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Nieuw-Ginneken, 15 wijnmaand 1980 

PAULUS VAN DAESDONCK HEEFT 1200 LEDEN 
Na het zo suksesvolle heemkamp, dat dit jaar door Paulus van 
Daesdonck in onze gemeente werd georganiseerd en waarvan el
ders in di_t blad uitvoerig wordt bericht , starte n we met di t 
nummer d e zesde jaargang van ons blad en h e t zesde vereni
gingsjaar. 

We hebben weer vele interessante artikelen en berichten 
voor U verzameld. 
Pater Ter Huurne (van de paters van Bavel) start een nieuwe 
rubriek over de g eschiede nis v a n de vere nigingen in Nieuw
Ginneken. 
We kregen e en echt vaande l, een I.S.S.N.-nummer e n vele 
g i ften voor ons mus eum. 
De tweede druk van het b o ek "Van Ginneken tot Nieuw
Ginneken" is uit. U leest er meer over. 
De agenda voor de jaarvergadering is enigszins gewijzigd. 
Ir. Chr. Buyks heeft voor U weer vele veldnamen uit Notsel 
en Drs. H. Thiadens verte lt U over het stroomgebied van 
Mark en Aa. 

Hebt U Uw kontributie 1980-1981 r eeds betaald? 
Ee n stortings- aksept gi r okaart is bijgevoe gd. U wee t dat 
het v e r e nigingsjaar l oop t vanaf 1 september. Betaal dus 
v66r november: 

De meest verheugende mededeling, die we kunnen doen, is het 
feit dat onze penningmeester onlangs het 300e lid mocht in
schrijven. Bij ons is echter ook het gehele gezin lid. 
Daarom kunnen we, uitgaande van e en gemiddeld gezin v a n 
twee kinderen, U evengoed vol trots mededelen: 

PA0LUS VAN DAESDONCK HEEFT 1200 LEDEN 
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Se JAARVERGADERING 

Op 27 oktober houdt onze heemkundekring zijn vijfde algemene 
ledenvergadering. 
oè leden hebben reeds een u1tnodiging ontvangen. 
De Agenda is echter enigszins gewijzigd en luidt nu als volgt: 

AGENDA 
1 • . Welkomstwoord door de voorzitter 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 24 september 

1979 
3. Terugblik door de sekretaris over de aktiviteiten van het 

afgelopen jaär. 
4. Verantwoording van het financiee~ beleid en de geldmiddelen 

in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester. 
5. Vaststelling van de door de penningmeester opgestelde 

begroting voor het jaar 1980-1981. 
6. Benoeming van de leden van de kaskommissie voor het ver

enigingsjaar 1980-1981. Dhr. J. Leesrnans treedt af. 
7. Ingevolge a rtikel 17 van het huishoudelijk reglement treden 

de heer J.A.M. Grauwmans, J.M.E.M. Jespers en L.C. Nouwens 
volgens rooster af als bestuurslid. Zij stellen zich her
kiesbaar. 
Ingevolge artike l 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement 
dienen de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen 
v66r de vergadering aan het sekretariaat bekend te worden 
gemaakt onder ove rlegging van een voordracht met 10 hand
tekeningen en een bereidverklari ng van de kandidaat, dat 
deze een eventuele be noeming zal aanvaa rden. 

8 . Voorstel de kont ributie voor het verenigings j aar 1980-1981 
vast te stellen op f 20,-- ( zonder 'Brabants Heem). 
H t lidrna tschap g l dt voor het gehe le ge zin. 

9 . B k nd m k n va n h t progr amma voor het a.s. verenigings-
j 

10 . Huldiging va n h t 300e lid. 
11 • .Rondvraag 
12 . Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur. 

Pauze (± 21.00 uur - 21.30 uur) 

Na de pauze zullen de dia's. van het Heemkamp 1980 worden. ver
toond. Deelnemers aan het Heemkamp 1980 op Anneville zijn 
uitgenod~gd dit gedeelte van de avond mee te maken. 

AGENDA 1980-1981 

sept. 1 
20 
21 

27 

Begin 6e verenigingsjaar '80-'81 
Congres studie Land en Volk in de Kempen 
Spasti fietstocht - onze Kring beschrijft de 
monumenten 
Besturendag Brabants Heem te Oisterwijk 

--------------------------------------------------~---------
okt. 15 

27 
nov. 1 

24 
dec. 15 
jan 12 
febr. 15 

Brieven van Paulus 29 
Jaarvergadering Paulus van Daesdonck in Fazanterie 
Studiedag Volkskunde te Etten-Leur (in de Nobelaer) 
Praatavond in Galder 
Brieven van Paulus 30 
"Meerseldreef" 
Brieven van Paulus 31 

maart Lezing 
april 15 Brieven van Paulus 32 

Ekskursie mei 
28 Harmonie caecilia uit Bavel gaat dauwtrappen 

juni 15 
juni 27? 

Brieven van Paulus 33 
Bavel Anno 1920. Tentoonstelling •iuit het Rijke 
Roomse Leven". 

aug. 31 Einde 6e verenigingsjaar 

In de komende afleveringen van onze "Brieven" zal de agenda 
steeds verder aangevuld worden. 

KONTRIBUTIE 
voor het komende verenigingsjaar bedraagt de kontributie 
f 20,--. Het gehele gezin is dan lid: Wilt U ook Brabants 
Heem ontvangen, dan betaalt U f 32,50 (Lidm. f 20,-- + 
Br.Heem f 12,50). 
Wilt u vandaag nog betalen met ingeslote n aksept-girokaart? 
Wat moet U invullen? 

- Het bedrag f 20,-- of f 32,50 
- uw bank- of gironummer 
- uw naam en adres, graag in blokletters 
- Linksonder: lid 8081 (indien u f 20,-- betaalt) 

lid 8081 + Br.H. (indien U f 32,50 be t aalt) 
- Rechtsonder Uw handtekening 

Doe het vandaa9 ·nog: Doe het nu: 
Dan vergeet u het zeker niet en bespaart U ons 'n hoop we rk. 
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PALEOLITISCHE WERKTUIGEN UIT DE GEMEENTE NIEUW
GINNEKEN 
door H. Peeters · 

In "Brieven van Paulus" nr. 22, maak_ten L. Moe lands en T. 
Reijers melding van een stukje vuursteen dat mogelijk be
duidend ouder zou kunnen zijn als een 12.000 jaar oud werk
tuig, wat tot dan toe het oudste was uit onze gemeente. 
De vreugde was dan ook groot, toen bleek dat het betreffen
de stukje vuursteen inderdaad veel ouder was dan 12.000 
jaar. Het artefact zou nl. een oud- of middenpaleolitische 
ouderdam hebben (v.d. Lee, Dijkstra 1979). 
In nr. 3 van "Brabants Heem" 1979, werd het stuk gepubli
ceerd door A. v.d. Lee en P. Dijkstra. Het was deze vondst 
die het onderzoek naar het oud- en middenpaleolithicum in 
Nieuw-Ginneken en West-Brabant goed op gang bracht. 

Op 15 april 1979, een half jaar na de eerste vondst, vond 
ik in de omgeving van Ulvenhout, een klein werktuigje, dat 
op een ouderdom van ca. 400.000 jaar wordt geschat. Deze, 
toen nog een voor Brabant sensationele vondst, is een zgn. 
micro-chopping-tool (afb. 1) en werd . waarschijnlijk ge
bruikt .voor de bewerking van huiden. Het werktuigje is ge
maakt van een zgn. "maasei", een kiezel dus, van grijs
kleurige vuursteen. Inmiddels zijn er in onze gemeente al 
meerdere artefacten gevonden, die mogelijk eenzelfde ouder
dom hebben. 

Ook op 15 april 1979 vond ik bij Strijbeek een fragment 
van een prachtig bewerkte schaaf (afb. 2). Dit werktuig 
werd voor schraap- en snijwerkzaamheden gebruikt. Dit type 
artefact komt op vele middenpaleolithische vindplaatsen in 
Nederland, België, ~rankrijk enz. voor en is dus echt wat 
je kunt noemen een "gidsartefact". De schaaf is gemaakt van 
bruine .yuursteen, wat zichtbaar is door enkele recente be
schadigingen (op de tekening wit gelaten) • Door langdurig 
verblijf in de bodem onder bepaalde omstandigheden, heeft 
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het artefact aan de buitenkant een vuil witte kleur gekre
gen. Het stuk is tussen de 100.000 en 40.000 jaar oud en 
tevens het fraaiste middenpaleolithische artefact uit de 
gemeente. 

Het aantal vondsten uit het oud- en middenpaleolithicum 
neemt nog steeds toe. Dit bewijst wel dat er toen reeds, 
vooral in het midden-paleolithicum, bewoning was in dit 
gebied. De mogelijkheid dat er nog oudere werktuigen dan 
400.000 jaar c"1d kunnen worden gevonden, mag ook zeker 
niet worden uitgesloten. 
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noten: 
1) Paleolithicum = oude steentijd: oud-paleolithicum (tot 

ca. 100.000 jaar), midden-paleolithicum (ca. 100.000 -
40.000) en jong-paleolithicum (40.000-10.000 jaar). 

2) Artefact = een opzettelijk door de mens vervaardigd 
voorwerp. 

DE HOOGSTRAATSE .GAZET . 
. ' 

Onze Kring heeft een ruilabè>nnement afgesloten met "De 
straat~:e Gazet" het Weekblad v.oor d~ Noorderkempen. 
De Hoogstraatse Gazet bevat wekelijks erg interessante 
vens uit het Zuidelijk deel van ons eigen heem·. 

Hoog-

gege-
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VAN GINNEKEN TOT NIEUW-GINNEKEN (3) 

Op 15 augustus verscheen de tweede druk van de geschiedenis 
van onze gemeente in de 20e eeuw onder de titel: "Van Ginne

ken tot Nieuw-Ginneken". 
Deze tweede, geheel herziene en verbeterde, druk is van een 

beperkte oplage. 
Liefhebbers, die dit 144 pagina's tellende standaardwerk 
met vele illustraties, willen hebben, kunnen het tegen 
kontante betaling van f 15·,-- afhalen bij een van de volgende 
drie bestuursleden van onze heemkundekring: 

J. van der Westerlaken, Molenstr. 38, Ulvenhout 
A. Lodewijk, Vennekes 26, Bavel 
A. Verkooyen, Markweg 2, Strijbeek 

u kunt het boek ook bestellen door f 20,-- (inkl. verzend
kosten) over te maken op girorekening 37.13.311 t.n.v. 
"Paulus van Daesdonck" met vermelding "Het boek". 
Het boek wordt u dan per omgaande toegezonden. 

Vele leden kochten reeds meerdere exemplaren. 
Een goed verjaardags- of Sinterklaaskado! Ook voor U een 

idee? 

OUDE HUISMIDDELTJES (7) 
Zacht geworden borstels worden weer hard en stijf, als men 
ze in een sterke aluinoplossing doopt, of als men ze legt 
in verdunde melk (half melk, half water) • 

WANDBORD EN SCHILDERIJEN VOOR PAULUS 
Tijdens het heemkamp werd onze heemkundekring door een van 
de deelnemers aan het kamp, de heer Notten uit Eindhoven, 
verblijd met twee schilderijtjes: "De Watermolen van Woensel" 
en "Gezicht op het Ulvenhoutse Bos". 
Het waren kopieën van twee schilderijen van Jaak van Wijck, 
een kunstschilder, die in 1870 in Ginneken werd geboren en 
in 1946 te Antwerpen overleed. 
Tevens ontving de kring een bidprentje van de schilder. 

Bij het bezoek aan Hoogstraten van de fiets.ende heemkundigen 
kreeg de kring van het gemeentebestuur van deze gemeente een 
speciaal vervadrdigd Wandbord aangeboden met het wapen van 
Hoogstraten. 
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VELDNAMEN IN GINNEKEN EN BAVEL (2) 
door Chr. Buiks 

Het aantal veldnamen, zowel te Notsel als in de rest van 
Nieuw-Ginneken neemt nog gestaag toe. Voor de gehele gemeen
te is het aantal ondertussen ver boven de 2500 gekomen. Bin
nenkort wordt een aanvang gemaakt met het veldwerk: het en
queteren van oudere boeren, om uit hun mond de nog bekende 
akker-weidenamen enz. op te tekenen. 
I~ het gehucht Notsel liggen veel meer namen, dan in het on
derstaande verhaal aan bod komen; het is dus slechts een 
greep uit het totaal. 

Hui sakker 
Een stuck erffs: het huysackerken, llO roeden. R 691, f 17, 

1626. 
1717: Een perc. saylants: den huysackerv daer een huys op te 

staen plach, 3 gemet. R 703, f 9 
Den grooten of huysacker. P 1138, f 215, 1725. 
Er lagen op Notsel blijkbaar verschillende huisakkers: het 
zijn akkers·, die tegen de boerderij aanliggen. Als soortnaam 
toch niet zo frequent als men zou verwachten. Een boerderij 
met de erbijhorende grond wordt meestal aangeduid met een 
formule als: een stede, huysinghe, schuere, koye en de 
erffenisse. Soms wordt er ook nog een schaapskooi of een 
turfhek apart bij genoemd. 

Jan Janssen steken 
Een perc. saylant: Jan Janssen steecken, een gemeth, R 704, 

f 52 v. 1716. 
Dit soort benamingen: een persoon + familie-naam, gevolgd 
door -stede is een typische konstruktie, die in de Baronie 
erg veel voorkomt. 
Op zo'n stuk grond kan een boerderij staan, maar dit hoeft 
niet. Als men tegenwoordig over een stee praat, bedoelt men 
een boerderij met de daarbij behorende grond. 

Jenneken akker 
1725: Jenneken akker. P 1138, f 220 v. 
Akker in het bezit van een zekere Jenneké (Johanna). 

Kerkakker 
1628: Stuck erffs mette bosken: den kerckacker, 160 roeden. 

R -691 , f 110. 
Kerken hadden vroeger vaak uitgestrekte bezittingen, terwijl 
er ook veel percelen waren, die een jaarlijkse rente ver
schuldigd waren aan een bepaald altaar van een bepaalde kerk. 

" 
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Knechtenland 
1627: een stuck landt: Knechtenland, een loopensaet. 

R 691, f 95 v 
Knecht is een modern woord voor het oudere "Schalk". 

Koddemansstraat 
1634: daer de gebuerstraet genaemt Coddemansstraet door loopt. 

p 118, f 177. v 
1725: Coddemansstraat tot Notsel. P 1138, f 212 
Straat, genoemd naar een persoon met de naam Coddeman. 
Codde = knots of staart. 

Koeweiden v 
1628: De koyweyde, ~bunder. R 691, f 105 
1630: Beempden: de koyweyde, ~bunder. R 692, f 2 38 v. 
In 1585 is er sprake van: 5 schaeren (aandelen) in de gemeyn 
coeweyde te Keessel, dit is bij Galder. 
vroeger was het gebruikelijk het vee "soort bij soort" ofte
wel "hoorn bij hoorn" te laten weiden. De term gemeen slaat 
op gemeenschappelijk gebruik van dat stuk land, door de boe
ren, die erin gerechtigd waren. 

Koerijt v 
1725: Den koerijt tot Notsel. P 1138, f 214 
Volgens J. Lindemans (1) is koereit afgeleid van Coryletum = 
bos van hazelaars. De Hazelaar is een algemeen voorkomende 
struik in onze contreien, speciaal groeiend op wat vochtigere 
gronden. Men zou bij dit toponiem ook nog kunnen denken aan 
een perceel, dat in eigendom was van de cureit = parochie
g e estelijke, of aan krijt = omsloten beemd, maar deze twee 
laatste mogelijkheden lijken minder waarschijnlijk. 

Koningshof 
Koningshof tot Notsel aan de Mark. P 1138, f 223 v, 1725. 
Hierin kan een familienaam Konings schuilen of men moet den
ken aan de betekenis: bezit van de heer (de Nassau's). 

Krocht 
v . . 

1725: De kragt. P 1138, f 208 , en op P 171: de craeght, 
beide waarschijnlijk verkeerde lezingen van krogt resp. 
croeght. · In 1634 wordt de melding gemaakt van: de coren
croecht tot Strijbeeck. P 118, f 79 v. 
Ook te Heusdenhout en in de Vuchtpolder lagen gebieden met 
de naam Krochten. De betekenis is meestal: laagliggend, moe
rassig gebied, hoewel het in het duingebied ook hoge akkers 
kunnen zijn. 
Als de lezing kragt juist is, moet men misschien denken a a n 
kragge = drijvende laagveenrand (speciaal in het Land van 
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nh V ), m a r dit toponiem is me verder in de Baronie van 
ni b k e nd. 

k 
T7'iî: Ee n perc. beemden: de-Laeck, 100 roeden, west de Marck. 

R 704, f 35 v. 
Volgens Belsen (2) betekent Laak: waterloop, beek in de lage 
g e b ied e n, vaak een grens vormend. Met deze beek zal dan de 
Ma rk bedoeld zijn, waaraan dit perceel blijkt te liggen. De 
na am van het water is overgedragen aan het er aan liggende 
l and. 

Laurijs Heining 
1725: Lauwreys heyninge. P 1138, f 214 v. 
Een heining is een akker, omgeven dQor een heg of wal. In dit 
geval was deze heining in het bezit van een zekere Lauwreys. 

Moer 
1628 : Erve het Moer. R 691, f 105v. 
1634: heyvelt: de Moer tot Notsel bij de Daesdonck. 
1725: de Moer tot Notsel. P 1138, f 209v. 
Moer = veen. In dit geval duidt moer een perceel aan met ve
nige bodem, waaruit moer gestoken kon worden. 

Moerkens ven 
Moerkens ven. P 1138, f 221, 1725. 
Ven van een persoon met de naam Moerkens. 

Moerstraat 
1628: aen de Moerstrate, R 691, f 105 v 
Straat lopend naar het moer. 

Molenweg 
1716: 5 buynder heyde, west de Meulenweg. R 704, f 52v. 
Bij de Goudsberg onder Strijbeek stond de "Voussenberchsen" 
molen, waar deze straat naar toe leidde. 

Notsel 
over de naam van dit oude gehucht is in nr. 23 van "Brieven 
van Paulus" al iets geschreven door Herman Dirven. 
We laten eerst nog enkele oude bewijsplaatsen volgen. 
1299: Akkoord tussen abdis en kapittel van Thorn enerzijds 
en de pastoor van Gilze anderzijds over de tiende van dit 
Kerspel. Gilze was eens een zeer uitgestrekte parochie, waar 
onder andere Bavel en·Ginneken bij hoorden. In de akte worden 
enkele dorpen en gehuchten genoemd: 
videlecït de locis qui dicuntur : Vlvenhout, Ghalre, Notselt, 
Gasselt, Cleyn-Vlvenhout en Ypelaer (3). 
1416: Een veertel rog op een land gelegen in de vierschaar en 

" 
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parochie van Notasselt (4). 
~ 1425: Lijst van inkomsten van Thorn: hierbij wordt genoemd: 
Item die thiende van Cuykelberg ind Notsell •• (5). 
1455: Jan Nouten erve van Nottelselt aan die noortsijde (6). 
1530: Corn. Anthonyss doet rekening van Eva van Isenburg, ab
dis van Thorn, over hare inkomsten en renten te Baerl, Meerle, 
Galder, Nieuwenhuysen en Noessel (7). Verderop in dezelfde ak

te staat: Nossel 
1634: te Notzel P 118, f 55. 
1680: op Nortsel R 697, f i70. En op f 171: tot Noortsel. 

Er bestaan nogal wat uiteenlopende schrijfwijzen van Notsel. 
Weynen (8) denkt hierbij voor wat het eerste element van Not
sel betreft aan een pre-germaans woord. Hij citeert Hubschmid, 
die een Gallisch woord naudo ondersteld, afgeleid van snaudo, 
hetgeen de betekenis van moerassige wei moet hebben bezet en. 
Dit woord komt door heel Frankrijk en de Elzas voor. 
Müller denkt aan een Latijns woord nauda = moerassige streek. 
Verbiest ziet in hnod een kleine vallei, maar er kunne n ook 
andere betekenissen optreden zoals noot = vae of nood = hache
lijke toestand ofwel slechte grond . 
Mansien denkt bij hnod aan een dal of geul. 
Wat het tweede element van Notsel aangaat: dit zou afge l e id 
kunnen zijn van -sele = woonplaats of van -le = bos, ook 
open plaats in een bos enz. 
Dit le kan verzwakken tot -le en dan overgaan in -sel. 
Kombineren we beide bestanddelen, dan lijkt moerassige we i + 
open plaats in een bos nog één van de waarschijnlijkste. 
Misschien is er nog een andere mogelijkheid: In Vlaanderen be
staan, zoals uit het zeer omvangrijke werk van K. de Flou 
blijkt, nogal wat namen op -elst: Eversam-elst, tailliebosch 
(geriefhout) te Stavele. 
Ezel-elst: tailliebos te Coxijde. 
Heem-elst: tailliebos te Reningelst. 
Heetelst, bos te Hooglede. 
Hemelrijk-elst: tailliebos te Vinchem, 

Bedenken we dan, dat te Notsel ook een perceel lag genaamd: 
de doosaelsten, dan zouden deze b e ide namen wel eens datzelf
de elst als tweede deel kunnen bezitten. 
De betekenis van Notsel zou dan kunnen zijn: elzenbos op moe
rassige grond of: elzenbos, waar vee (noot) mee gevoerd wordt. 
Het vee kreeg vroeger vaak in plaats van gras takken van bo

men, vooral essen. 
Het blijft een moeilijke naam . We zouden nog wat meer oude 
vormen moeten bezitten om iets meer met zekerheid over de 

etymologie te kunnen zeggen. 
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N md 
E c . beemden: de notselenbeemd, 300 roeden, west de 
M k. R 704, f 21 v, 1716. 
1717 : een perc. beemden: den notselsen of Jan de Weerdtbeemt, 

00 r o eden, R 704, f 68v. 

No t senbergse molen 
1725 : Het spoor naar den Notsenbergse molen. P 1138, f 221. 
In 1634 is er sprake van een perc. heyden aanden Voussen
berchse molen. P 118, f 41v, 1634. 
De ze molèn staat bij de berg, die tegenwoordig Goudberg heet: 
deze naam is echter nog maar jong. 

Ossenblok 
1725: den ossenblok tot Notsel. P 1138, f 211. 
In 1634 heet een groter gebied blijkbaar nog zo: een buynder 
lants int ossenblock. P 118, f 154. 
Dergelijke namen komen in Ginneken veel voor bv: d'ossenhey
velt bij ter voort; d'ossenblocxkens totte hoeve genaemt 
Cleyn Wolfslaer behoorende (1610) en ook: d'ossenwe ide te 
Bavel. 
Te Notsel ligt ook nog: een stuck heyvelts: de ossenryt, 1 
buynder R 68 7, f 214, 1610. 

Literatuur 
1. J. Lindemans: Toponymie van Asse 
2 . J. Helsen: Toponymica in Kempische grensafbakeningen. 

Meded. 31, p 16, 1955. 
3. J. Habets: Archieven van het kapittel der vorstelijke 

Rijksabdij Thorn, I, nr. 82 
4. A. Erens: De oorkonden van het Norbertinesserklooster 

St. Catharinadal te Breda/Oosterhout, nr. 228 
5. F. Cerutti: Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en land 

van Breda, II, nr. 389 
6. Juten: Cartularium Begijnhof Breda, nr. 118 
7. Habets: zie b ij nr. 3, nr. 537 
8. A. Weynen: Praegermaanse elementen van de Nederlandse 

toponiemen en hydroniemen. Publ. van de Kath. Leerg. nr. 
4. Den Bosch, 1958. 

9. Fr. Verbiest: Duffelse pers. en plaatsnamen. Bijdr. tot 
de gesch., inz. van het oude hertogdom Brabant, 3e reeks, 
15e deel, 46e jaarg. 1963. 

10. K. de Fl.eu: Woordemboek der Toponymie, Se deel en 4e deel. 
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SJOKE JANSEN 80 JAAR 

Sjoke Jansen, de bewoonster van het ~ude boe~derijtje in . 
Grazen werd op 13 oktober 80 jaar. SJoke geniet bekendh~id 
omdat ze nog steeds verwarmt en kookt met een houtvuur in 

een echte open schouw. 
In het boek "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken" staat deze 
mooie tekening van haar, die voor deze keer ook niet mag 

ontbreken in onze Brieven. 
Het is een tekening van Jan de Koning uit Ulvenhout. 
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UIT DE HISTORIE VAN HET VERENIGINGSLEVEN (1) 

UIT HET BOEK VAN DE "CONFRERIE S. CECILIA" (BAVEL) 
1795-1880 (1) 
door Pater H. Ter Huurne sscc 

(het boek is geschreven op oud-hollands geschept papier met 
watermerk waarin de naam 'H. Wolven'; de band is echt per
kament (schapeleer). 
Hier volgt de tekst van het jaar 1795: 

op blad 2: "1795 
Adriaan Schaliboom, hoofdman 
Peeter Diepstraaten en Jan Diepstraaten, deekens 
borsmeester: Jan Adriaan Kanters 

In de borsse bevonden f ••••••• "(oningevuld, want 
het is de eerste keer, dus nog geen kontributie 
geïnd!) 

"Besteding 1795 
8 November over Eengekomen met Jan bomen om te 
theeren op mandag en dijnsdag sijnde den 23 en 
24 November op dese Conditie: 
den wijn à f - 12 - de fles 
het bier f 7 - - de ton 
en den kost f 1 - 4 -"het paar dagelijks" 

(N.B. de bedragen moeten als volgt worden gelezen: het eerste 
getal zijn de guldens, het tweede de stuivers, het derde de 
penningen of centen; dus de wijn kostte 12 stuivers, het 
bier 7 gulden, de maaltijden per dag per paar één gulden en • 
4 stuivers). 

op blad 3: "Lijste levendinge Con~reers H. Cecilia 

Adriaan Schaliboom 
Peeter Diepstraaten 
Jan Diepstraaten 
F. Giesbergen 
Jan Kariters 
Jan Janssen 
Jan Mattijsen 
Goris van den Hout 
Antony Verhees 
Jan Wierken 
Adriaan Rops 
Pieter de Kort 

1 - 4 -

l - 4 -
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Mattijs Tielemans 
Laurijs de Kort 
Adriaan Leenaerts 
Jan van Gils 
Jacob Diepstraaten 
Jan verdaesdonk 
Cornelis Wagemakers 

Jacob Kanters mededoender 
voor de ·tweede dag 

Cornelis Vinsenten 
Cornelis Beenakkers 
Jacob Verhees 
Pieter Schoenmakers 
Adriaan Meeren 

f 

f 
f 
f 
f 

1 - 4 -....... ....... 
....... 
....... ....... 
....... 
2 -18 - , , 
2 -18 - 6 

5 -16 - 6 

2 -18 - 6 
2 -18 - 6 
2 - 6 - 4 
2 - 6 - 4 
2 -18 - 6 

op blad 4: (blijkbaar een onkostenoverzicht van de 
Cecilia-viering) 

"Eerste dag 

besteding verteert 
een vat bier 
23 flesse wijn 
12 paar kost 
speelman 
quezel kersse Cecilia 
morgendranken 

"Tweede dag 

besteding verteert 
een ton bier 
38 flessen wijn 
17 paar kost 
speelman 
quezel kosters 

f 5 -13 - 8 
f 3 -10 - , , 
f13 -16 - , , 
f14 - 8 , , 
f 1 -10 - , , 
f" -10 - " 
2-1-" 

41 - 8 - 8 

f 5 -13 - 8 
f 7 -,, - ,, 
f22 -16 - ., , 
f20 - 8 - ,, 
f 1 -10 - ,, 
f" -10 - " 

57 -17 9 Il 

N.B. De post "quezel" staat in latere jaren apart, of samen 
met "costersse". Daarom denk ik dat hiermee een kwezel (= 
begijn of ziets?) bedoeld is, die tevens kosteres was, een 
vrome vrouw dus zonder meer. 
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VERSCHENEN 18 

VERSLAG VAN DE ARCHIVARIS DER GEMEENTE - NIEUW-GINNEKEN OVER 
1977 en 1978 
Een kort, maar interessant, -verslag, waaruit weer eens dui
delijk blijkt welk een belangrijke plaats ons gemeente
archief in de gemeenschap inneemt. 

HET DORPSHUIS VAN FIJNAART EN HEYNINGEN 
In de Serie Publikaties van het archivariaat "Nassau-Brabant" 
nr. 53, door A. Delahaye en E. Lievens uitgegeven ter gele
genheid van de heropening van het gemeentehuis van Fijnaart. 

HET DORPSWOONHUIS IN DE KEMPEN, van~f de vijftiende tot de 
negentiende eeuw, door Dr. H.A.M. Ruhe. 
De Hilvarenbeekse arts maakte de studie van h e t dorpswoon
huis in zijn omgeving tot zijn levenswerk . 
Deze studie werd uitgegeven door de Stichting "Huis en Hoef". 

MONUMENTEN 4e jrg. 1 
Een pracht nummer met veel informatie over monumenten en 
speciaal de monumentale boerderij. 

HISTORISCHE STADSKERN ••••• MAAK HET WAAR! 
Uitgave Heemkundekring "De Kommanderij Gemert". 
De Kring maakt in dit bezwaarschrift bezwaar tegen het raads
besl uit tot uitbreiding van het gemeentehuis van Gemert i.v. m. 
de sloop van een aantal huizen. 

INFORMATIEGIDS BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET 
Een uitgave van het Noordbrabants Genóotschap met informati~ 
over haar bibliotheek (f 1,--). 

DRIE KAPELLEN IN DE BARONIE VAN BREDA 
Door dr. F. Brekelmans en Gerard van Herpen. 
Het boek behandelt de historie van de kapellen van Heusden
hout, Galder en Strijbeek en is rijk geïllustreerd. 

d'HfiSKES 1 
Het nieuwe informatieblad van de heemkundekring Jan Uten 
Haute te Etten-Leur. 

40 JAAR UVV 
Een interessant boekje over de geschiedenis van 40 jaar voet
bal in Ulvenhout en de voorgeschiedenis van uvv. Eindredakteur 
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Frans Oomen zal in onze "Brieven" binnenkort een artikel wij

den aan UVV-'40. 

GEMEENI'EKRANT 
Uitgave van de gemeente Nieuw-Ginneken met als artikelen o.a. 
"Ulvenhout volgebouwd", "Nieuwe Groepskommandant", "Fiets
padenplannen in ontwikkeling" en vele andere interessante 

artikelen. 
In de "Kalender" missen we helaas de jaarvergadering van 

Paulus van Daesdonck. 
1 d t h t bestemm1. ng splan "Bui tenge-Op de voorpagina azen we a e 

bied" tot 11 september ter inzage lag. 
De post bezorgde ons de krant op 12 september. 

; ·~ ""4 
'.~ 1 < , t, .• 

"~ - ~ 

~~' \,,.. 

(.!' .• . .Jf'!' • . · ·--- · ~ 
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OUDE VERSJES EN LIEDJES (11) 
opgetekend door c. van Alphen 

LIED VAN GROOTMOEDERS TIJDEN 

Bezien wij de wereld, wij vinden och Heer 
geen trouw of geen deugd bij de mensen niet meer 
als mijn grootmoeder trouwde, het jaar ben ik kwijt 
toen was het voorzeker een andere tijd 2x 

Zij heeft het wel honderden keren gezegd 
toen was men zozeer aan het geld niet gehecht 
en men hield niet altijd voor een huwelijk in oog 
hoe zwaar wel den beurs van de grootvader woog 2x 

Toen zocht men een vrouwke dat braaf was en spon 
wat naaien en breien en 't huishouden kon 
en was men op 't spoor van zo'n vrouwke geraakt 
in 't bijzijn der ouders werd kennis gemaakt 2x 

Zij kookten, zij schuurden, zij deden de was 
zij droegen geen haar of 't was eigen gewas 
eenvoudig gekleed en een zedig gelaat 
was toen voor de vrouwkes het schoonste sieraad 2x 

Toen stak in de vrouw niet zo'n ijdelheid in 
zij kenden geen poefen of crinoline 
ZJ.J waren zo zot niet op dans en gedruis 
maar leerden hun kind'ren en bleven te huis 2x 

Toen waren de mannen wat meer voor 't profijt 
zij vierden geen maandag en werkten altijd 
zij dronken des zondags een pintje of vijf 
en keerden op slag van tien weer bij hun wijf 2x 

Toen waren de kinderen voor de ouders geen kruis 
de dochters die bleven des avonds in huis 
en jongmans die gingen, tot ouders verdriet 
van zeventien jaar op hun pintje nog niet 2x 

Men gaf toen zijn geld aan geen fonds of geen smous 
het ging in een rent of het ging in een kous 
de winst was maar klein en de rente maar kaal 
maar niemand ging schuiven met hun kapitaal 2x 

• 
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van gas of petrol werd toen nog niet gehoord 
men was heel tevree met een kaars van een oort 
het was toen in huizen wel minder verlicht 
maar er werd toch ook zoveel brand niet gesticht 2x 

zo was 't in grootmoeders tijden gesteld 
Zij heeft het mij honderden keren verteld 
hoe rustig en schoon was het leven weleer 
o grootmoeders tijden, keer toch eens weer 2x 

}$,J,tmkunbt", l1atia 

VOLKSKUNDENOTITIES (11) 
door A. van Dort-van Deurzen 

EEN, TWEE, DRIE, VIER 
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven 
Jan de bakker kwam ik tegen 
op het glazen bruggetje. 
Ik keek op de klok hoe laat dat het was 
't Was al twaalf uren. 
Toen gingen wij naar de buren 
De buren waren niet thuis 
Toen gingen wij naar 't stadhuis 
't Stadhuis dat was gesloten 
Toen gingen wij naar de boten 
De boten waren toe 
Toen gingen wij naar de koe 
De koe die wou ons schoppen 
'!'oen gingen wij naar de poppen 
De poppen wilden ons slaan 
Toen gingen WJ.J naar de baan 
De baan die was zo glad 
Toen vielen wij op ons gat 
Ons gatje was zo rood 
Als pannekoek met stroop! 
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DE ANNEXATIE VAN 1942 (5) 
door Walther Koek 

HET TWEEDE BEZOEK VAN . MINISrER VAN BOEIJEN 
Op 8 en 9 juni 1939 bracht minister Van Boeijen voor de 
tweede maal een bezoek aan Breda. Hij ontving geen vertegen
woordigers van de andere gemeenten, maar wel de gepensioneer
de luit.-generaal Scherer uit Ginneken (voorzitter van het 
A~A.C.). Ook stelde hij een onderzoek in ter plaatse in de 
betrokken gemeentes. 
Volgens sommigen zou de minister nu meer overhellen naar het 
vroegere slokop plan van Van Sonsbeek (Grenswijziging 1927). 
Maar de kop van een artikel in het Dagblad voor Noord-Brabant 
en Zeeland op 12 juni 1939 luidde: '"Gaat annexatie niet door? 
Een moeilijk geval zegt minister Van Boeijen". 
Vandaar waarschijnlijk de aanval van het Anti-Annexatie
Comité in Ginneken, in hun vergadering op de regionale kran
ten. Zij beweerden, dat de kranten artikelen schreven, die 
kant noch wal raakten, maar waar de bevolking wel in geloof
den en daaraan moest een eind komen. En voorts hun " •• protest 
tegen het onzinnig geschrijf in het Dagblad voor Noord-Brabant 
en Zeeland in zogenaamde Ulvenhoutse briefkes, waarin in een 
quasi Ulvenhouts dialect allerlei onzin omtrent deze annexa
tie wordt neergeschreven en waarin wordt verondersteld dat de 
gehele bevolking of althans een groot deel daarvan, van de 
wenselijkheid van een annexatie doordrongen en overtuigd is. 
En waarin een gemeenteraadslid, die weliswaar door zijn 
ambtseed gebonden is te zwijgen toch zoveel te verstaan 
geeft alsof de zaak reeds haar beslag gekregen heeft." 

"UIT HET RIJKE ROOMSE LEVEN" 

Onder deze titel zal Paulus van Daesdonck in juni een ten
toonstelling houden t.g.v. "Bavel Anno 1920". 
Hebt U nog beelden - bidprentjes - heiligenplaatjes of 
-boeken, medailles? Paulus wil ze graag in z'n kollektie 
opnemen. 
Alles dat herinnert aan de religie nemen wij gaarne in onze, 
nog steeds groeiende, kollektie op. 

FOTO'S WERKKAMP 

Voor het foto-archief ontving de Kring van Stemfotograaf 
Johan van Gurp een 16-tal fraaie foto's van fietsende deel
nemers aan het werkkamp, die hij maakte in de buurt van de 
Watermolen van Hoogstraten. 

• 

21 

HEEMKUNDIG WERKKAMP 1980 (4) 

voor de tweede maal werd in Nieuw-Ginneken het Heemkundig 
werkkamp van Brabants Heem georganiseerd, dat daarom de toe
passelijke titel "Trug van Wegqewist" mee kreeg. 

Niet minder dan 133 heemkundigen uit heel Brabant, waarvan 
37 uit Nieuw-Ginneken namen vier dagen deel aan de vele ak
tiviteiten, van de vroege ochtend tot de late avond. 

Een van de redakteuren van het "Dagblad De Stem", de in 
Ulvenhout wonende journalist Wippel Houben, nam eveneens 
aan het kamp deel en vertelde het in zijn krant op de vol-

gende wijze: 

HEEMKUNDIGEN BEGONNEN AAN WERKKAMP 
In de zwoele zomeravondlucht en gezeten op het gazon achter 
het kasteel van Anneville hebben de 130 deelnemers aán het 
32e werkkamp van Brabants Heem op de openingsavond genoten 
van toespraken en van de muziek die de harmonie St.Caecilia 
uit Bavel te gehore bracht. Met een borreltje, een pilsje 
of een kopje koffie in de hand hernieuwden de deelnemers de 
kennismaking van voorgaande kampen en werden de nieuwkomers 
al snel in de kring van liefhebbers van het oude Brabant ge-

trokken. 
voorzitter Harrie Beekx van Brabants Heem konstateerde, dat 
er dit jaar opmerkelijk veel nieuwe deelnemers zijn, een 
verheugend teken.Toch ligt de gemiddelde leeftijd op dit 

soort werkkampen vrij hoog. 
Beekx uitte zijn waardering voor de manier waarop de heem
kundekring Paulus van Daesdonck uit Nieuw-Ginneken zich met 
heemkunde bezighoudt en ter gelegenheid van dit eerste lus
trum dit vierdaagse kamp heeft opgezet. Hij was ook vol lof 
over het uitvoerig programmaboek, dat diep ingaat op de di
verse facetten van dit deel van Brabant waarmee de deelne
mers de komende dagen gekonfronteerd zullen worden. 
voorzitter Jan. van der Westerlaken van Paulus van Daesdonck 
heette de deelnemers en burgemeester en mevrouw Van der Ven 
welkom. Hij reikte de burgemeester en de heer Beekx de eer
ste exemplaren uit van de tweede druk ·van het boekwerk "Van 
Ginneken tot Nieuw-Ginneken". van der Westerlaken kreeg uit 
handen van Theo van der Ven, voorzitter van de kring "De 
Acht Zaligheden", die het kamp vorig jaar heeft georganiseerd, 
de vaandel van Brabants Heem uitgereikt. Toen was er voldoen
de gesproken en konden de deelnemers zich aan elkaar en aan 
de muziek van St. Caecilia wijden. 
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Rond half elf startte Charles Luijten zijn speelfilm "Als 
het koren rijp is" met in de hoofdrol Jan Grauwmans, een 
van de bestuursleden van de heemkundekring. 
De film kreeg een warm onthaal. 
Tot in de kleine uurtjes genoten vele deelnemers daarna van 
de prachtige natuur, het mooie weer en hun pilsje . 

BRABANTS HEEM OP DE FIETS DOOR BRABANT 
De deelnemers aan het 32e werkkamp v an Brabants Heem hebben 
Vrijdag gemerkt dat er tijdens zo'n kamp ook nog echt ge
werkt moet worden. 
De organiserende heemkundekring Paulus van Daesdonck in 
Nieuw-Ginneken had een fietstocht van zo'n zestig kilometer 
uitgestippeld langs de fraaiste monumenten en natuurgebieden 
ten zuiden van Ulvenhout. Een schitterende tocht, die echter 
een aanslag deed op de beenspieren van een aantal niet ge
oefende fietsers, vooral door de rulle bospaden aan het ein
de van de tocht. Niemand overigens die daarover klaagde, want 
de enthousiaste deelnemers hadden genoeg te zien om volop met 
elkaar in gesprek te kunnen blijven. 
Na een korte nacht, een aantal heren ging pas tegen halfdrie 
naar bed, vertrok de groep om halfnegen 's ochtends van het 
landgoed Annevil.le, het bestuur van Paulus voorop. Langs de 
Mark en de Klokkenberg trok men naar het gehucht Daesdonck 
aan de Mark en vandaar naar Galder en Meerseldreef. IJle 
klanken van een koor dat in de Mariatuin daar een heilige 
mis opluisterde herinnerden er aan, dat het Maria Hemelvaart 
was en dus een verplichte zondag voor de Belgen. 
Bij de paters kapucijnen werd koffie gedronken. Een aantal 
deelnemers genoot daar in de volle zon van de speeltuin, an
d.eren bezochten de Maria tuin. Landbouwer Jan de Roover uit 
Ulvenhout, een van de deelnemers, voorspelde toen al dat het 
de hele dag droog zou blijven, hoewel De Bilt anders had 
aangekondigd. De Roover had 's morgens gezien, dat de "wei.ken 
de zon niet raakten". 's Avonds bleek dat hij gelijk had. 

Eenmaal in België kregen de begeleiders van de Belgische gen
darmen armbanden met de tekst "wegkapitein" opgespeld en de 
toestemming de fietsers met tweeën naast elkaar te laten rij
den, in België normaal verboden. Langs de .Meerse Bergen, waar 
veel Nederlands kapitaal prachtig zit te wonen en langs de nu 
volop in restauratie genomen St. Lucaskapel trok men via 
Minderhout naar Hoogstraten. 
Na een-voortreffelijke lunch daar met o.a. "frikadellen met 
krieken" in de "luistertuin" van de Zwanenhof, en na de no
dige glazen trappist, werden het 14e eeuwse Begijnhof en de 
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16e eeuwse, schitterend gerestaureerde St. Catharinakerk en 
stadhuis bezichtigd. Nog even over dat trappistenbier : echte 
Vlamingen weigeren trappist van het vat te drinken, want dat 
wordt gemaakt bij de paters in Wallonië, terwijl de paters 
in Westmalle alleen bier op fles buiten het klooster brengen. 
Brabants Heem had het geluk dat net gisteren in kerk en be
gijnhof de tentoonstelling geopend was, die kerkschatten 
laat zien die op een of andere manier te maken hebben met 
de herdenking van zes eeuwen Heilige Bloedverering in Boxtel 
en Hoogstraten. Dat het gi~teren in België ook moederdag was 
("moederkesdag", zoals burgemeester Sprangers van Hoogstra
ten tijdens de lunch opmerkte) was op straat niet te merken. 
Hoewel de hemel betrok, bleef de stemming uitstekend en hield 
de groep er na de middagpauze opnieuw een behoorlijk tempo in. 
Door een voor bijna iedere Nederlander onbekend, maar schit
terend gebied ten noordoosten van Hoogstraten (Minderhout
Castelre-Hal) bereikte men de theestop, gelegen aan een voor 
fietsers niet begaanbare route ergens midden in het land . 
Vol indrukken over een Brabant zoals weinigen dat maar ken
nen, reed men aan het eind van de middaq via Meerle en 
Grazen naar de Goudsberg en vandaar over de Heistraat terug 

naar Anneville. 
Gisteravond presenteerde Galder-Strijbeek-Meerseldreef zich 
met muziek, dans en vendelzwaaien aan de l eden van Brabants 
Heem, opnieuw verzameld in de tuin .van Anneville. Vanmorgen 
wor dt het historisch centrum van Breda bezichtigd en vanmid
dag de molens van Ulvenhout en Bavel. In de avonduren zijn 
Ulvenhout en Bavel aan de beurt om te laten zien wat zij op 
kultureel gebied zal in hun mars hebben. Zondag wordt het 
kamp afgesloten met een plechtige Latijnse mis om 10 uur in 
de kerk van Ulvenhout, waarna het gemeentebestuur de slot
lunch in De Pekhoeve aanbiedt. 

I<OMPLIMENT VOOR HEEMKUNDIGEN 
Het werkkamp van Brabants Heem in Ulvenhout werd zondag in 
de Ulvenhoutse Pekhoeve met een Brabantse koffiemaaltijd af
gesloten. De burgemeester van Nieuw-Ginneken, de heer M.J. 
H.van der Ven, die tevens lid is van de organiserende heem
kundekring Paulus van Daesdonck, komplimenteerde in zijn 
slotwoord de organisatie van h&t werkkamp, omdat zij in hun 
programma zowel excursies naar het noorden, Breda en omstre
ken, als naar het zuiden, Meerseldreef en Hoogstraten, hadden 

opgenomen. 
De eerste burger van Nieuw-Ginneken bepleitte in zijn slot
v10ord ook de Brabant-Eén gedacht: "Het is ook zaak voor de 
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heemkundekringen Brabant één te houden. 
Er is vanuit Den Haag te veel geprobeerd om Brabant, dat een 
historisch rijke, maar een materieel árme geschiedenis heeft, 
in drie of vier mini-provincies op te delen. De bui is voor
lopig over. Wij moeten echter attent blijven, wij moeten zor
gen dat er éénheid blijft". 
De leden van Brabants Heem hebben ook in het weekend vanuit 
de "thuisbasis" Anneville nog enkele exkursies in de omgeving 
van Ulvenhout gemaakt. Vrijdagavond was er een optreden van 
de Belgische vendelgroep "De Klauwaerts" uit Meerseldreef, de 
volksdansgroep Galder-Strijbeek en de harmonie "Eer en Deugd" 
op het programma. 
Zaterdagmorgen trokken 130 fietsers naar Breda, waar, onder 
deskundige leiding, de Grote Kerk met schitterende bloemen
tentoonstelling, het Begijnhof en de KMA werden bezocht. 
's Middags werd de groep van 130 in twee kleinere groepen ge
splitst. Eén groep bezocht de molen in Ulvenhout, de andere 
die in Bavel. De avond daaropvolgend traden de Ulvenhoutse 
Harmonie Constantia en de Bavelse Minstrelen, in carnavals
tijd opererend onder de naam De Smartlappen op, voor de be
zoekers van het werkkamp. 
Gisterochtend werd in de Laurentiuskerk te Ulvenhout een 
plechtige hoogmis met drie heren opgedragen met zang van het 
Ulvenhouts Gemengd Koor. Pastor Baeten hield een (heemkun
dige) feestpredikatie. Daarna gingen de leden van Brabants 
Heem naar de Pekhoeve om daar in de schuur onder muziek van 
De Galderlanders nog even een af scheidsborrels te gebruiken. 
Tijdens het werkkamp werd ook weer de "Bram van Brabant"
verkiezing gehouden. De wisseltrofee, die aan deze titel 
verbonden is, wordt altijd uitgereikt.aan één van de deel
nemers van het werkkamp die zich op kultureel gebied onder
scheidt. 
Dit jaar ging de titel naar diegene die het beste elfde 
couplet voor "Hertog Jan" schreef. De winnaar werd Cor van 
Eerd uit Beek en Donk met de volgende twee coupletten. 

11 In Nieuw-Ginneken aangekommen 
Riep Jan beslist - gif m'n stalen bist 
Hij is er op geklommen 
en riep "Trug van Weggewist". 
Harba ••• 
Hij is er op geklommen 
En reed naar 't heemkundefist 

1 
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12 Van dorst ging 't peerd aan 't hinneken 
van 't wild gedraaf 
maar Jan zei: "Braaf" 
Hier zijn we in Nieuw-Ginneken 
DAT GEEFT EN BLIJFT TOCH GAAF 
Harba •••• 
Hier zijn we in Nieuw-Ginneken 
DAT GEEFT EN BLIJFT TOCH GAAF 

De heemkundekring Paulus van Daesdonck kreeg nog verschillen
de attenties aangeboden. zo schonk het gemeentebestuur van het 
Belgische Hoogstraten een wandbord, en één van de deelnemers, 
de heer Notten uit Eindhoven, bood de vereniging uit Nieuw
Ginneken twee kopieën aan van werken van de Ginnekense schil
der Jaak van Wijk. 

Namens de deelnemers sprak Theo van der Ven woorden 
van dank aan "de mannen van Paulus", waarna Cor van Eerd 
zijn ervaringen bezong in het volgende lied dat door iedereen 
werd meegezongen. 

DAT KREGEN WIJ VAN PAULUS ••• 
Refr. Dat kregen wi] van Paulus Ha-li Ha-lo 

Dat kregen wij van Paulus Ha- li-Ha-lo. 

"t Begon mee 'n nummer en 'n boek 
'n Bakske leut mee peperkoek 
'n Kaartje waar op staat hoe ge heet 
Vur as ge 't straks soms nie meer weet. Refr. 

'n Beddekist of 'n brancard 
Drie dagen scheiding voor elk paar 
De Heren in de Villa hier 
En de Dames op de zolder van de Koetsier 

Drie dagen stralend zomerweer 
Per fiets naar 't "Boiteland" op en neer 
Vijf schoon kappellekes op·een rij 
Maar we fietsten ze gelijk voorbij 

Capucijnerkof f ie mee zonder koek 
Een Lourdesgrot in "Belgian Look" 
Kriekensaus mee frikadel 
En de Grote Trappist die smaakte ook wel 

Diner mee frikadel toen weer 
Maar 'theet gehaktbal deze keer 
'n Monatoetje in plastiek 

.En Eer en Deugd in de muziek 
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'ne Grote Kaart vur 'n Kleintje Bier 
'nen Bitterbal, 'ne Vendelier 
De Belze meidjes aan den dans 
ook onze mannen kregen e~n kans 

'ne fijnen tocht noa 't schoon Breda 
De Grote Kerk, de K.M.A. 
En koffie mee 'n stuk gebak 
betaald uit onzen eigen zak 

Die eikes 's aovonds dè waar fijn 
Mar moes dè nie op Vrijdag zijn? 
Och al dè vlees is ok nie goed 
Dan krie-de mar klonters in oew bloed 

Vannacht die moppenmicrofoon 
Onzen eigen zang zo wonderschoon 
En ons eigen foto in de krant 
Wa's 't leven toch goed in 't Brabants Land 

'n Prachtig kamp, 'n fijne sfeer 
Perfekte leiding, heerlijk weer 
Deez' afscheidsmaaltijd, echt een feest 
't Is werkelijk grandioos geweest 

voorzitter Jan van der Westerlaken besloot daarna het Kamp 
met veel dankwoorden aan iedereen die meedeed en meewerkte. 
Hij besloot het feest met een uitspraak van deelnemer Wim 
Houben uit Nuenen: 

Wij zijn weg van Trug van Weggewist. 

BRAM VAN BRABANT (2) 
Jaarlijks wordt op 'n andere manier door de deelnemers van 
het Werkkamp gestreden om de titel ."Bram van Brabant". 
Dit jaar luidde de opdracht: Maak een lle couplet op "Het 
lied van Hertog Jan" over een thema betrekking hebbend op 
het werkkamp 6f onze streek. 
De eerste prijs werd gewonnen door Cor van Eerd uit Beek en 
Donk met twee coupletten (11 en 12). 
Het eerste had als ond°èrwerp "Trug van Weggewist", het 
tweede de wapenspreuk van Nieuw-Ginneken "Ik geef en blijf 
gaaf". 
Ze zijn elders in dit blad reeds gepubliceerd. 
Onder de titel "Bram van Brabant" zullen we de overige 25 
coupletten in willekeurige volgorde in dit blad publiceren. 
Op de volgende bladzijde de vijf coupletten waaraan de 2e 
t/m 6e prijs werd toegekend. 
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BRAM VAN BRABANT ( 3) 

13 Wij gaan den gloed bewaren 
van 't Brabants land, van veen en zand 
na acht en twintig jaren 
opnieuw weer hier ontbrand 
Harba lorifa - Dank aan Paulus - Harba lorifa 
Zijn Kring bleek zeer ervaren 
In het smeden van den band 

(Jan Klinkhamer - 2e pr . ) 

14 Wij komen weer aangereden 
van alle kant, door ons Brabants land 
van dorpen en van steden 
Brabant-vrienden allerhand 
Harba lorifa, zong den hertog, harba lorifa 
op het landgoed Anneville 
Houden wij drie dagen stand 

(Zr. Justine v.d.Akker - 3e pr.) 

15 Laat nu de horens schallen 
Over Ulvenhout, in 't Brabants woud 
En we zingen met z'n allen 
Nooit mag Brabant in 't drievoud 
Harba lorifa, zong 't werkkamp, Harba lorifa 
En we zingen met z'n allen 
Nooit mag Brabant in 't drievoud 

(Gonnie Busch-Driessen 4e pr.) 

16 Hertog Jan voer ook door Bavel 
langs Wollefslaar, langs IJpelaar 
met veel geredekavel 
zo zong men door elkaar 
Harba lorifa, zong heel Bavel, harba lorifa 
na veel geredekavel 
Bleef toen Hertog Jan maar daar 

(Mister Diepstraten - Se pr.) 

17 In Bavel staat een molen 
Wat draait-ie fijn, wat maalt-ie fijn 
Op wind en niet op kolen 
Daar wil ik nog eens zijn 
Harba lorifa, zong den hertog, harba lorifa 
Op wind en niet op kolen 
Dat zing ik voor de gein 

{Wim van Rooy - 6e pr.) 
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KOLLEKTIE "PAULUS VAN DAESDONCK" (27) 

Rijkelijk stroomde ook de afgelopen maanden van alles bin
nen voor ons heemkundemuseum, zoals: 

Curiosa 
Trouwboekje, krantenzetsel over Sjoke Jansen, krantenfoto's 
schaatsen, schilderijtje over Het Ulvenhoutse Bos, schilde-' 
rijtje Woenselse Molen (beide schilderijen van Jaak van 
Wijck), wandbord der Gemeente Hoogstraten (dhrn. Colsen, de 
Kort, Boelars, Notten en Sprangers). 

Winkel van Sinkel 
Monsterboek, zakjes shampoo, allerlei blikken (mw. Frijters, 
dhr. Colsen). 

2e wereldoorlog 
Bonkaarten, stencilmachine van ondergrondse pers, kranten 
11 juni tot 22 aug. 1940 (G.v.Hooydonk, W. Colsen en Mw. v. 
Schendel). 

Land- en tuinbouw 
Aardbeienring, strooisnijder, landbouwspuit, zaaibak, 2 "aars
klippels", 2 zeven (C. Schalk en W. Langen). 

Ambachten 
Onderdeel aambeeld, verfbrander (C. Schalk, A. de Kort) 

Religie 
Devotieprentje Bouvigne, Jaargang 18 "De Liefdadigheid" uit 
1911, Leven van St. Jozef (1883), Kerstvertellingen (1879), 
vele bidprentjes, 3 bidstoelen, boekjes over diverse heili
gen, aantal godsdienstige platen, tijdschrift St. Fidelis 
(1942), boekje H. Familie, kist met beslag doodskisten, 
interieur voor inrichting nonnencel, 4 kerkboeken (dames 
Vigné, van Loenhout, Oomen-van Engelen, v. Schendel, Zr. 
Borromea en de heren. C. van Alphen, c. den Brok L. Nouwens, 
G. Ba~ten, W. Colsen, c. Martens). 

Foto's -
Oud foto-album (W. Colsen) 

• 
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Brabantica 
Statuten pensioenfonds Etna, 50 j. CHV 1961, 25 jr. HKI 1946 
(mw. v. Schendel). 

Bibliotheek 
Nationale liederen, ons lied, Bloemen en Knoppen (1878), 
Laura's Keuze (1876), Volkskrant 1923, Vrij België (1916), 
(Mw. v. Loenhout, Mw. Vigné, W. Colsen). 

Prentbriefkaarten 
Hotel-Restaurant Anneville 1938 (mw. Klinkhamer-Boon) 

School 
"Ons Leesuurtje" (1939), Jaarkrans I (1958), allerlei oud 
schoolmateriaal, schoolboeken, 3 schoolplaten, oude kleu
terset (Mw. Verhoeven, G. Rombouts, M. Nouwens, H. Bogers) 

Klederdracht 
Rouwmuts, werkendaagse muts, zondagse muts met kroon (mw. 
v. Loenhout) 

Kon. Huis 
Maasbode 1-1-'38 over 40 j. Kon. Wilhelmina, schilderij 
Koningin Sophie (le vrouw Koning Willem III) (W.Colsen) 

Verenigingsleven 
Negatieven foto's Wandelsportvereniging "Jonge Ulven" 
(Mw. v. Schendel) 

. • ·, •. ··~ --:-<'···· • 

.. Gekocht teil 

baten v:~n d.e 

Kapel van 

"Bou vigne" 



"BRABANTS WOORDENBOEK" VRAAGT MEDEWERKERS 

·Het Woordenboek van de Brabantse Dialekten (WBD) geeft een 
inventarisatie van de dialekten van de Nederlandse provincie 
Noord-Brabant en de Belgische provincies Antwerpen en Brabant. 
Het WBO wordt sinds 1958 voorbereid op de Nijmeegse Centrale 
voor Dialekt- en Naamkunde (NCDN) van de Katholieke Univer
siteit te Nijmegen. De hoofdindeling van het woordenboek is 
gebaseerd op het onderscheid: plaatselijk algemeen in gebruik 
tegenover plaatselijk slechts in gebruik bij een bepaalde 
sociale groep. 
Voor de agrarische terminologieën is al het voorbereidend 
werk verricht (bestaand materiaal bewerken, vragenlijsten op
stellen en rondsturen) • Van het WBD .zijn sinds 1967 voor deze 
afdeling 6 afleveringen verschenen, handelend over: 
het boerenhuis en de bedrijfsgedeelten; de landerijen; de koe; 
het paard; het tuig van het paard; het kleinvee, pluimvee, de 
produkten en de verwerking van de produkten. 
Ook voor de vakterminologieën is al het voorbereidend werk 
verricht. In 1979 is de eerste aflevering verschenen voor het 
WBO: over de bakker en de slager. 
Een tweede aflevering is nagenoeg drukklaar. 
Op het ogenblik wordt voorbereidend werk verricht voor de 
tweede hoofdafdeling: terminologieën die plaatselijk algemeen 
in gebruik zijn ofwel de Algemene Woordenschat. Er worden een 
kleine dertig vragenlijsten opgesteld, die vanaf september 
verstuurd zullen worden aan de medewerkers in de verschillen
de provincies. De vragenlijsten zullen met een frequentie van 
één per twee maanden verzonden worden. Al deze vragenlijsten 
zijn aanvullingen, d.w.z. het zijn lij.sten met vragen die in 
vorige lijsten niet aan de orde zijn gekomen of slechts in 
een klein gebied zijn afgevraagd. In deze vragenlijsten zullen 
o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen: 
het weer; planten en bloemen; dieren; het menselijk lichaam, 
etc. Alle vragen die in deze lijsten aan de orde komen zijn 
algemeen, d.w.z. ze kunnen in principe door iedere dialekt
spreker beantwoord worden. 
In het verleden had .de NCDN een groot medewerkersbestand, 
maar in de loop der jaren is dit aardig uitgedund door over
lijden, verhuizing, etc. De NCDN zoekt nu in de genoemde pro~ 
vincies nieuwe medewerkers die bereid zijn om vragenlijsten 
in te vullen. Daarvoor wordt gevraagd: 
- bereid~eid om elke twee maanden een vragenlijst in te vullen; 
- het noteren van de antwoorden in het dialekt van de plaats 

waarvoor men invult, d.w.z. men moet zelf dialektspreker zijn 
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of een dialektspreker ondervragen. Daarbij gaat onze voor
keur uit naar oudere personen. Een lijst met spellingin

strukties zal verstrekt worden aan de medewerkers om de 
dialektklanken goed te kunnen weergeven. 
u dient zich wel te realiseren dat het vaak nogal wat tijd 
kost om de lijsten in te vullen en dat er elke twee maanden 
wel een in de bus ligt. 
Indien U bereid bent om medewerking te verlenen aan dit pro
jekt, schrijft U dan naar: Nijmeegse Centrale voor Dialekt
en Naamkunde, Katholieke Universiteit, Erasmusplein 1, 
6500 HD Nijmegen (tel. 080-512056). 

RUILABONNEMENTEN (8) 

In de afgelopen maanden ontvingen we voor onze bibliotheek. 

't Gruun Boekske (75) 
de Runstoof (3-3 en 4) 
Met gansen trou (30-3/8) 
De Klopkei (4-17) 
De Rosdoek ( 18) 
De Waterschans (11-3/4) 
Breda (1-2) 
Mededelingen Heeze (26-27) 
Heemkroniek Heeze (19-1/2) 
Kringnieuws (28/29) 
Vlasselt (7) 
Actum Tilliburgis (11-1/2) 
Oude Vrijheid (7-1/8) 
Heemschild (14-1) 
Heemberichten (4-3) 
Gemerts Heem (22-2) 

BRABANTICA 

Kempenland 
Carel de Roy 
Onsenoort 
De Erstelinghe 
Acht Zaligheden 
Stad en Land 
Breda 
De Heerlijkheid 
De Heerlijkheid 
Vrienden van 
Vlasselt 
Tilborch 
Oude Vrijheid 
Oude Vrijheid 
De Kommanderij 
De Kommanderij 

Eindhoven 
Alphen 
Nieuwkuijk 
Waalwijk 
Eersel . 
Bergen op Zoom 
Breda 
Heeze-Leende 
Heeze-Leende 
's-Hertogenbosch 
Terheijden 
Tilburg 
St. Oedenrode 
St. Oedenrode 
Gemert 
Gemert 

Paulus van Daesdonck bouwt een kol~ektie op om te komen tot 
een heemkundemuseum. 
Daarnaast willen we onze bibliotheek van Brabantica gaarne 
uitbreiden. 
Hebt u nog tijdschriften, boeken of brochures over Brabantse 
dorpen, steden, mensen, historische figuren, industrieën, 
jubileumvieringen, enz. Wij ontvangen ze graag voor onze 
kollektie. 
Ook oude nummers van Brabants Heem, Brabantia enz. 
Op de derde pagina van de omslag staan onze adressen. 
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DE MARK (2) 
door W. van der Voort 

De Boven-Mark. 
Overigens was Breda er helemaal niet op gesteld, dat gemakke
lijk naar en van Hoogstraten gevaren kon worden, omdat haar 
positie als handelsstad daardoor ernstig zou worden aangetast. 
Voor de eerste maal bemerken wij dat in 1520 toen de Graaf van 
Hoogstraten, Antoon de Lalaing, het plan opvatte om een nieuwe 
vaart te graven tussen Hoogstraten en Breda. 
Aanleiding tot dit plan zal wel geweest zijn de slechte be
vaarbaarheid van de rivier . 
Toen men in Breda van dit plan hoorde ontstond daar grote 
konsternatie. Burgemeester en schep~nen overlegden met de 
burgers en stelden toen een request op, waarin scherp stelling 
genomen werd tegen dit plan. Op 14 januari 1520 overhandigden 
zij dit request aan hun heer, Graaf Hendrik III van Nassau, 
en diens raadsheren. 
In grote lijnen kwam de inhoud van dit reques t e r op neer, 
dat men bevreesd was, dat een groot deel van de handel, die 
toen via Breda gedreven werd, zich zou verplaatsen naar Hoog
straten. Een gevolg hiervan zou zijn, dat veel handels- en 
ambachtslieden van Breda naar Hoogstraten zouden vertrekken 
waardoor Breda ee·n dode stad zou worden, Tenslotte wees men 
er nog op, dat door een nieuwe vaart meer opperwater naar 
Breda zou vloeien dan in de stad, met name door de Tolbrug, 
verwerkt kon worden, waardoor het land ten zuiden van de stad 
nog meer door overstromingen geteisterd zou worden dan toen 
al het geval was. 
Gelukkig voor Breda is de vaart er nooit gekomen. 
Voor de tweede maal bemerken wij dat weer in 1550. 
Kennelijk getroostte men zich in het Land van Breda weinig 
moeite om de rivier goed bevaarbaar te houden en vermoedelijk 
werd er met het schouwen van de rivier, dat in mei en septem
ber moest geschieden, meermalen de hand gelicht. 
Zo kon het dan ook gebeuren, dat in juli 1550 Philips van La
laing, . toen Graaf van Hoogstraten, bij de Raad van Brabant te 
Brussel een klacht indiende tegen Prins Willem van Oranje als 
heer van Stad en Land van Breda omdat het varen op de Mark in 
het Land van Breda aan zijn onderdanen onmogelijk werd gemaakt. 
In zijn klacht gaf de graaf hoog op over het scheepvaartver
keer, dat van alle oude tijden bestaan zou hebben van Hoog
straten langs Breda, Zevenbergen en Oudenbosch naar de zee en 
van het ·scheepvaartverkeer tussen Hoogstraten en Breda. Verder 
stelde hij, dat men zowel in het Land van Hoogstraten als in 
het Land van Breda verplicht was de rivier goed te onderhouden. 
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Ondanks dat bedierven de ingezetenen in het Land van Breda 
de rivier door de oevers af te steken, er aarde, gruis en 
ander vuilnis in te werpen, er grote bomen in te slaan om 
daarover van de ene naar de andere oever te gaan, terwijl 
onder de brug bij Strijbeek grote stijlen waren geslagen om 
de doorvaart te beletten. 
Bij vonnis van 24 december 1554 werd de Prins van Oranje ver
oordeeld tot het goed bevaarbaar maken en houden van de rivier 
in het Land van Breda, de brug bij Strijbeek zo wijd te maken 
dat men er met schepen van 10 voet Breda kon doorvaren en te 
gedogen, dat vice versa naar Breda en Hoogstraten werd geva
ren. 
Het lijkt er op, dat Philips van Lalaing, waar hij in zijn 
klacht sprak over het scheepvaartverkeer op de Boven-Mark de 
zaken nog al aandikte. Vermoedelijk gold het geding eerder 
een erkenning van verworven en bestaande rechten dan een aan
passing van de rivier voor de scheepvaart. 

MUTSEN VOOR PAULUS 
Door de goede zorgen van , ons lid mevr. van Loenhout-Adriaans 
beschikt de kring thans over drie prachtige West-Brabantse 
mutsen met originele kroon. 
De kroon werd door haar zelf gemaakt; de mutsen gedeeltelijk 
nieuw gemaakt, gedeeltelijk gerestaureerd. 
Onze kring is erg blij met deze aanwinst voor de kollektie. 

ISSN-NUMMER 
Naast de algemeen bekende en op grote schaal toegepaste 
nummering van boeken met het Internationaal Standaard Boek 
Nummer (ISBN) is er tegenwoordig ook een ISSN, het Inter
nationaal Standaard Serie Nummer voor regelmatig verschij
nende tijdschriften. 

Het doel van deze internationale standaard is de vaststel
ling van een standaardkode voor de unieke ·identifikatie 
van seriële publikatie in verband met de steeds verder 
voortschrijdende geautomatiseerde informatieverwerking. 
De kodering is internationaal en bestaat uit 8 cijfers. 
Aan ons tijdschrift werd onlangs het nummer ISSN-0166-0438 
toegekend, dat voortaan al onze nummers zal tooien. 
Het vergroot de bruikbaarheid van ons tijdschrift voor ge
bruikers, bibliotheken, uitgevers, studenten, enz. 
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MOLENS (6) 
door Jan van der Westerlaken 

HET SCHEPRECHT 
Rond 1900 kreeg de mulder, zoals de molenaar in Brabant ge
noemd wordt, zijn loon altijd per vat uitbetaald. Meestal 
was dit 5 cent per vat. Nu had iedere streek zijn eigen ma
ten en dit kon wel eens aanleiding geven tot verschil van 
mening tussen mulder en boer. 
De molenaar had een slechte naam wat betreft het inmeten 
van zijn vaten en die slechte naam had hij waarschijnlijk 
overgehouden uit de tijd toen alle maalloon nog in natura 
verrekend werd en hij dus een zeker vastgesteld gedeelte 
van de te malen granen mocht "scheppen" en voor eigen ge
bruik kon houden. 
Of dit toen al minder eerlijk in zi]n werk ging, kan ik niet 
beoordelen, maar iedereen weet hoe moeilijk het is een slech
te naam kwijt te raken. De mulder had . hem en bleef hem hou
den en zelfs van de eerlijkste onder hen werd verondersteld 
dat hij schepte. 

De loonmaalderij was ongeveer honderd jaar geleden niet erg 
winstgevend meer, als we de opbrengst zien in verhouding tot 
het bedrijfskapitaal en de ;onderhoudskosten. 
Zoals hierboven al is vermeld, bedroeg het maalloon meestal 
5 cent per vat, wat neerkwam op iets meer dan 25 cent per hl. 
Op windstille dagen, als de mulder maar enkele zakken per 
dag "er door gedraaid" kon krijgen, waren de opbrengsten wel 
heel miniem. Noodgedwongen begaf hij zich vaak in de graan
handel en ging bovendien "met de meulenkar rijden" om van 
zijn kol_lega-mulder nog wat klandizie af te snoepen • 

• 
V66r de Franse Revolutie van 1789 behoorde het maalrecht tot 
de heerlijke rechten en werden de molens meestal voor een 

aantal jaren verpacht. (Zie Brieven van Paulus nr. 27 blz. 
142 e.v.). 
De pachtsom werd nà 1500 meestal in geld uitgedrukt met vaak 
nog wat toelagen. Vele molens moesten zo :jaarlijks een vet 
varken afleveren aan de keuken van de Heer. 
Na elke pachtperiode werd de molen geinspekteerd. Het kleine 
onderhoud kwam voor rekening van de pachter en het onderhoud 
aan de hoofdstruktuur van de molen en de molenberg was voor 
rekening van de Heer. 
Bij de meeste molens stond een molenaarshuis, dat tevens 
boerderij was. De molenaar pachtte dat samen met de molen. 
De inkomsten van de molenaar bestonden uit het "molster" of 
"scheploon"; de vergoeding in natura. Meestal was dat 1/16 
deel van het gemalen meel. Het molster werd geschept met een 
speciale, geijkte schep. 
In Limburg kende men ook de waag. Het graan moest daar bij 
het malen steeds gewogen worden om overdreven scheppen van 
de mulder te voorkomen. De oude molenspreuk: "Wie 't eerst 
komt, 't eerst maalt" luidde in Limburg dan ook : "Wie voren 
komt, voren waagt". 

VOLKSKUNDEDAG IN ETTEN-LEUR 

Op zaterdag 1 november organiseert de Stichting 
een Volkskundedag in de Nobelaer te Etten-Leur. 

Brabants Heem 

Programma: 
10.30 uur 
11.00 uur 

11.45 uur 
12.15 uur 

14 .15 uur 

15.00 uur 
16.00 uur 

Zaal open - Koffie 
Lezing de heer K.A.H.W. Leenders over 
"Veenwinning in West-Brabant en de gevolgen 
voor het landschap" 
"Jan Uten Boute" publiceert hierover binnen
kort een boek van zijn hand. 
Diskussie 
Pauze 
De mogelijkheid bestaat het Streekmuseum voor 
Heemkunde ''Jan Uten Boute" op het Sint-Paulus
hofje te bezoeken. 
Dr. Ir. J.A. Hendriks 
"Landschapsplan voor de ruilverkaveling Etten
Leur" 
Diskussie 
Sluiting 

D~ze dag is gratis toegankelijk voor alle leden van de 
heemkundekringen. 
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PEKHOEVE IN AS 
Verslagen bekeek de Ulvenhoutse bevolking dinsdag 2 septe r11-· 
ber de puinhoop van wat eens de schitterende schuur van de 
Pekhoeve was. Vandalisme had dit monument geveld. 
Mogen we de krant geloven, dan zal de schuur weer worden 
opgebouwd. 
Hij bepaalt mede het dorpsgezicht van Ulvenhout en kan in 
dit beeld heslist niet meer gemist worden. 
Bijgaande schitterende foto van Jan Grauwmans spreekt 
boekdelen. 

MONUMENTENLIJST 
Van Burgemeester en Wethouders van Nieuw-Ginneken ontving 
de Kring een brief met de volgende inhoud: 

"In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven (d.d.16;2.80) 
delen wij U mede, dat wij aan de Rijksdienst voor de monu
mentenzorg verzocht hebben om het 18e eeuws landarbeiders
huisje nabij Strijbeekseweg 27 te Ulvenhout te plaatsen op 
de monumentenlijst als bedoeld in de Monumentenwet". 

VOUWBLADEN MONUMENTENZORG 

Bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg verschenen onlangs 
twee nieuwe vouwbladen t.w. "Historisch Straatmeubilair" en 
"Monumentenzorg in kleur en schilderingen". 
Voor liefhebbers zijn ze gratis verkrijgbaar bij Rijksdienst, 
Postbus 1001, 3700 BA Zeist. 
Binnenkort verschijnen nog drie vouwbladen onder de titels 
"Vestingwerken", "Orgels" en "Klokken en Torenuurwerken". 

HEEMKUNDIGE WEERBERICHTEN (21) 
Wijnmaand - met Sint Severijn (23 okt.) 

kan het al winter zijn 

Slachtmaand - Voor Sinte Katrijn (25 nov.) 
moeten de koeien aan de lijn 
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L. MERKELBACH VAN ENKHUIZEN 
1895-1980 

Op 17 september jl. overleed te Bredá L. Merkelbach van Enk
huizen, oud-archivaris van_ het bisdom Breda, oud-pastoor van 
Klein Dongen en bekend beoefenaar van de geschiedenis van 
West-Brabant. 
Merkelbach werd 29 juni 1895 irt Breda geboren als zoon van 
een fabrikant. Hij bezocht het gymnasium te Katwijk en het 
grootseminarie te Hoeven. Na zijn priesterwijding in 1921 
werd hij achtereenvolgens kapelaan in Nieuw-Namen, Halsteren 
en Steenbergen. In 1945 belastte Mgr. Hopmans hem met de or
dening van het archief van het bisdom Breda, welk werk hij 
in noeste vlijt binnen enkele jaren voltooide. 

Inmiddels was Merkelbach van Enkhuizen reeds tijdens zijn 
loopbaan in de zielzorg in enkele gemeente-archieven werk
zaam geweest: te Steenbergen, Etten, Hoeven en Rucphen. 
Kort voor de tweede wereldoorlog ontving hij van het gemeen
tebestuur van de toen nog bestaande gemeente Ginneken en 
Bavel opdracht om samen met de heer A. Hallema een geschie
denis te schrijven van deze gemeente. Het boek verscheen in 
1941 onder de titel "Geschiedenis der gemeente Ginneken en 
Bavel". 
Merkelbach schreef de vijf hoofdstukken over de historie 
v66r 1600, alsmede een paragraaf over de katholieke kerk
geschiedenis. Zijn aandeel bevat ook kaartjes van het Thornse 
gebied, de verbindingslijnen tussen de kerken in deze streek 
en de oude herbergen. In het vierde hoofdstuk behandelde de 
schrijver de "Kleine Heerlijkheden" van Ginneken en Bavel, 
zoals Daesdonck, IJpelaer, Coekelberg en Grimhuysen. 

In het voorbericht presenteren de auteurs het boek als "een 
proeve van lokale historie en eenbijdrage tot de thans zoo 
actueele heemkunde". 
Zij hoopten deze gemeentegeschiedenis gemaakt te hebben "tot 
een leerzaam leesboek voor huis en school". 

Of dit laatste gelukt is zou het beste in de praktijk beoor
deeld kunnen worden. Zeker is wel dat beide auteurs in korte 
tijd en met onvolledige bronnen een boek hebben geschreven 
dat veel lezenswaardigs omtrent Ginneken en Bavel bevat. Afge
zien van het pas verschenen boek "Van Ginneken tot Nieuw
Ginneken" vormt het de enige monografie over dit gebied. 

• 

Met veel andere gemeenten 
bach dank zeggen voor het 
historie heeft gedaan. 
Moge hij rusten in vrede. 
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mag Nieuw-Ginneken rector Merkel
vele werk dat hij voor de lokale 

Dr. F.A. Brekelmans 
gemeente-archivaris 
Nieuw-Ginneken 

_en ___ , 

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (17) 
door Dr. F.A. Brekelrnans 

DE HOEVE STEENLAND 
Op 4 september 1813 had voor de Bredase notaris _Henri Domen 
een boedelscheiding plaats tussen de houthandelaar C.A.Wiercx 
(echtgenoot van A.E. Rijken) en diens zuster Anna Maria 
Wiercx, gehuwd met de Bredase slagèr Jan Claesen. Gedeeld wer
den de hoeve Steenland te Ulvenhout .en enkele landerijen onder 
Chaam en Terheijden. Bij de hoeve Steenland wordt gezegd, dat 
deze gelegen was op Hoogsteen. Tot dit kompleks behoorden een 
groot aantal landerijen, nl. een weiland genaamd het Paarde
weyken, bouwland de Boschkens, het Wortelveld, de Gerstakker, 
de Beekakker, de Haverweide en de Bosweide. Verder behoorden 
tot de hoeve heidegrond op het Moerke en in het Broek. 
Een en ander werd getaxeerd op F.Fr. 6.000,--. 
De hoeve Steenland werd toebedeeld aan C .A_. Wiercx. 

In 1837 deed Wiercx met zijn kinderen de boerderij van de hand. 
Dit geschiedde door middel van een publieke verkoop, die ge
houden werd in de herberg "De Roskam" te Ulvenhout ten over
staan van notaris Mr. L. _Beens. De hoeve met enkele landerijen 
werd voor f 6.650,-- gekocht door Jacobus Christianus van 
Mierlo, koopman te Breda. 

Zoals men weet is onlangs de naam van deze hoeve gebruikt in 
de straatnaamgeving in het bouwplan Beekhoek II • 



DE BETEKENIS VAN DE WATERLOPEN IN HET STROOMGEBIED 
VAN MARK EN AA OF WEERIJS IN DE ROMEINSE TIJD 
door Drs. H.J.M. Thiadens 

De inheemse bevolking bij Tiggelt bij Rijsbergen vereerde 
in de Romeinse tijd de godin Sandraudiga. Bekend is het al
taar aan haar toegewijd. 
Uit het opschrift blijkt, dat zij daar in een tempel werd 
vereerd. De naam Tiggelt doet denken aan het latijnse 
te9ula = dakpan. Tiggelt was blijkbaar een centrum van indu
strie en landbouw. Tiggelt ligt immers in het .lemige dek
zandgebied. Echte lösslemen komen voor westelijk van Breda 
in Princenhage. De Bijloop en haar zijrivier te Vuchtschoot 
beqrenzen dit lössleemgebied. De Aa of Weerijs moet vroeger 
Nisapa "Genezend water" geheten hebben aldus Prof. Dr. J. 
Huisman (1) waarbij de naam is overgegaan op het dorp Nispen 
en de rivier een andere naam kreeg. 
Zet men de passerpunt te Tiggelt bij Rijsbergen en trekt men 
deze uit tot Nispen dan kan men een cirkel beschrijven, waar
bij blijkt, dat Tiggelt een centrale plaats inneemt. Een cen
trale plaats in het stroomgebied van Mark en Aa. De cirkel 
komt in het noorden bij de oost-west stromende Mark en in het 
oosten bij Gilze op de waterscheiding van Mark en Donge. Bin
nen dit gebied met Tiggelt als centrum zijn veel WZW-ONO 
gerichte dalen en korte ZZO-NNW gerichte dalfragmenten (bij 
Etten en Leur) • Opvallend zijn de lange linkerzijrivieren 
van de Aa of Weerijs en de kortere rechter-zijrivieren van 
de Mark. Dit komt door de dekzandafzetting in het Laatglaciaal. 
Veel dalen verloren hun bovenloop en het water zocht zich een 
uitweg langs de dekzandruggen tot een rivier werd bereikt, 
die kans zag zich een weg te blijven·banen naar het NNW. In 
deze (W)ZW-(O)NO gerichte dalen ging veel groeien en ontston
den de nodige turfvaarten tussen de 14e en 17e eeuw. Wat be
treft de Karolingische tijd kennen we oud namenmateriaal rond
om Breda: Teteringen, Chaam, Zundert, Martres (de oude naam 
van Princenhage). Uit de tweede eeuw kennen we inheemse bewo
ning ~p de Steenakker en bekend zijn een bronzen kokerbijl 
gevonden ter hoogte van de Brugflat op de Heuvel uit de Aa 
of Weerijs en zelfs bronzen romeinse voorwerpen uit de ves
tinggracht te Breda. 
In mijn artikel: "Oe Gampel in Breda (2) wees ik erop, dat de 
Aa of Weerijs zich splitste ten zuiden van de nieuwe Haagdijk 
in twee rivierarmen, nl. de Donk en de Gampel. De Haagdijk was 
een eiland. De Donk stroomde tussen de Leuvenaarstraat en de 
Haagdijk in noord-oostelijke richting en viel volgens een 
gerekonstrueerde kaart in de oudste tijd bij de Nieuwe Prin-

• 
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senkade tegenover de Kraanstraat in de Mark. De andere arm 
van de Aa of Weerijs, de Gampel, liep langs de andere zijde 
van de Haagdijk en kwam bij de Jan van Polanenkade (nu 
Markendaalse weg) in de Mark. Ik meen in Gampel in 1378 
"uit een beemd van Anchem Pauwelsz. gelegen en op Ghample" 
de keltische betekenis "monding" (Gen=monding) te herkennen. 
We komen dit keltische begrip monding ook tegen in Gennep 
(Noord-Limburg waar de Niers i n de Maas valt), in Gennep 
binnen Eindhoven waar de Tongelreep valt in de Dommel en de 
Gennepermolen doet bewegen, in naar ik meen Digena, de oude 
naam van de Dieze (Dommelmonding te 's-Hertogenbosch), in 
Ganuenta, een belangrijke handelsplaats te Colijnsplaat in 
zeeland waar de Schelde zich verbreedt tot monding, in Gent 
(Vlaanderen, waar Schelde en Leie tesamen komen en evenzeer 
in Gamaches, Jemappes, Jemeppe-sur-Meuse, Jemeppe-sur-Sam
bre en Guémappe (1135 de Gammapio, 1164 Gamapia), ari.Arras. 
Voor de Romeinse periode hadden we dus in West-Brabant en 
zeeland een keltische bevolking. Althans min of meer. 
Bij de samenkomst van Mark en Aa of Weerijs in het centrum 
van Breda legt ook de Gampel hier getuigen van af. De Ro
meinen bemoeiden zich niet met het religieuze leven. Ze 
lieten de moedergodin sándraudiga rustig vereren in haar 
heiligdom te Tiggelt. De Romeinen kwamen hier blijkbaar 
niet in een maagdelijk gebied er was reeds bewoning en een 

tempel te Tiggelt. 
Bij Rijsbergen (Tiggelt) wordt ook wel gedacht over een 
militaire politiepost bij de passage van het dal van het 

Moerwater. 
Rijsbergen wordt zo in een adem genoemd met Veldhoven 
(Heers) en Alphen. Zeer belangwekkend lijkt mij ook de 
situatie bij de Biebrug en omtrent de Kesselhove (Rijsberg
seweg nr. 5). De Bieloop of Bijloop is diep ingesneden en 
viel voor het graven van een turfvaart zuidelijk van de brug 
over de Aa of Weerijs dus zuidelijk van de Graaf Engelbert
laan in de Aa of Weerijs. Men denkt aan een oudere naam van 
de Bijloop en komt op Kesselbeek. Direkt oostelijk.van de 
Kesselhoeve ging de Bijloop of Bieloop of Kesselbeek naar 
de samenvloeiing met de Aa of Weerijs in het gebied van 
Boeimeer. Het idee dringt zich op, dat bij de Kesselhoeve 
een romeinse statie was van een heerbaan naar Zevenbergen, 
waarbij Steenakker en de St. Gertrudusbron in Groot-overveld 
(St. Gertrudis = de opvolgster van de heidense godin Neha
lennia) het trajekt weergeven. 
Belangrijke pleisterplaatsen in de Romeinse en Frankische 
periode waren Dinant-Namen-Hoei-Luik-Maastricht-Meeswijk
Wessem. Steeds zien we bij deze plaatsen een belangrijke 
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samenvloeiing. Dinant (Maas en Lesse); Namen (Maas en 
Sambre); Hoei (Maas en Méhaigne en Hoyoux); Luik (Maas en 
Vesdre en ourthe); Maastricht (Maas ên Jeker); Meeswijk 
(België) (Maas en Geul) • De Maas stroomde in Romeinse tijd 
veel westerlijker dan thans. 
Het plaatsje Geulle ligt noordelijk van de uitmonding van 
de Geul in de Maas. Van Urmond vlakbij Meeswijk tot Stein 
kennen we een waterloopje. Dus het wordt duidelijk, dat ook 
dit Meeswi. jk volgens mij lag aan de samenvloeiing van Maas 
en Geul. Volgende kandidaat is Wessem aan de samenvloeiing 
van Tongerloosche beek en Geleen. Dan krijgen we het Ro
meinse Kessel aan de heerbaan Tongeren-Nijmegen. Als men de 
Atlas van Nederland bekijkt, de bodemkaart,wordt het ineens 
duidelijk, dat dit Kessel ligt bij· de samenvloeiing van 
Neer, Maas, Roer en Swalm. 
Volgende pleisterplaats wordt dan Blitterwijk (samenvloeiing 
Maas en Molenbeek). Dan krijgen we Cuijk vlak bij de uit
monding van de Niers. 
Als geograaf weet ik, dat het heel gewoon is, dat zi]rivieren 
vlak voor de uitmonding met de hoofdrivier deze hoofdrivier 
even volgen. Het zou me dan ook niet verbazen, dat het Ro
meinse Cuijk gelegen is bij de samenvloeiing van Maas en 
Niers. Een volgend belangrijk punt in de Romeinse tijd vind 
ik de samenvloeiing of bijna samenvloeiing van Waal en Maas 
te Maren/Kessel. Dan krijgen we als pleisterplaats de uit
monding van de Dommel de Digena omtrent den Bosch. Gezien de 
Rome.inse vondsten te Esch en de aanwezigheid van het dal van 
de Oude Leij te Esch-Kromvoirt denk ik als geograaf aan een 
Romeins kanaal tussen Kromvoirt en de Maas. Ook de Dieze 
(Digena) zal wel in Romeinse tijd meer noordwestelijk van 
den Bosch in de Maas zijn uitgekomen. De bevaarheid in 
Romeinse tijd in het stroomgebied van Dommel en Aa, wat be
treft de Donge en het stroomgebied van de Mark en Aa of 
Weerijs en Roosendaalsche Vliet zal best zijn meegevallen. 
Er was toen meer bos en dus een grotere wa terrijkdom. De 
dalen. in het dekzandgebied zijn erg breed. üf we nu kijken 
naar de bovenloop van de Kleine Beerze stroomopwaarts van 
de opgegraven Romeinse villa te Hoogeloon of naar het dal 
van de Mark te Castelrè of naar het brede plotselinge 
einde van het zijdal van de Bijloop te Vuchtschoot steeds 
wordt het me duidelijk, dat in Romeinse tijd en in de 
daarop volgende Merovingische en Frankische periode het 
heel wel mogelijk is de Brabantse beken t e b evaren en zo 
nodig kanalen aan te leggen om de oorspronkelijke voor de 
Laatglaciale veranderingen optredende afwateringsrichting 
te herstellen. 
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Stroomafwaarts van den Bosch dus stroomafwaarts van Herpt 
en Hedikhuizen (daar komt het doorgetrokken dal van de Oude 
Leij tussen Èsch en Kromvoirt uit) zal een belangrijke 
pleisterplaats gelegen hebben mijns inziens •bij de ontmoe
ting van . de Donge met de Maas. 
Dat vond dus plaats ergens in de Biesbosch. Nog verder 
stroomafwaarts krijgen we Maasdam en de ontmoeting van de 
Maas en de Striene. 

Tiggelt was reeds voor de Romeinse tijd een belangrijk 
centrum, waar in de tempel de moedergodin werd vereerd. 
Een romeinse burcht verwacht ik dan ook niet zo zeer bij 
de Kesselhoeve, maar bij de samenvloeiing van Bijloop (Bie
loop) met de Aa of Weerijs. De Romeinen moesten voedsel 
hebben in hun grensgebied aan de Oude Rijn. Produkten van 
Tiggelt en omgeving dus produkten van de dakpanindustrie en 
ook landbouwprodukten van de lemige dekzanden en de löss
lemen van Princenhage moeten dus vervoerd zijn naar het 
grensgebied. Dus via Bijloop (Kesselbeek) - Aa of Weerijs -
Gampel - Mark en Striene naar de Maas en het Helenium. Via 
Corbulagracht kwam dit in het grensgebied. 
Letten we op wat oudere stafkaarten naar de bewoning ooste
lijk van de Kesselhoeve dan komen we bij de Heuvel een topo
niem, dat zijn naam gegeven heeft aan een wijk van Breda nl. 
het Heuvelkwartier. De burcht in Romeinse tijd, waar men dit 
verkeer te water kon overzien, situeer ik dan ook te Heuvel 
d.w.z. in het zuidelijke gedeelte van de Heuvelbri.nk te 
Breda. Natuurlijk zal er in Romeinse tijd en daarvoor een 
prehistorische weg gelopen hebben van Tiggelt bij Rijsbergen 
naar de Biebrug. En er zal, ook wel in Romeinse tijd, een 
heerbaan zijn gekomen van Tiggelt naar Zevenbergen. Maar be
langrijk lijkt mij vooral hier de verbinding over het water: 
Bijloop (Kesselbeek) - Aa of Weerijs - Gampel - Mark - Striene 
- Maas - Corbulagracht. 

Waar Mark en Gampel tesamen komen in het centrum van Breda 
mag men ook denken aan een Romeinse sterkte. Door deze 
sterkte en door die te Heuvel te Princenhage beheerste men 
een groot deel van het stroomgebied van Mark en Aa of Weerijs. 
Het ontstaan van Breda kan men volgens mij niet los zien van 
de verering van de moedergodin te Tiggelt en de keltische 
aanwezigheid bij de uitmonding van de Gampel in de Mark in 
het centrum va.n Breda. 
Tiggelt vervulde eens een centrumfunktie in de latere Baro
nie van Breda. Rijsbergen met watermolen wordt dan ook niet 
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voor niets genoemd in het testament van Willibrord. 
Heel de ontwikkeling van Breda is dan ook slechts begrijp
baar vanuit dit Tiggelt en de rijke Yössleemgebieden omtrent 
Princenhage. De Lieve Vrouwe Kerk te Breda zie ik dan ook 
als een verchristelijke vorm van eerbetoon aan de Grote 
Moeder te Tiggelt. Zo is ook de St. Gertrudisverering te 
Bergen op Zoom en te Geertruidenberg niets anders dan een 
verering van de Moedergodin Nehalennia. 

(1) Prof. Dr. J. Huisman: Moedergodinnen en Heiligen: In de 
Waterschans, mededelingenblad van de geschiedkundige 
kring Stad en Land van Bergen op Zoom, april 1980, 
p. 20 e.v. 

(2) Drs. H.J.M. Thiadens: De Gampel in Breda. In: 
Naamkunde 66e jrg. 1974 Afl. 1-4, p. 86 e.v. 

NIEUW GELUID 25 JAAR 
Op 1 juni maakte het in Ulvenhout verschijnende weekblad 
"Nieuw-Geluid" zijn 25 jaargangen vol. Een feit om even 
bij stil te staan. Dat vond ook de redaktie, bestaande uit 
Frans Verschueren, Toon Huyben en Jan Nooren. 
Zij maakten een schitterend jubileumnummer met daarin nog
maals al die berichten en berichtjes die dit blad 25 jaar 
lang zo interessant en onmisbaar maakten. 
Als le bericht lazen we de mededeling dat Jan van der 
Westerlaken, twintig jaar later oprichter en eerste voor
zitter van Paulus van Daesdonck, geslaagd is voor onder
wijzer. Je weet dan meteen, dat hij inmiddels ook jubileerde 
(proficiat Jan!) • . 
Wekelijks brengt Nieuw-Geluid weer nieuwe geluiden over onze 
gemeenschap en het verenigingsleven daarin. Het is een on
misbare schakel tussen U en ons. 
We wensen Nieuw-Geluid daarom nog vele suksesvolle jaren in 
ons midden toe. 

Proficiat! 

VAANDEL VOOR P~ULUS 
Onze heemkundekring heeft sinds het heemkundekamp ook een 
ëigen vaandel. 
Op verzoek van het bestuur heeft de Ulvenhoutse kunstenares 
mevrou~ Leida OOmes een vaandel gemaakt met het wapen, dat 
door d~ Kring wordt gevoerd. 
Dit wapen komt voor op een grafsteen uit 1411 in de Nederlands 
Hervormde Kerk in Ginneken. 
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KRIS KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN 
(NIEUW) GINNEKEN (11) 
door Herman Dirven 

In mei 1905 kwam op de pomp van Ulvenhout een bordje met 
"Ongeschikt voor drinkwater". 
In Bavel was het water wel goed, maar ..•.••.•. 

DRINKWATERVOORZIENING IN GINNEKEN 
Ruim 75 jaar geleden, nl. op 12 september 1904 werd te Gin
neken op een feestelijke wijze de ''waterleiding" geopend. 
Dit betekende een geweldige verbetering in de slechte drink
watertoestand, die vooral in de driehoek: Ginneken, Bavel
Ulvenhout veel redenen tot klachten gaf. 
Wat was nl. het geval: 

Eeuwe nla ng had men water geput uit welbronnen, beken of de 
rivier d e Mark. Maar door de steeds dichtere bebouwing, 
vooral rond de oude dorpskom van Ginneken waren deze open 
water-voorzieningen steeds vuiler geworden. 
Toen dan ook de z.g. Gezondheidskommissie (opgericht in 
1903) op onderzoek ging, vonden zij in d.e dorpen rond Breda, 
niet alleen veel soorten van vervuiling, maar ook een té 
hoog percentage lood in het drinkwater. Dit lood (~lthans 
te veel), zou, zo dacht de kommissie, wel eens aanleiding 
kunnen zijn tot aandoeningen waaraan verschillende mensen 
leden. 
Men besloot daarom het water uit een zestal welpunten in 
Ginneken nader te onderzoeken. Drie monsters werden genomen 
bij nieuwe huizen en eveneens drie bij oudere huizen. Alle 
monsters bevatten lood die uit de nieuwe huizen het meest. 



Ht~ t zou kunnen zijn, zo dacht de koDBllissie, dat een zwak
zure reaktie , waarschijnlijk van htunuszuur afkomstig, op dat 
loodgehalte van invloed zou kunnen zijn. 
Het resultaat van het onderzoek was, dat de kommissie B. en 
w. van de gemeente Ginneken verzocht, mede te werken aan 
het tot stand komen van een waterleiding binnen de bebouwde 
kommen van de gemeente. 
Nu had de gemeenteraad van Ginneken daar al eerder een ant
woord op gegeven, door nl. aan de heer J.M. Simon op 9 de
cember 1899 een concessie te verlenen voor het aanleggen van 
zowel elektrische als waterleidingen. Op 2 mei 1904 werd de 
Elektriciteits- en Waterle i dingmaatschappij opgericht. Ze 
werd gevestigd aan de Ulve:ihoutselaan en de bouwwerken be
gonnen meteen. 
Nog datzelfde jaar werd, zoals we reeds zagen, de water
leidingmij. definitief gec pend. 
Deze waterleiding, die behalve het dorp Ginneken ook een ge
dee lte van Teteringen ( de zogenaamde Zandberg ) van door 
ozon gezuiverd drinkwater voorzag, werd bijzonder nauw
keurig gekontroleerd. De drie eerste maanden werd elke maand 
een aantal monsters genomen en onderzocht. Men nam deze mon
sters uit de rivier de Mark bij de z.g. "prise d'eau" (wa
tervang, plaats waar men het water uit de rivier haalt), 
verder uit de filterkelder, uit de leidingen en bij diverse 
gebruikers uit de kraan. 
De monsters werden opgezonden naar de Rijksuniversiteit te 
Utrecht en onderzocht door prof. Dr. Eijkman. Deze hoogle
raar had o.a. een gistingsproef ontwikkeld, waaraan hij de 
monsters onderwierp. over de resultaten was hij bijzonder 
tevreden. Een en ander werd door hem .uitvoerig beschreven 
in he t Weekblad "Ti j dschrift voor de Geneeskunde - 15 oct. 
1904". 
Ook door de militaire apotheker Van Waegeningh t e Breda 
werd min of meer regelmatig kontrole op het water uit de 
ozon-installatie uitgevoerd. 
Wat is nu eigenlijk een o zon-drinkwaterinst2 llatie? 
Een ozon- installatie is een inrichting waar met behulp van 
ozon water gezuiverd wordt . Uiteindelijk - na vijftien jaar 
ervaring - ging men toch over van het geözoniseerd drink
water naar drinkwater verkregen uit diepboringen. Daartoe 

. w.erd o.a. bij de ins.tallatie ook een watertoren - welke in
middels al weer is afgebroken - opgetrokken. 
Op 3 december 1920 nam de gemeente Ginneke n en Bavel de par
tikuliere maatschappij ove r en werd het drinkwa ternet ook 
sterk uitgebreid. 
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I n de beginj aren van de wate rle idingmaatschappij waren er 
ec hter nog vele kl achten, zoals bijv. door een té hoog ge
halte aan ijzer in het water. 
Ook blev e n uit zui ni ghe idsoverwegingen vele mensen het water 
uit put of s loo t gebrui ken. 
Ook later, toen een waterleiding verplicht werd in elk huis 
aanwezig te z ijn, waren er nog heel wat mensen die enkel een 
"koperen kraantje" in huis (bijv. de gang) lieten aanleggen 
en daar een geheel jaar nooit iets gebruikten. De waterstand
opnemer kwam dan elk jaar opnieuw weer tot hetzelfde resul
taat. Beginstand van de meter 0, eindstand ook weer 0 . 
En dat ondanks vele klachten over het steeds slechter wor
dend drinkwater. Pas na de tweede wereldoorlog werd geheel 
het gebied van de voormalige gemeente Ginneken (Breda zuid
oost en Nieuw-Ginneken) van drinkwate rleidingen voorz ien en 
ging de bevolking over tot massaal gebruik van zuiver drink
water uit de kraan. 
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Binnen dit verband moeten we 110 9 voor een twee t a l dingen de 
aandacht vragen. 
Op de e e rste plaats het feit dat vooral de boeren via het 
"moosgat" of bij de put vu:i,.l water op de grond lieten weg
lopen. Zij beseften niet dat dit vui l e water door de grond 
weer in het grondwater terecht kwam en hun eigen putwater 
verontreinigde. 
Op de tweede plaats heeft uiteindelijk het kraant j e het t o ch 
maar gewonnen. Ne rgens beter als op de pomp van d e Ginneke n
se Markt komt dit tot uiting in het bekende versj e van Henri 
' t Sas: 

Ik staai ier nou al jaren waterloos 
Verslagen deur 'n kopere krqantje 
N'n slinger die niet gaat 
N'n teut die niemer gift: 
Ik mopper nie, maar ' t is me toch 'n baantj e ! 

Tot slot zouden wij Uw a dndacht nog eens willen vragen voor 
het gebouw van d e waterleidingsmij. aan de Ulvenhoutselaan. 
Tegenwoordig is het g e bouw als woning in gebruik e n wordt 
het g e lukkig nog vrij goe d bewaard. Maar al s voorbeeld van 
industriële bouw uit h e t b e gin van onze eeuw is het een 
prachtig voorbeeld en verdient het om bewaard te blijven. 
De gemeente Breda zou e r een goede zaak, nl. v an b e schermi ng 
van industriële monumenten, me e dienen als zij bevordere n 
zou dat dit gebouw op d e Monumentenlijst kwam te staan . 

BIJGELOOF ( 1 7) 
Als men 's avonds in d e n spiegel ziet, 
valt 's nachts het haar uit 

UI TSPRAAK (2 3 ) 
Je hoed af voor het verleden 
je jas uit voor de toekomst 

~VMPAIJWS• 
8ïîëtld-tieblad voor de leden van de h...itundeltrin!J 

-...alu• van o.e..sonc1t• te Nieuw-Ginneken. 
let vermchijnt vijf -1 per jaar en geeft naast vele in
fozmatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en 
Millante det&J.b uit de geac:hiedenis van de vroeqere 
lleerlijklwid Ginneken en Bavel, de g-.nte Ginneken en ",,.1 en de ~te Nieuw-Ginneken. 

1911aktie • C.J .11. Leijten, Craenlaer 18, Ulveiihout 
llutratie• • L. F. Jetzes, J.A.11.Soeterboek en L.C.Nouwens 

'l'eohn. ver&. : J .A.M. Gra~ 

De a..kundekring •Paulus van Daesdonck• werd opgericht 
april 1975 en is gevestigd te Nieuw-Ginneken. 

Mretariaat Vang 21 te Ulvenhout 
lankrekentng • 52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
~ : 37.13.311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 

lekti• 
bMmkundekring bouwt een e i gen kollelttie t.b.v. speci 

ielw tentoonstellin!Jen en om te kcmen tot het inrichten 
een e igen heemkundig muselD. 

lcdlenkin!Jen voor de kollektie gaarn• op de kontaktadressen: 

• LUijten, 't Bofflandt 36,Ulvenhout 076-612926 
• Lodewijk, Vennekes 26, Bavel 01613-1780 

~d. - • terlaken 
c • .J .11. Leijten 
J,ll.B .11. J • spers 
A ••• J .11. Luijten 
L.c. Nouwen9 
& ••.•. Lodewijk 
J.A.11. Gra
A.11.11. Verkooijen 

IUBLIDTDS 
1175 MDn-t:enboekje 

voorzitter 
vice-voorzitter 
sekretaris 
2e H kretaris 
penningmeester 
2e penningmeester 
technisch koOrdinator 
~ker Galder-

Strijbeek 

(1978) 
(1979) 
(1980) 
(19781 
(1980) 
(1979) 
(1980) 

(1979) 

1177 llOlen •ne Korenbloem• 
1177 130 jaar llariaac:hool 
1178 Korenmolen •ne aoop• 

J.11. a.11. J e•pers (uitverkocht) 
J.C. van der " . terlaken 
c.J.11. Lei j ten . 
B.J. Dtrven, lt.A.B.W.Leenders 
en 11.c.van Riel-v.d."sterlaken 
Dr. J.L.M. de Lepper 1171 Drie eeuwen Jr.erk in 

Ulvenhout 
l 1180 van Ginneken tot 

Ni- Ginneken 
B.J. Dirven, J.C . van der 
".terlaken en J.Berenschot
van der &li•Hn 

ming.jaar van de hemkundekrin!J loopt van 1 HP
t.ber tot 31 &lllJUStu•. 
.... t diverH i.-lttiviteiten, leaingen, tentoonstellingen 
llD ekalwrmie• geeft de krinq het tijdmchrift "Brieven van 
Jealu• uit. 
let limuuchap van de ltrinlJ geldt voor het gehele gezin 
• 1194raagt voor het vereniging•jaar 1980-1981 f 20,
per jaar. 

U.-0166-0438 


