derde maal 
Ook voor de derde maal zal onze heemkilndekring er met een ten
toonstelling aanwezig zijn, nu met een oud winkeltje. 
IJverig verzame·lt de Kring reeds maandenlang een "winkel" 
bijeen. Helaas hebben we nog geen echte toonbank, weegschaal 
en meer van d·ergelijk "oud spul". 
ïlie helpt de Kring aan een oude toonbank? 
Wie aan nog ouderwets spul voor een winkelinventaris zoals 
emaillebordjes, reclamemateriaal, verpakkingen en andere 
spullen. 
Gaarne ontvangen we op onze 
A.Luijten 1 t Hofflandt 36 
A.Lodewijk Vennekes 26 

contactadressen Uw gaven: 
Ulvenhout 076 - 612926 
Bavel 01613 - 1780 

Ook deze maand kwam .er weer veel binnen. 
In onze rubriek"Collectie Paulus van Daesdonck" komen we er 
nader op terug. 

R. Kaderdag Brabants Heem 

Jaarlijks organiseert Brabants Heem een kaderdag voor de.be
sturen van de Kringen en het Hoofdbestuur, en maakt kennis 
met andere kringen, wisselt ideeën uit, hoort van mogelijk
heden en onmogelijkheden en is plezierig bijeen. 
Het thema van de Kaderdag 1979 op 1 april in Oisterwijk was: 
"Oude foto's en prentbriefkaarten voor de plaatselijke ge
schiedschrijving". 
Een interessante dag , waarop ook Paulus van Daesdonck ver
tegenwoordigd was. 
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r-· ·----·, 
• ZEEPPOEDER merk "ANNO 1913" • 

• 

Hiermede geven wij U kennis, dat wij weder overgegaan zijn tot 
het in werking stellen van onze z.g .. ,LETTERCARTONNETJES4 

RECLAME". waarmede wij vroeger veel succes mochten hebben. 
Vanaf heden zal dus in ieder pakje van onze welbekende Zeep4 

~ poeder "ANNO 1913" weder een cartonnetje worden verpakt, waarop 
· een der letters van onzen firmanaam "DOBBELMANN:' voorkomt. 

Bewaar deze cartonnetjes dus zorgvuldig en tracht onzen firmanaam 
volledig te krijgen. Zijt U daarin geslaagd, zendt ons de cartonnetjes 
dan op en wij zenden U een. aardige premie. 

Aangezien uit den aard der zaak slechts een beperkt aantal personen 
tot de gelukkigen zullen behooren, die onzen firmanaam volledig krijgen. 
hebben wij tevens besloten, ook prijzen te verstrekken voor degenen, 
die ons het grootst aantal cartonnetjes inzenden. 

Hoe meer cartonnetjes men inzendt, des te mooier zal de premie 
zijn, die wij verstrekken. 

· Deze inzendingen moeten echter uit min~tens 100 cartonnetjes 
bestaan. of veelvouden daarvan. , 

Wekelijks zullen" wij daarvoor 5 premiën beschikbaar stellen, die 
dus aan de 5 hoogste inzenders ten deel vallen. Aan het einde van 
iedere week zullen de diverse inzendingen nagezien en afgehandeld worden . 

Wij stippen hierbij in het bijzonder aan, dat ondanks deze uitbreiding 
van reclame, het leveren van de BESTE KWALITEIT ons doel blijft. 

Tot bovenbedoelde reclame zijn wij wederom overgaan, om 
onze Zeeppoeder, merk "ANNO 1913" in nog ruimeren kring bekend 
te maken· en daardoor ons debiet nog meer . te vergroaten. 

Zoove~l grooter onzen omzet, zooveel mooier de premiën die wij 
verstrekken. Werkt dus allen mee [ 

N.V. ZEEPFABRIEKEN "HET ANKER" 
voorheen GEBRS. DOBBELMANN. 

NIJMEGEN. 1 1uJi 1922. 

VRAAGT UWEN WINKELIER DUS UITSLUITEND ONZE 

• 

• 

• ZEEPPOEDER "AN.NO 1913" • 

L. • • .J 
; d.verientie in de 'rlinkel van Sinkel ( geschonk "l door mevr. M. Hamel) 
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s. Collectie Paulus van Daesdonck (21) 

Winkel van Sinkel 
Originele Delfsblauwe bierpul (H ei nekens Bierbrouwerij ) ; 
oude stukken Klokzeep (mw. v.d . Cor put-J anssens);stuk Karnemelk
zeep (Maarten Nouwens); advertentie Dobbelman 1922 (mw. Hamel) ; 
voorraadkist rozijnen , kist Perail, kisl Blue Band, ·diverse 
voorraadblikken, knopen, band , Ladys Journal 1923, reclame
artikelen van Bensdorp , Pijnenburgs Koek, Van Wijktext iel en 
Honig Mai.zena, distributiebonnen en distributiebescheiden 
(dhr . W.Colsen en mej . A. Colsen Clinge); kaartje s zijde van 
HKI-Breda, benenknopen, bonnen DE (fam. Van Schendel- Stevens.); 
melkkoker , vergiet (fam.Bonninga) . 

Religie 
Grote collectie bidprentjes (faro . Den Brok) ; bidprentjes pas
toors Van Mechelen, Fick en Vermunt , foto pastoor Vermunt , 
geschiedenis parochie Ulvenhout door Juten (mw~ M . Hamel) ; 
kaartenmap Beauraing , diverse boeken en brochures over R. K. 
Kerk , boek over St .Maarten, honderden Santjes, hond.erden bid
prentjes, catalogus kelken , monstransen e . d .(dhr.W.Col sen en 
mej .A.Colsen ); communi~plaatjes , prentjes , kaarten,scapulier
medaille , wandbord inzegening huis (fam.v . Schendel-Stevens); 
prent St . Laurentius , Reglement voor de confrerie van de H. 
Caecilia te Ginneken dd.25- 2- 1826 , prentje Missie Bavel 1845 
(dr.L.de Lepper) . 

School 
boekje Heemkennia Amsterdam, oude kaart van Antwerpen , oude 
schoolschriften , schoolprijscoura.nt (fam . Colsen) ; Dwars door 
Nederland (Maarten Nouwens) ; 

Landbouw 
Vele fraaie kleurenfoto ' s van oude landbouwwerktuigen 
( ;·1 . Colsen) ; 

Ambachten 
Ouderwets schakelaar, houten deurknop (fam.v . Schendel- Stevens) 

Oorlog 1 40-45 
Spotprentbriefkaart, distributiebonnen en -bescheiden 
( ·1;.Colsen); affiche 16 mei 1940 (W.Mol). 

Bakkerij 
bakkerskar, deur bakoven , schieter (bakker Maas). 

Sport en Spel 
Oud Zwarte Piet-spel (\'/,Colson); wandelboekje, vaantje en 
medailles wandelsport , insignes UVV , Bouvigne, Ulven, KAJ 
en Verkenners (mw. v . Schendel) . 



Bibliotheek _ 
Vele oude ~oekjes, toneelstukken, boekjes Sobrietas, allerlei 
brochures katalogus Veeartsenij-instrumenten 1907, ''Hulp
middelen ~o or Peerden (+ 1700), "Geneeswijze van de ziekten 
en kwalen der Peerden 11 T 1775) (': ' . Colsen en me j • .'\. Colsen 
Clinge); diverse boeken (fam.Bonninga). 

Archief 
fotocopy akte 1563 van Jan lfa.rquis van Berghen op den Zoom 
(l.Bonekamp); gedichten gouden bruiloft, pro§ramma feest
avond 1899 (mw.M.Hamel); 3 ex.Klok uit Belgie (1917-1918), 
Jonge Werkman 1930-1940, honderden gedichten in bundels,. 
schriften en op blaadjes, Omhoog maandblad voor sec.ontwik
keling der vrouwen anno 1913 (Fam.Colsen) • 

Foto-archief 
Zeer grote groepsfoto (1 meter breed) van mw.v:d-~roe~~ 
Kanters); diverse foto's (mw.M.Hamel); foto's honinkll.Jk 
Huis, vele ansichtkaarten (fam.Colsen); 

Curiosa 
Fototoestel ( ~~ .Bonninga). 

• Huub van Eijnthoven, de Troubadour van Brabant (2) 

Voor een bomvolle Fazanterie zong Huub van. Eijnthoven op 9 
april z'n Brabantse balades voor een erg enthousiast publiek. 
Leden van 12 - 82 bevolkten de zaal toen voorzitter Van der 
Westerlaken om 20.30 uur de avond opende. 
In zijn welkomstwoorden deelde voorzitter Jan van der \'/ester
la~en de leden mede, dat de Kring op 3 april, de dag dat de 
Kring 4 jaar bestond, z'n 200e lid had ingeschreyen. 
Een leuke verrassing op deze avond. 

Huub iran Eijnthoven zong in z'n zelfgemaakte liedjes, begeleid 
door z'n gitaarspel over de "ouwe Braobantse durpkes", over 
De Dorpstraat, het verdwijnende oude Brabant, over "Brabander 
ben ik" en oude gebruiken. 
Het meeste sukses had hij met "m'n Boerderijke", dat werd 
"gerestaureerd" tot een onooglijke moderne woning met veel 
kitsch. 
Ook "hundjes.en poeskcs", kamperen en vrijen werden bezongen. 
Tot in de kleine uurtjes werd er nagekletst over deze heer
lijke Brabantse avond. 
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u. Met Paulus aan Tafel ( 3) door Rob van der Westerlaken 

Poters en Braders 
Vroeger verstond men onder poters kleine aardappels (28-35 
millimeter), die bewaard werden voor het poten. 
Tegenwoordig kiest men hiervoor speciale geselcteerde aard
appels van goede stammen, die ± 5 cm.groot ziJn. 
Voor de poters of brajers uit de recepten kan men dus r;e
woon kleine aardappels gebruiken. 
In de komende tijd van nieuwe aardappels ziJn deze kleintjes 
in de groentewinkels zelfs al onder de naam "potertjes" te 
krijgen. 

Potertjes 
De kleine nieuwe aardappels worden in de schil gebraden in 
'n pan met heet vet. 
Grootmoeder maakte ze eens per jaar als de hele familie bij 
elkaar kwam. 
Ze werden gepresenteerd in dekschalen met schaa ltjes gewelde 
boter en extra zout. Zr werd bier bij gedronken. 

Potjebrajers 

10 à 12 kleine ongeschilde aardappels (poters) p.p. moeten 
+ 2 uur in het water gezet worden om de grond er af te weken, 
daarna goed wassen en kop en kont• er af snijden • 
Dan in 'n pan met water en 'n lepel zout aan de kook brengen 
en direct afgieten. 
De aardappeltjes laten drogen en daarna bakken in heet vet 
of olie. Af en toe schudden zodat ze gelijkmatig bruin worden. 
Opdienen met gesmolten boter, peper en tafelzout. 

Dit was 50 jaar geleden in Brabant bij kindervisites 'n ware 
traktatie. (Als dessert 'n kopje thee en beschuit met suiker) 
Een dergelijke traktatie troffen we ook aan in veel herbergen, 
die in de winter de gasten 'n wasteil vol potjebrajers voor 
zetten. 
Dan werd er gegeten en niet zo'n beetje! 
Het kwam voor dat de traktatie in andere magen terecht kwam 
dan de waard bedoeld had. 
Als jongelui de kans kre gen in de keuken te komen tijdens •t 
braden (als de keukendeur \~at openstond wegens de warmte) 
lichtten ze de pan van het vuur en aten de poters buiten met 
andere jongens op. De pan kon men de volgende morgen ergens 
leeg terugvinden! 

• dat wil zeggen: een randje van onder en van boven. 
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V. Vol kskundenoti t i es ( 6) door A. van Dort- van Deurzen 

Een. van de l i efst e dingen di e i n groot moeders t i j d bestonden 1 
waren de Lie ve Vr ouwkes onder de St olp . 
Ze stonden op de kast , me es t al stond i n h e t mi dden de ovale 
s t olp met he t Mariabeeld omkr anst met bl oemen . 
Aan weer szijden ervan t wee r onde s t ol pen; klei ne vaasj es van 
por celein daaronder gevuld met een s truik j e bloemetjes van 
papi e r . 
Die bloemetjes die noo i t ve rwelkten , het frêle vliesdunne glas 
er omheen waar he t l icht van de vens terruiten zich i n weer 
s piegelde, het gl i mlachende Lieve Vrouwke: dat alles deed 
denken aan ee n beter land, waa r de harde strijd en de dage 
lijkse kommer niet meer bestonden: het waren vriendeli jke 
paradijsjes van hoop . 
Waar kwamen ze vandaan 1 wie maakte ze 1 welke geschiedenis 
hebben ze a l meegemaakt? 

Het Besl ot en Hof j e 

Om to t de oorspr ong van de met bloemen omkranste i'iadonna
f iguren al of nie t onder een stolp , moet men enige eeuwen 
terug gaan . In het begin van de zestiende e euw vindt men dan 
de zogenaamde"Besloten Hofjes", die men kan zien als een s oort 
kleine retabels . 
Het i dee "Besloten Hof" is ont leend aan het Hooglied van Sa
lomon (4 , 12- 13) , v1aar de bruid wordt tóegespr oken: " Een ge
grendelde hof is mijn zuster , bruid , een gesloten wel , een 
verzegelde bron . Uw lusthof is een par adijs van granat en met 
allerlei kostbar e vruchten : met henna bl oemen en nardusplanten 11• 

In deze bruid àie al s een "bes loten hof" wor dt voor ge steld , 
zag men een voorafbe elding van 0 ,L. Vr ouw. 
"Hort us conclusus", deze mystieke ti t el gaven · vanaf de 13e 
eeuw , of noc vroeger , tot i n de 15e eeuw toe , aan menig 
kunstenaar inspi rati e . 
Hi erdoor ontstonden glasramen , s childerijen , reliëfs en bor
duurwer ken . Dezelfde syr~bolen welke men daarin aan tre f t , 
vindt men terug i n de besloten hofjes , welke de eers te voor 
l oper s zijn van de stolpbeelden . 
De bes l oten hofjes zi j n zinne bee l dig en zijn ook allen afge 
s l oten met een haag j e met een poortje . 
De hoofdvorm ervan bestaat uit een vriJ ondiep kas t j e me t aan 
zijkan t en luikjes va n gl as in l ood of van hout, benchi l derö 
met heiligenfigur en . 
In de ze kastjes be vi nden zich gepolichromeerde beeld jes uit 
lindenhout of soms ook wel van albast . 
nond deze beeld j es zijn pra chtige versieringen aangebracht. 

De bloemen werden gemaak t met ui tgekni p t e perkamenten blaad
j es v1aarover zij de werd gesponnen, anderen werden met zilveren 
of gouden draden overnaaid . 
Verder werd e r me t pareltjes , lovertjes en kraaltjes gewerkt . 
Het geheel moet met engel engeduld gemaa kt Z1Jn . 
Het Hof je i s een hulde aan he t maagdelijk moederschap van 
Naria en met uitte dit door een overvloed van symbolen : de 
br on , het sluithek , de par adi j s tuin met bloemen , vruchten , 
boompjes, daartussen medaillons in was (Agnus Dei), souvenirs 
uit Palestina . 
Allerlei versieringen en klei noden werden er in verzameld om 
het geheel een kostbaa r ui tzicht te schenken . 
De beeldje s welke zich in de hof jes be vinden zijn mee.stal 
produkten van de befaamde "Meche lse School" , waarvan het pop
perige en het subtiele de kenmerkende eigenschappen zijn . 
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Enkele ervan ziJn gemerkt met een "M" (Mechelen) of met het 
merkteken van de stad (drie palen op de rugzijde). 
Zij worden ook wel "Mechelse poppekes" genoemd. 
De uitvoering van het inwendige is bekend onder de naam van 
passementerie en men neemt aan dat naast het werk van de 
kloosterzusters ook de passementwerkers van het St.Lucas
gilde hieraan hebben meegewerkt. 

Het was de gewoonte dergelijke reliek-kapellen bij de gelofte
afle gging of jubileum de kloosterzusters aan te bieden. 
Het is dan ook niet zo wondelijk, dat het O.L.Vrouwegasthuis 
te Mechelen er nog zes bezit. 
Verder bezitten Geel, Herenthals en St.Lennaerts er ieder een. 
Diest bezit er twee terwijl er in Antwerpen (Koninklijk 
l1useum voor Schone Kunsten) ook nog een aanwezig is. 
De besloten hofjes kunnen terecht beschouwd worden als de 
eerste voorlopers van de stolpbeelden. 
Er zijn drie gemeenschappelijke kenmerken: de hofjes zijn 
evenals de oudste kastjes en stolpen allereerst bedoeld als 
een hulde aan de moeder Gods, verder vindt men bij de kastjes, 
zowel als in de stolpen, boompjes en verguldsels, zelfse bij 
het meest eenvoudige kastje "klatergoud" - zilver of goud
papier. - om deze hulde op volkse wijze uit te drukken, ten
slotte wordt in beide groepen het geheel afgesloten en be
schermd door een afsluiting van glas. 
:en late nabloei van de besloten hofjes vindt men nog in de 
glazen rechthoekige kastjes. Deze zijn zeker ouder dan de 
stolpen. 
Kastjes zowel als stolpen werden vaak als prijzen gegeven 
aan de leerlingen, vooral ook op de kostscholen, deze zullen 
dan veelal door de kloosterzusters zelf gemaakt zijn. 
(wordt vervolgd) 

~Tentoonstellingen (14) 

Beleg vari 's-Hertogenbosch in 1629 
Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch 1 juni-19 aug. 

- Graven naar het Kasteel van Tilburg 
Natuurhistorisch museum Tilburg 1 mei-1 oktober. 

- Vogels in en om Tilburg 
Natuurhistorisch museum Tilburg 1 mei-1 september. 

- Jan Ingenhousz 1730-1790 
Stedelijk en Bisschoppelijk Museum Breda 13 april-

11 juni. 

- ~ereldmileudag 1979 
Provinciehuis 1 s-Hertogenbosch 12-15 juni. 
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X. As we gin gloof hadde gat, dan hadde we ok gin hoeie gat. 

Aldus Sie Vlagemans op de praatavond van Paulus van Daesdonck 
in een gezellig drukke Fazanterie op maandag 5 maart. 
.Sie 'IJ age mans buurtte er 1 ustig op los met Jan Raps, Kee 
Peeters en Marie F.oeland. 
Vele sterke en grappige verhalen uit het oude Ulvenhout pas
seerden de revue. 
De pastoors Vermunt, Joosen en Fick, de Koningin op Anneville 
waren onderwerp van gesprek, maar ook St.Anneke in Molenschot 
(naar St.Anneke voor 'n Manneke), de bedevaart naar Haken
dover en het snoepwinkeltje van Marie Roeland. 
Jan Rops, de jongste van de vier want hij was nog van deze 
eeuw, leidde met vaardigheid het gesprek. 
Men ging te voet naar 1'ilburg om biggen te gaan kopen. 
Gemengd toneelspelen was taboe en de pastoor fietste •s 
avonds na afloop door het dorp om te zien of iedereen viel 
naar huis was. 
Het mooiste verhaal was wel over d'n ouwe Jan, die in het 
bos gevallen was. Men dacht dat hij dood was. 
Voorzichtig legde men de "dode" op een trapleer om hem naar 
huis te dragen. 
Toen ze 'n verkeerde pad insloegen, zei de doodgewaande Jan 
plotseling: "Vroeger toen ik nog leefde, ging ik altijd 
daarlangs". Een erg boeiende avond. 
Na Bavel en Ulvenhout komt er in het najaar zo'n avond in 
Galder/Strijbeek. 
En mocht U de titel boven dit stukje niet begrepen hebben, er 
staat: "Als we geen geloof hadden gehad, dan hadden we ook 
geen hoeden gehad". (De dames moesten in de kerk een hoed 
dragen) 

Y. Snelweg A58 ( 2) 

De dreiging dat snelweg A 58 een nieuwe lijn dwars door onze 
gemeente gaat vormen, komt steeds dichterbij. 
Ons lid Harrie Knibbeler ziet alles met lede ogen aankomen 
en wil gaarne de markante plekjes die straks gaan verdwijnen, 
fotograferen. 
Hij adviseert ieder die filmt of fotografeert de verdwijnende 
of zich wijzigende plekjes op de gevoelige plaat vast te 
leggen. 
Vergezichten, bospercelen, wegkruisingen, akkers, weilanden, 
sloten, beken en ga zo maar door. 
In ons vorige nummer hebben we het voorlopige tracee aan U 
voorgelegd. (zie nummer 22) 
Doe Uw best en leg zoveel mogelijk vast. 
Sn mocl::t U 'n mooie foto extra willen afdrukken, Paulus van 
Daesdonck krijgt ze gaarne in het archief. 
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In Bavel. koos men de ~oosberg om de kapel te bouwen . 
Iedere en zal het met mij een zijn dat dit een goede keus was 
en dat er een mooi en degelijk stuk werk werd geleverd . 

Deze kapel flas de ver vulling van een hartewens van pastoor 
P .Doens , lezen wij in bovengenoemd arti kel van De Stem, waar
uit Vlij ei teren: 
"Het is al jaren lang bekend , dat all es wijkt v oor een s t u
dent . Zo zong het !3rabantse Studentengilde van O. L. Vrouw in 
3avel , daarmee nochtans nie t bewerkend , dat het ter er e van 
het . zilveren gildefeest aan pastoor Doens geschonken prach
tige Mariakapelletje veranderde in een basiliek, 
Viijmerend over de Lieve Vrouwekerk op de Bredase J.iarkt 
tijdens zijn hartelijk dankwoord was dit namelijk blijkbaar 
de hartewens van de pastoor , die van zijn parochie , waarmee 
de Brabantse studenten een week lang zo volledig tot een 
scheppende gemeensc hap waren vergroeid , kon getuigen: Meer 
dan 95~6 van mijn gezinnen bidt iedere avond de rozenkrans , 
'.Vij lezen verder : Er leeft onder de Brabantse studenten een 
zo heilig vuur en een zo overvloedige geestdrift, dat "den 
Dokter" als een der oorspronkelijke oprichters van het 
Studentengilde naar waarheid kon cetuigen: 
Het is op zichzelf een wonder dat een zo los verband 25 kost 
bare jaren staande ia gebleven. 
Dat is i nderdaad een wonder van jonge geestdrift , levens 
kracht en durf tot daden , een waarachtig mirakel, dat we naar 
onze overtuiging te danken moeten hebben aan de Hertoginne 
van Brabant, ter ere van wie de studenten met eigen handen 
en ten koste van stromen van eerlijk zweet sinds de opr ich
ting in 1926 reeds 19 kapelle tjes in Brabantse dorpen bouw
den" . Tot zover dit citaat . 
Mgr . J . Baeten , die in die jaren bisschop van Br eda was , deed 
op zondagmiddag 5 augustus een plechtig Lof in de nieuwe 
kapel , di e hij toen ook inzegende . 
Het dagblad zegt: "In zijn geest zag hij opnieuw · Sint «iilli
brord door de Bavel.se heide draven , zaaiend een Drabantse 
christengeest waarvan we nu de oogst zien naderen . 
Deze geest zal geen zondvloed wegspoelen , geen honger doen 
sterven . · 
Daarom kom ik de s tudenten danken voor hun Brabantse trouw 
aan God en aan hun Moeder Maria . Weet echter wel: wat eeuwen 
niet konden veranderen , kunnen misschien enkele jaren ver
nielen . Brabant s taat in de branding, weest waakzaam en 
houdt vast aan Onze Lieve Vrouw , opdat het Brabantse land 
een glorieland blijft voor God en voor de mensen". 
Het artikel ve rvolgt:"3avel zal nog vele jaren en we llicht 
nog eeuwen de goede herinnering aan deze landdag van het 
Brabantse Studenten E;il <)c kunnen bewaren , \'tanneer de goede 
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mensen uit dit hartelijke dorp ~:aria komen groeten in de 
stud en tenkape 1 . 
Ik besluit dit artikeltje met een paar vragen aan de lezers: 
?~et iemand wie de architekt vnn deze kapel is? 
:~e heeft het beeld ontworpen en/of gemaakt? 
,,1e heeft de glasramen ontworpen en/of gemaakt? 
Ten l aatste: ·.i'ie is de eigenaar V<ll'l de kapel en van de grond? 
Ik :rermoed het kerkbestuur van Davel , want volgens het krante 
~eri~ht ;1erd de kapel aan pastoor .)oen s geschonken , 
~n wi e verzorgt de kapel? 
Ik weet uit eigen ondervinding dat er zeker in de eerste jaren 
vaak.m~nsen kl'lamen bidden , dat er verse bloemen bij de Lieve 
Vrouw werden gezet en dat er kaarsen brandden . 
Is dat nu nog altijd zo? Met andere woorden: heeft de kapel 
ook nu nog een soc.:i.ale functie? 
Ik zo~ erg blij zijn , als ik van onze Davelse heem- mensen een 
reactie mocht ontvangen, Bij voorbaat dank . . 
Pater Dagobert Goorden ss . oc ., postbus 45 , J int-Oedenrode. 

Ab• Sprokkelingen uit het gemeente- archief (11) door 
dr . F.A.Brekelmans. 

Een priester pleegt diefstal in de kerk van Bavel (1441) 

Verklaring over grote excessen van de priester Peeter van 
Ypelair , student te Keulen (1441): 
Oec heeft dieselve her Peeter comen , e er hi Ghevangen was in 
der capellen van Bavel , dat eene ghewide s tede is ende he;ft 
d~er met machten tsegens wille ende consent der kercmeesters 
die dat te bewaren hebben , die kramme des sloets van den coer 
(gebroeken) ende dair uyt genomen ornamentboec ende kelcke 
die hom niet toe en beboerde , dair di e kercmeesters clage ~nde 
croonen over gedaen hebben ende dair hi grootlec aen gebroect 
hadde . (Zie Rechtsbronnen Breda dl . II no .478) 



A.c . Liedjes , die ik nog ken (1) 

Op de praatavond vrui oude Ulvenhouters gaf mevrouw Peeters , 
in Ulvenhout bekend als Kee Peeters , meerdere liedjes en ver s 
jes ten beste , die ze nog kende uit haar j eugd . 
.ie vroegen mevrour1 Peeters de liedjes op te schri jven voor 
onze Kr ing . 
In dit nummer ma.ken we een aanvang met de publikatie van haar 
gedichtjes en l i edjes , die ze allemaal onder tekende met 
"Oma Pee t ers" , 

\d. Liedjes , die ik nog ken (2) door Oma Peeters 

30 anril 1909 

In een sierli jk kostbaar vlieg 
Rijk met zij en kant bekleed 
Ligt een allerliefst prinsesje 
Dat van niets ter viereld weet 

Dat zij • t land in rep en roer brengt 
Vlaggen wapperen overal 
Haar ter eer de !dokken luiden 
Daarvan weet zij niemandal 

Daat haar vader Neerlands prins is 
en haar moeder Koningin 
Dat zij eens een kroon zal dragen 
Dat beseft zij evenmin 

Maar de t ijd zal eenmaal komen 
Dat zij wel dit allea moet 
Dat zi j zelve moet re gee ren 
Zij Vorstin van l!ederland heet 

Zo te heeten zeg t slechts weinig 
Koninginnen zijn bemind 
·Doch zegt veel de toekomst 
Voor he t jonge Vorstenkind . 

~e. Svlb«llentenboekje Nieuw-Ginneken 

op initiat ief van café De nierbron en met steun van vele ad
verteer ders verscheen onlangs het "evenementenboekje Nieuw
Ginneken" me t de ·agenda van vele verenigi ngen tot 1 janua ri 
1980. 
Een uitgave , die erg welkom is. 
Hopelijk zal in de volgende uitgave (januari 1980) elel<e ver
enigi ng z ' n agenda kunnen publiceren, opdat doublures bij 
activiteiten ver meden kunnen worden. 
Ook de agenda van de Gemee nterat'ld en de vergade:rdata van de 
politieke pe.rtijen k unnen ons dan geen parten '.teer speler .• 

M. 

31 

Jubi leum "De Oude Vrijhe i d " 

Dit jaar viert de heemkundekring "De Oude Vrijheid" te .Sint 
Oedenrode zijn 25- jari g bestaan . 
Ter gelegenheid daarvan heeft de Kring een feestpr ogramma 
samengesteld met o . a . een tèntoonstelling (1 3 juli - 12 a ug) 
en een r eceptie op 20 oktober . 
Aan onze vrienden daar reeds nu onze hartelijke gelukwensen . 

Ag. 3 i j c;e loo f ( 11) 

Een mes , schaar of a~eld aan ee n vriend 
gegeven, breekt de vriendschap af , 

:Ah. Heemkundi i; :veer bericht ( 15) 

Is op 3int Jan ( 24 juni) de hemel rein 
dan zal dat ook in Juli zijn . 

Ai. Ui tspraak(17) 

Als d'n outere jas aan krijgt 
dan ist mee oe gedaon , 
vant n'n outere j as doe de nie 
meer uit. 
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11:3r·ieven van }'aulus" 

is het informati e'J l t>.d voor de leden vnn de heemkunde
krinG a;·:3.Ullt0 VM Dae:;donck" te Uie uw-Ginneken . 
r:et ver.sc!lijnt 5x per ,jao.r . 

Reàac tie . :C . ..; . :" ;....d j ten 1 :::raenlaer 18 , Ulvenhout 
Illustraties : L . F . Jetzec en J . h . 11 . ~oeterboek 
Typografie : J .: .. :.:: . : .. .Je-,pers 
Techn . vcr7 . . : J . A . .' . . ~r :\uïrrn~ns . 

)e heemkunC.ekring •·:-D.ulus van Daesdonck" werd opgericht 
3 april 1975 . 
}ecretariaat : lang 21 te Ulvenhout 
Jank.rekenin;:; : 5?. . 1'.:! . 33 . 639 t . n . v . !'éwlu.3 va n )aesdonck 
Giroreke n ing : 37 . 13 , 31 1 t . n . v . Faulus van Daesdonck . 

Collectie 
De heemkundckrin: bouwt een eicen collectie op t . b . v . 
specifieke ten toonstcllinsen en om te komen tet het 
inric11ten van een ei!_'.:en hee1:1kundir; muc;eum. 
~chenkinsen voer de collct ie gaarne op de contact-
aà.rc.ssen: 
A .Lu:ijten • t J:offlandt 36 Ulven hout 
A.Lcde~ijk ~e~n eke : 26 Javel 

076-61 2926 
0161 3-1780 

30;; t uur 
J . '_; . v . d . '.sestcrla.ken 
C . J . J; . J.,eijt.cn 
J . ·,: . ::; .1.: . Je:;~cr:: 
A • : • ,J . 1 ·: • Lui j te r. 
:;:, • ':; . ::ou;1ens 
.\. :· . ;: . :.ode:-iijk 
.: ~ A . ; . . GrautHnans 

P:.iblil~:1ties 

10,75 ::onumentenboekje 
1977 )e ~orenhloem 

voorzitter 
vice -voorzitter 
::;ccre t.:;.ris 
2e secretaris 
pennin <;meester 
2e penningmeester 
technisch co~rdinator 

J . :·: .:s. ;· .. J-;spers (ui tver;~oc:-tt) 

1977 130 ja;;.r ; :a!'ia:;chool 
1C/7~ ::orenm0len "lJc !'. oop " 
1~78 Onze Cuders en Groot -

J . ~ . v . ä . -..:{?ster laken 
·: . J . :: . Lei jt.en 
Leenders 1 Dirven , '!cm ;(iel 

oude ra T.' "J • R • de J on g • 

l.itlmao. tschap 
:~et vcrenic,i. ncsjaar vo.11 de heer,1ku11del<ring loopt van 
1 september tot 31 augustus . 
::aast diverse he c 1:1a ctiviteiten 1 lezingen , tentoonstel 
lingen e n excursies cecft de Kring het tijdsch~i ft 
''1rieve n vo..n I•auJ.us" uit , r..at 5 x p e r jaar ve rschijnt. 
~idmaatschap (voor het ~ehele gezin),inclusie f het tijd
::chrift "-rab;;;.nts Heer,; en "3ricven van î 'aulus" f 25 1 00 
::;ier jar..r . Io.:rtGi ro 1 . 11 . 06 . 08 of bankrekening 52 .18 . 33 . 639 
~eiden t . n . v . Faulus va n Doesdonck Nieu~-Ginneken . 


