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18ritbtn ban l}aulus 

Tweemaandelijks periodiek van de 
heemkundekring "Paulus van Dae·sdonck" 

Redaktie: Craenlaer 18 8e jaargang, nr.~ :El 
ISSN-0166-0438 4851 TK ULVENHOUT 

Nieuw-Ginneken·, 15 hooimaand 1983 

MIJMEREN 

Op het eind van het achtste verenigingsjaar zit je even te 
mijmeren over de geschiedenis, die Paulus dit jaar weer 
maakte. 
Ruim 400 leden, 7 lezingen, 7 tentoonstellingen, een film, 
een excursie en de uitgave van de twintigdelige serie over 
de Veldnamen vormen samen met Brieven van Paulus de rijke· 
oogst van een jaar heemkunde. 

Dit kan al.leen, dankzij een aktief bestuur, vele aktieve 
leden en de onontbeerlijke medewerking van de plaatselijke 
en regionale pers en overheid. 
Paulus is trots op al die nijvere medewerkers. Dank voor 
hun werk en steun. 

Zoals u in de agenda kunt lezen is het programma voor het 
komende verenigingsjaar in grote lijnen gereed. 
Ook voor Anno 1920 in 1984 hebben we een nieuw thema: 
"Oud Speelgoed". 
In dit nummer vele erg goede artikelen en voorin een stor
ting.s-/acceptgirokaart. Vergeet U niet de kontributie voor 
het komende jaar te betalen? 
Dan kunt ook U het volgende jaar na een drukke dag met de 
"Brieven van Paulus" of de "Veldnamen" in uw hand rustig 
over Paulus van Daesdonck en Uw werk zitten te 

M I J M E R E N 



Geachte heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Nieuw-Ginneken, 15 Hooimaand 1983 

Na een erg suksesvol jaar, waarin we het 400e lid mochten ver
welkomen tijdens de lezing van Pater Wilfried Mertens in 
Meersel Dreef, hebben we voor het negende verenigingsjaar het 
programma in grote lijnen alweer samengesteld. 

Op de jaarvergadering van 19 september, die om 20.15 uur in 
de Fazanterie aanvangt, zullen hierover nadere mededelingen 
gedaan worden. 
Vooruitlopend hierop kan ik nu al wel mededelen dat in januari 
weer een "Bekende Brabander" uitgenodigd wordt en ook Drs. 
Knippenberg ontbreekt dit jaar niet op ons programma. 

Tijdens de jaarvergadering zal voor ons een nieuwe muziek
groep optreden, bestaande uit Nieuw-Ginnekense muzikanten, 
die oude liedjes uit onze streek ten gehore zal brengen. 
Bijna de hele groep is lid van onze heemkundekring en zij 
zijn voor u dan ook goede bekenden. 
Een initiatief dat wij toejuichen. We zijn benieuwd naar het 
resultaat! 

Na de pauze en het traditionele worstebrood zal om + 21.30 uur 
Ir. Christ Buiks ons nog iets vertellen over Veldn~en nr. 4 
en 5 die gaan over Ulvenhout en Geersbroek. Vele mensen hebben 
al ingeschreven op het totale werk van 20 delen over de Veld
namen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel. 
Inschrijving is mogelijk door storting van f 100,-- op bank
rekening 10.46.81.934 t.n.v. Boekenfonds Paulus, Nieuw-Ginne
ken". Dan krijgt u de hele serie thuis gestuurd. 
De boekjes worden ook verkocht bij onze bestuursleden in Bavel, 
Galder, Strijbeek en Ulvenhout voor f 5,-- per stuk (afgehaald). 
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Ik hoop u allen in een goede gezondheid op de jaarvergadering 
te mogen begroeten en wens u een prettige en zonnige (? ) va
kantie toe. 

KONTRIBUTIE 

Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur van de Heemkundekring 

. Paulu~~?~ 
//::// . . . 

~/-~// --·- -
J.C. van der Westerlaken 
voorzitter 

Op 31 augustus loopt het Se verenigingsjaar af. 
Ook het volgende jaar bedraagt de kontributie f 25,--. 
In deze brieven vindt U een stortings-/acceptgirokaart. 
Wilt U Uw kontributie voor 1 september 1983 betalen ? 
Het abonnementsgeld voor Brabants Heem 1984 staat nog niet 
vast. Daarover berichten wij U ins ons decembernUI11111er. 
Ook ruilabonnees en Pers ontvangen een stortings~/accept
girokaart. Dat moet van de P.T.T., want alle zendingen 
moeten identiek zijn bij "Port Betaald". 
Uiteraard hoeven zij niet te betalen. 
Mógen wij op U rekenen ? 
Bezorg de penningmeester een stortvloed van betalingen. 

En mocht U Uw abonnement op willen zeggen, wat wij niet 
hopen, dan ontvangen we gaarne bericht op onze administra
tie, Postbus 89, Ulvenhout. 
Dat U opzegt, daar geloven we echter niet in • . 
Een bloeiende . vereniging met in het afgelopen jaar· 8 
avonden, 1 excursie, 7 ten!:oonstellingen en bovendien vijf 
keer een tijdschrift, is die 25,-- gulden dubbel en dwars 

· waard. ' 
Graag daarom Uw betaling v66r 1 september a.s. 

BEZUINIGEN MOET, 
MAAR NIET OP KULTUUR 
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Se JAARVERGADERING 

Op 19 september houdt onze heemkundekring zijn achtste alge
mene ledenyergadering. 
De agenda luidt als volgt: 

AGENDA . 

1. Welkomstwoord door de voorzitter 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 20.9.1982 

gepubliceerd in B.v.P. 40, p. 61-62. 
3. Terugblik door de sekretaris over de aktiviteiten van het 

afgelopen jaar. 
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmid

delen in het afgelopen verenigingsjaar door de penning
meester. 

5. Verslag van de kaskommissie. 
6. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde 

begroting voor het jaar 1983-1984. 
7. Benoeming van de leden van de kaskommissie voor het vereni

gingsjaar 1983-1984. 
8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

de heren J.M.E.M. Jespers, L.C. Nouwens en J.A.M. Grauwmans 
·volgens rooster af als bestuurslid. 
Zij stellen zich herkiesbaar. 
Ingevolge artikel 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 overlegging van een voordracht met 10 hand
tekeningen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat 
deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. 

9. Bespreking van het programma voor het à.s~ verenigingsjaar. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur. 

Pauze (+ 21.00-21.30 uur) 

Na de pàuZJO! zal deel 4 en 5 van de serie "Veldnamen in de 
v9or~alige Gemeente Ginneken én Bavel" gepresenteerd worden. 
Deze delen handelen over Ulvenhout en Geersbroek. 
Christ Buiks, de schrijver van deze boekjes, zal ze inleiden. 
Een "Nieuw-Ginnekens" muziekgezelschap zal de avond opluiste
ren. 
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PAULUS BEZOCHT MERIJNTJE GIJZEN 
door Jan van der Westerlaken 

Ruim 50 leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck 
verzamelden zich op zaterdag 28 mei in het gemeentehuis van 
Nieuw-Vossemeer. 
Zij waren uitgenodigd door de heemkundekring "De Ambachts
heerlij.kheid" en werden in het gemeentehuis verwelkomd door 
de burgemeester van Nieuw-Vossemeer, A.A. Rijstenbil. 

Na koffie met cake hield de secretaris van "De Amb.achts
heerlijkheid" een inleiding over de geschiedenis van Nieuw
Vossemeer en omgeving en nodigde daarna het gezelschap uit 
voor een bezoek aan de bezienswaardigheden. 

Daarvoor wisselden Nieuw-Ginneken en Nieuw-Vossemeer onder 
vriendelijke woorden enkele boekjes uit. 

Allereerst werd het protestant kerkje uit 1654 bezichtigd. 
In de katholièke kerk werden we vanaf de preekstoel verwel
komd door pastor Van Schaick, die speciaal voor de mensen 
uit Ulvenhout alle beelden aan de ketting gelegd had. 
Hij verhaalde over muizen, die vroeger tijdens missiedagen 
over de preekstoel paradeerden en zo de aandacht van de be
minde gelovigen afleidden. Met veel gevoel voor humor ver
telde pastor Van Schaick hoe dit kerkgebouw vroeger tot 
stand gekomen was. 
V66r hét bezoek aan de katholieke kerk was het gezelschap 
langs het beeldje van Merijntje Gijzen gewandeld en had 
men in het A.M. de Jonghuis prachtige aquarellen bezichtigd 
alsmede de bibliotheek van deze schrijver. 
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Twee f o t o '· s d i e ons lid G. 
Voete l maak t e tij den s het 
bezoek aan Ni euw- Vossemeer . 

1. Een me r kwaar d i ge dakkape l 
me t vossen 

2 . Het beeldje v an Mer i j n tj e 
Gijzen voor he t A. M. de 
J ong- museum 
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Daarna werd het molenmuseum in de molen De Assernburg bezocht. 
Vele opengewerkte modellen van allerlei verschillende molen
typen gaven een erg instruktief beeld van ons nationale mo
lenbestand • 
De molen zelf is een wat vreemde eend in de Brabantse bijt. 
Het is nl. een Zaanse achtkant, die vroeger in de Zaanstreek 
als oliemolen heeft dienst gedaan en na overplaatsing naar 
Nieuw-Vossemeer tot 1953 een korenmolen was. 
Bij de watersnoodramp is het hele molenaarsgezin Omgekomen. 

Na een regenachtige tocht door het polderlandschap van dit 
meest westelijk gelegen dorp in Brabant kwamen we bij het 
Beneden~Sas waar vele herinneringen aan "De Kruik" en "De 
Flierefluiter" boven kwamen. 

Aan een uitstekende Brabantse koffieta_fel met wit-, volko
ren- en anijsbrood, krentenmik, eierkoeken en cake werd 
afscheid genomen van bestuur en leden van de heemkundekring 
"De Ambachtsheerlijkheid". 
De voorzitter van Paulus benadrukte nog eens dat het erg 
waardevol is om zijn neus eens buiten de deur te steken en 
het heem van andere kringen te bezoeken om te zien wat dat 
heem te bieden heeft en welke aktiviteiten andere kringen 
aan de dag leggen. 

Nadat de voorzitter van Paulus aan de voorzitter van de 
heemkundekring "De Ambachtsheerlijkheid", Zuster Fortunata 
Frijters, enkele uitgaven van Paulus had aangeboden ·, togen 
onze leden na een erg interessante dag tevreden en voldaan 
naar hun "eigen" heem. 

0 ~icu"-\'osscmccr 0 

Heemkundige Kring 
Nieaw-VO!!Hlllftl' - Zaterdag 28 mei 
brengen de leden van de Heemkundige 
Kring "Paulus van Daesdonk" uit Ul
venhout een bezoek aan Nieuw-Vosse
meer. Precies een jaar eerder was de 
Vosmeerse Kring te gast in Ulvenhout. 
De gasten uit Ulvenhout zullen worden 
ontvangen op het gemeentehuis van 
Nieuw-Vossemeer. Daarna zal een be
zoek worden gebracht aan het Molen
museum en de Nederlands Hervormde 
Kerk. Natuurlijk staat ook een bezoek 
aan het AM de Jonghuis op het program
ma. Het tegenbezoek van de Ulvenhou
ters zal worden afgesloten met een tocht
je door de Vosmeerse polders. 
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' t Kloostertje 
Dorpstraat 44 

Geme entehuis 
(J. J espers
J. Grauwmans) 
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Boekenfonds Paulus van Daes
donck-Bavel, 
of op een van de andere g i ro
nummers van Paulus . 
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BOEIENDE AVOND OVER BEKEN EN VELDNAMEN 
door Gerard van Herpen 

Tot in de vensterbank zaten de leden van de heemkundekring 
Paulus van Daesdonck maandagavond 25 april voor een bijeen
komst, waar twee thema's aan de orde kwamen. 
Ir. Christ Buiks hield een boeiend verhaal over veldnamen 
in Ginneken en Bavel. 

Het eerste deel van zijn boek over dat onderwerp werd ten 
doop gehouden. 

Een gigantisch boekwerk, dat 1200 bladzijden zal tellen en 
dat deelsgewijs wordt uitgegeven. 

Stefan Geerts hield een boeiend verhaal over de Chaamse Beek 
en de beken in het dal van Breda en in aansluiting daarop 
vertelde Christ Buiks aan de hand van dia's over de flora 
~ond de beken ~n dit gebied. 

Voorzitter Jan van der Westerlaken verwelkomde in zijn 
openingswoord Dr. F. Brekelmans en de zeker toch 150 Paulus
leden. Sommige v;;m .die leden hadden weer iets meengenomen 
voor de kollektie van Paulus, andere leden kregen ook weer 
iets. Het eerste exemplaar van het boek over de Veldnamen · 
werd aan de auteur Ir. Christ Buiks overhandigd; Stemredak
teur Gerard van Herpen kreeg het tweede exemplaar. De prijs 
van het komplete, twintig delen tellende werk, bedraagt 
f 100 ,--. 

FLODDERDREEF 
Christ Buiks v.ertelde dat hij vele jaren bezig is met het ver
zamelen van veldnamen. De oudste dateren uit de dertiende eeuw 
en de oudste veldnaam is die van Ginneken zelf. 
Veldnamen fungeerden vroeger als een aanduiding van stukken 
land. Het onderzoek naar de betekenis en herkomst van die 
veldnamen of toponiemen wordt vaak bemoeilijkt door ander 

taalgebruik. Christ Buiks gaf aan de hand van een aantal 
voorbeelden aan hoe verleidelijk het is om af te gaan op de 
namen alleen. De Flodderdreef bijvoorbeeld heeft niets met 
flodders van doen, maar alles met de familie Floren. Soms 
gaven boeren zelf ook een ironische benaming. Een stuk 
slechte grond werd 't Paradijs genoemd. 
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2~ MILJOEN JAAR 
"Om de ouderdom van de beken vast te stellen", aldus Stefan 
Geerts, "moet ik terug gaan naar 2~ miljoen jaar geleden. De 
beken zijn een overblijfsel uit de periodes, waarin een 
groot deel ~an Nederland door ijs bedekt was. De spreker 
legde aan de hand van kaarten en dia's uit hoe de hoogtever
schillen in het landschap zijn ontstaan en van welke grote 
invloed de Mark is geweest op het ontstaan van de beken. De 
Mark had in vroeger tijden een breedte van zes à acht kilo
meter. Ook over de specifieke kenmerken van de Chaamse Beek 
had Stefan Geerts een boeiende informatie en vaak fraaie 
beelden. Wat er rond die beken ondanks alle bedreiging nog 
altijd groeit liet tot besluit Christ Buiks zien. 

Het was, zoals bijna altijd bij Paulus, een boeiende avond, 
maar toch was het misschien beter geweest als Buiks en Geerts 
ieder een avond voor hun rekening hadden genomen. 

m~ 
Uit: Dagblad "De Stem" wo 27.4.1983iiV.ANST.ADEN'STREEK 

GEZEGEND HET LAND, WAAR HET KIND ZIJN MOER 
VERBRANDT 
door Kees Leijten 

Onder deze fraaie titel organiseert de heemkundekring H.N. 
OUwerling te Deurne van 3-6 augustus het 35e Heernkamp van 
Brabants Heem. 

Een rijk gevarieerd programma wordt de deelnemers voorge
schoteld. 
Dat programma vermeldt o.a.: fietstochten door de Peel en 
de Astense Aa, 'n bezoek aan het Natuurhistorisch Beiaard
museum en de Molen te Vlierden, optreden van een Volksdans
groep, 'n volksmuziekgroep, 'n tonproater, 'n vendelgroep 
en 'n toneelgroep. 

Het zijn slechts grepen uit het rijk gevulde programma. 
De deelnameprijs bedraagt f 125,-- per persoon. 
Aanmelden en informatie Anne roos Quispe_l, Reeksenakker 2, 
5752 AH I:leurne. 

Deelnemen aan zo'n heemkamp is 'n ware belevenis, waar 
steeds meer leden van onze kring aan deelnemen. 

-
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IR. CHRIST B UIKS: 

Veldnamen vertellen 
stuk geschiedenis 
dooi Gerard van Herpen 

"Het opsporen van veldnamen moet tussen nu en tien jaar wel 
gebeuren. Dat is haastwerk. Als je de boeren niet meer kunt 
laten zeggen, waar een perceel ligt en hoe het werd genoemd, 
dan zal het heel moeilijk zijn om dat .nog te achterhalen. 
Het aantal boeren loopt terug en bij hen is nu juist een 
g.root deel van die kennis aanwezig". 

Ir. Christ Buiks, geboren Oosterhouter, leraar biologie aan 
de scholengemeenschap Markenhage in Breda, heeft deze we.ek 
van zich doen spreken door de uitgave van het eerste in een 
serie van twintig boekjes over veldnamen of toponiemen in 
Ginneken en Bavel. Veldnamen zijn de oudste benamingen vart 
akkers, weidegebieden, bospercelen of van nederzettingen. 
Ze zijn daarom zo van belang, omdat die veldnamen vaak een 
verklaring geven van de vroegste geschiedenis van dat per
ceel. 

PUBLIKATIES 
Christ Buiks trok al eerder de aandacht met een studie over 
veldnamen in Teteringen, met studies over toponiemen in het 
gebied van de IJpelaar en met een boekje over het stroomge
bied van de Mark. Het laatstgenoemde boekje schreef hij sa
men met Stefan Geerts. Hij publiceert regelmatig in Brieven 
van Paulus. 
"Het is eigenlijk mijn vakgebied niet", zegt Christ- Buiks, 
die aan de landbouwhogeschool in Wageningen zoötechniek heeft 
gestudeerd. Met veevoeding, fysiologie en plantenteelt als 

· bijvakk.en. "De veldnamen zijn voor mij een interessante 
hobby". 
"In veldnamen is van alles terug te vinden", vindt Christ 
Buiks. "Ze vertellen bijvoorbeeld een stuk landbouwgeschie-
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denis. Gersthof, tarweakker, Geertsbroek (laag stuk land, 
waar gras groeide) of · kernmeelakker (olie). Een verwijzing 
naar aardappelen zal de onderzoeker niet terug vinden in 
de veldnamen. Deze vrucht is ook pas in 1750 in Europa 
ingevoerd. De vorm van het perceel kan met behulp van veld
namen worden aangegeven. De Geer was een driehoekig stuk 
land, de Spie eveneens. 't Vierkantveld, de Haak en 't 
Bijltje vertellen ook alles over de vorm van het land. 
Voor een boer was de vorm van groot belang. De belegeringen 
waren niet alleen van invloed op het landschap, zij speel
den ook door in de naamgevingen van percelen. Zoals de 
Schans (Loopschans), Papenmuts (een versterking bij het Mast
bos) of Oude Vest. Familienamen spelen eveneens een rol. 
De Flodderdreef wordt dan herleid naar de familie Fleren. 

SLECHTE GROND 
Ik maak een grapje over Buiksloot, maar Buiks schijnt afgè
leid te zijn van de Engelse voornaam Buck. Een verre ver
wijzing dus. 
De kwaliteit van de grond, meestal in het negatieve, is 
eveneens in veldnamen verwerkt. 't Vetakkertje, 't Lekker
beetje, de Kwade Akker, de Woest en de Paanakker. 
Met panen wordt bedoeld een soort kweekgras, gras dat als 
onkruid beschouwd wordt. De boeren gaven ook ironisch be
doelde namen. 't Paradijs. De Hel is een laag gelegen stuk 
moeras. Namen die een kwaliteitsaanduiding van de grond 
geven, zijn er volgens Christ Buiks niet veel. "Het is 
moeilijk", stelt Christ Buiks vast, "om zekerheid te krij
gen over de betekenis van namen en je moet ook erg attent 
zijn op andere afleidingen en verklaringen . In Noord
Holland betekent het woord Crogt een hoge duinakker, maar 
hier in Brabant is Crogt (Crogtdijk) een niet uitgeveend 
stuk land". 

ONDERZOEK 
Christ Buiks krijgt zijn informatie over veldnamen voor 
een deel uit de archieven, maar voor een belangrijk deel 
ook van de boeren die nog in deze streek wonen. "Zodra ze 
horen dat je belangstelling hebt voor de naamsaanduiding 
van hun grond, worden de boeren ook zeer mededeelzaam. 
Die grond betekent iets voor hen, daar ·zijn ze aan ver
knocht. Ik heb onlangs meegemaakt dat ik bij een boer 
kwam die mij liet weten dat zijn vader de naam "'t Bijltje" 
had verzonnen voor een stuk land dat inderdaad de vormvan 
een steel en een dwarsstuk had. Uit oude archiefstukken . 
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bleek die naam al vele eeuwen oud te Z1Jn. Bij mi.Jn onder
zoek in Bavel zijn dankzij de boeren honderden veldnamen op 
de proppen gekomen. 

IJPELAAR 
De veldnamen in de IJpelaar brachten Christ Buiks tot een 
afgerond historisch verhaal over de geschiedenis van dit 
voormalige stuk van Ginneken, dat evenals Heusdenhout pas 
in 1961 bij Breda werd gevoegd. Het gebied rond het voorma
lige seminarie wordt al in 1280 genoemd, ligt een stuk 
hoger en wordt als een van de oudst genoemde namen genoemd. 
De IJpelaar was vroeger een moeras, woeste grond dat eigen
dom was van de Heren van Breda. Het gebied werd beschouwd 
als gemeenschappelijk eigendom van de boeren in de omgeving. 
Die mochten er hun schapen op laten grazen. Over de verkoop 
van turfontginnging in deze woeste gronden van de IJpelaar 
is in de zeventiende eeuw nog een openlijk konf likt ontstaan 
tussen de boeren van IJpelaar en de Heer van Breda. 
Met de herkenning van veldnamen in de tegenwoordige straat
namen wordt niet altijd . rekening gehouden. Straatnaamkommis
sies kiezen niet altijd voör die namen. Een herstel van topo
niemen in de straatnamen zou natuurlijk prachtig zijn. 
Christ Buiks heeft ook deze middag haast. 
Hij pakt jas en tas op en spoedt zich naar Notsel. Daar wil
len mensen hem informeren over veldnamen, die daar nog leven 
bij de boeren. "Het is haastwerk", verontschuldigt Christ 
Buiks zich en weg is hij . 

Uit: De Stem van vrijdag 29 ~pril 1983 

VELDNAMEN (2) 

Op maandag 25 april werd onder grote belangstelling het 
eerste deel van de serie "Veldnamen in de voormalige ge
meente Ginneken en Bavel" ten doop gehouden. 
Vele schaften dit historisch overzicht aan, als apart deel, 
als onderdeel van de hele serie of r n kombinatie met een 
nog te verschijnen deel. 
Tijdens het jaarfeest Anno 1920 verscheen "Bavel Kerkeind 
en IJpelaar". Het kreeg veel belangstelling van vele autoch
tone en alochtone Bavelaars. 
Het ligt in de bedoeling het op pag. 162 van onze vorige 
Brieven gepubliceerde schema geheel om te gooien en de 
11e rschijning van de v e r schillende deelt j e s te koppelen aan 
•e n plaatselijke ak t 1' i t eit. 
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Het schema voor dit jaar ziet er als volgt uit: 

1. Historisch Overz_icht 
2. Bavel, Kerkeind 
3. Bavel, IJpelaar 
4. Ulvenhout 
5. Geersbroek 
6. Strijbeek 

lezing (25-4) 
Anno 20 (25-6) 
Anno 20 (25-6) 
Jaarvergadering (19-9) 
Jaarvergadering (19-9) 
Lezing (21-11) 

Indien ook U belangstelling hebt voor de hele serie dan wel 
voor één of meerdere deeltjes, dan kunt u terecht bij de 
bestuursleden, het gemeentehuis of Het Kloostertje Dorp
straat 44, Ulvenhout. 

MOLENS ( 15) 
door Jan van der Westerlaken 

TRAGISCH ONGEVAL BIJ MOLEN IN BERGEIJK 

Bij draaiende molens gebeurden vroeger vaak ernstige ongeval
len. Dat ook tegenwoordig ongelukken niet uitgesloten moeten 
wo:i:den, blijkt uit een artikel in het weekblad "De Molenaar" 
van 18 mei 1983 dat ik hieronder in al zijn . tragiek laat 
volgen. 

De Standerdmolen "Op Hoop van Zegen" te Bergeyk staat sinds 
vorige week maandag in de rouw. 
Diepe droefenis kwam toen over de familie Royackers als ge
volg van een zeer tragisch ongeval, waarbij de achtjarige 
Johnny, kleinzoon van rustend molenaar Jan Royackers, om het 
leven kwam. 
Hij kreeg een klap van een molenwiek en moet op slag dood 
zijn geweest. 
Molenaar Royackers was nog een restant mais aan het malen, 
die was overgebleven van de nationale molendag op 7 mei, 
toen de molen in feesttooi was gestoken en veel bezoekers 
trok. 
Kleinzoon Johnny, die vast van plan was ook molenaar te wor
den en regelmatig in de molen te vinden was, verliet die 
maandagmiddag even de molen en hoewel hij goed bekend was 
met de molen, moet hij ondoordacht naar buiten zijn gehold. 
Hij kwam daarbij in aanraking met een molenwiek en werd weg
geslingerd zonder dat de molenaar het merkte. Een voorbij
ganger vond kort daarop het levenloze slachtoffertje. 
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OUDE MATEN (2) 
door K.A.H.W. Leenders 

OUDE MATEN IN GINNEKEN C.A. 

In Ginneken c.a. gebruikte men meestal de Bredase maten. Men 
had uiteraard maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht 
en tijd. Maar tevens had men verschillende maten voor de 
lengte van verschillende zaken. 
Lengten in het veld en bij landmeetwerk mat men met de 
landvoet; lengten van bouw- en timmerwerk met de houtvoet; 
lengten van textiel en dergelijke met de el. 
De oppervlaktematen waren hiervan afgeleid; al was men zelden 
zo nauwkeurig om aan te geven dat men oppervlakten bedoelde. 
"Voet" kan dus zowel lengte-voet als vierkante-voet betekenen. 
Inhoudsmaten waren deels nog uit de lepgtematen afgeleid, 
maar ze leidden in hoofdzaak een eigen bestaan. 
Afhankelijk van de te meten stof gebruikte men verschillende 
maten, ja zelfs voor verschillende granen waren afzonderlijke 
maten! Voor het meten van gewichten waren verschillende pon
den in gebruik bij apothekers, goudsmeden en gewone hande
laren. Bij de tijdmeting vinden we naast de klassieke se
conde, minuut, uur en dag nog de schaft, die echter ook als 
inhoudsmaat voor grondwerk voorkomt! 

Inderdaad verwarring alom bij de oude maten! 
Zo op het eerste gezicht zou je het maatsysteem van het 
ancien régime als chaotisch kunnen bestempelen. Maar wie 
dat doet, doet dat uit de 20e eeuwse perspektief: inhoud 
is inhoud en het maakt niet uit waarvan die inhoud gemeten 
wordt. Het oude systeem mat eigenlijk niet zozeer de inhoud 
van de verwerkte grond. Ik geloof dat "schaft" veeleer de 
betekenis had van de hoeveelheid grond die één man in een 
kwart dag kon vergraven; of in moderne eenheden uitgedrukt 
een maat met dimensie m3/s of misschien zelfs kg/s. 

Soortgelijke koppelingen zien we ook bij de maten voor akker
land. Daar gebruikte men het lopenzaad of kortweg lopen. Maar 
lopen was ook de hoeveelheidsmaat (meestal vertaald als in- · 
houdsmaat) voor graan. In oorsprong ligt het verband er 
waarschijnlijk in dat men met één lopen zaad een lopenzaad 
land in een keer lopen bezaaide. Eén keer lopen bedoelde 
dan te zeggen zonder de zaaikorf bij te vullen. Voor hooi
land bezigde me.n als oppervlaktemaat het voeder hooimaaien, 
een mond vol die aangaf de oppervlakte hooiland die één 
wagenlading hooi opleverde bij de eerste hooioogst. 
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In iets zuidelijker streken kende men het dagwand, de op
pervlakte die men in ~~n dag kon ploegen of wenden. Even 
ten noorden van Breda komen we al de landmaat hoeve tegen: 
een oppervlakte van ca. 15~ ha. die standaardmaat was voor 
de ontginning van veengebieden tot landbouwgrond in de 
middeleeuwen. Tevens was dit een lengtemaat (ca. 114 m), 
namelijk de breedte van zo'n hoeve, die meestal 12 maal zo 
lang als breed was. In hoeve zien we dus zowel het doel 
van de ontginning (vestiging van een boerderij) als een 
oppervlakte, als een lengte alsook een vaste kavelvorm 
verenigd. Het is deze vereniging van verschillende bedoe
lingen in oude maten, die deze maten wat moeilijk toegan
kelijk maakt. 

Na deze inleiding een aantal staatjes waarin de oude maten 
vertaald worden naar nieuwe. 

LENGTEMATEN 

landmaat: 1 roede 20 voet = 6 tree = 5,68 meter 
1 voet 11 duim = 0,284 meter 
1 tree 0,947 meter 

houtmaat : 1 voet 11 duim = 0,2999 meter 
1 duim 8 lijnen = 0,0272 meter 
1 lijn 0,0034 meter 

textiel: 1 el 0,691 meter 

OPPERVLAKTEMATEN 

landmaat: 1 vierkante roede (r2) = 32,45 vierkante 
·meter (m2) 

50 r2 1 lopen = 1622 m2 
100 r2 1 hont (van honderd?) = 3245 m2 
400 r2 1 bunder = 12980 m2 

1 voeder hooimaaien = 1/9 bunder = 1442 
1 gemet = 1/3 bunder = 4327 m2 
1 dagwand = 1 hont 
1 hoeve 15,58 ha. 

m2 

Afwijkend komt voor: 6 voederhooimaaien = 1 oude bunder; 
6 lopen ~ 1 oude bunder (Merkop dat 1 lopen zoals hier
boven staat vrijwel 1/6 nieuwe bunder of hektare is:) 

INHOUDSMATEN 

landmaat: 

turfmaat: 

droge maten: 

LOPENSE-MATEN: 

lopen 1 
veertel 4 
halster 8 
zes ter 16 

2Z1 

1 schaft 1 roede in het vierkant en 1 voet 
diep, dus = 400 kubieke voet = 
9,24 m3; maat voor grondverzet. 

1 last 10,7 m3 = 10.000 turfjes; ieder 
turfje was dus ongeveer 1 liter. 

houtvadem = 1651 liter 
hoed (steenkool) = 1173 liter 
ton gemalen schors = 159,4 liter 
(er zijn vele soorten tonnen ••• ) 

voor rogge haver kalk 

21,62 24,54 31,4 
86,48 98, 14 125,6 

172,96 196,28 ·251,2 
345,92 392,56 502,4 

zout (liters) 

20,94 
83, 77 

·167 ,54 
335,09 

Analoog had men ook oppervlaktematen bij de landmaten, die 
veertelzaad, halster en soms zester heetten; ook komt het 
kwartierzaad voor, dat is dan \ lopenzaad. 

VLOEISTOFFEN: 1 kan 2 pint - 1,61 liter 
1 pint 0,805 liter 
1 beduit 4/15 kan 0,429 liter 
1 maatje 1/15 kan 0,107 liter 
1 ons 1/30 kan 0,0537 liter 
1 lood 1/60 kan 0, 0268 liter 

GEWICHTMATEN pond handel 0,469 kg (Keulse pond) 
pond juwelier 0,492 kg (Troois pond) 
pond apotheek 0,470 kg 
ons apotheek 0,0504 kg 
lood apotheek 0,0252 kg 
kop boter 1,88 kg 

EEN OPROEP 
Na dit tweede artikel over oude maten volgen er nog twee. 
Een vijfde aflevering is mogelijk, maar dat hangt van u af: 
Schrijf of bel met Paulus van Daesdonck wanneer u oude maten 
in huis heeft (lengtestokken, gewichtjes, wat dan ook). 
Ook als u namen kent van maten en gewichten (met misschien 
zelfs de grootte daarvan in moderne maat?) wordt u verzocht 
dat te laten weten. 
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Het gaat uiteraard om maten van de eigen streek, niet om 
exotische maten uit Ihdië of Noord-Holland. 
Spreekwoorden en gezegden, veldnamen waarin maten voorkomen 
zijn ook welkom. 
Als deze oproep resultaat heeft, zal daaruit een vijfde bij
drage samengesteld worden. 
Paulus wacht op u ••• 

U kunt uw gegevens kwijt bij een van de bestuursleden, 
vermeld op de achterflap of bij: 
Paulus van Daesdonck, Postbus S9, 4S50 AB Ulvenhout. 

PAULUS EXPOSEERT (8) 

GA OOK 'NS KIJKEN 
BRENG OOK 'NS WAT MEE 

NIEUWE AANWINSTEN (2) (permanente tentoonstelling) 
Deze tentoonstelling in de grote vitrinekast op de eerste 
etage van ons Nieuw-Ginnekens Gemeentehuis trekt steeds 
meer bezoekers. 
Steeds wordt deze kollektie aangevuld en vernieuwd. Ga ook 
'ns kijken. Misschien hebt U ook wel wat voor de kring. 

KERKEN EN KAPELLEN IN NIEUW-GINNEKEN ( 15 juni - ••• ) 
Een nieuwe tentoonstelling in de bibliotheek aan de 
Annevillelaan. 
Hebt U nog grote of kleine platen of plaatjes van een van 
deze kerken of kapellen ? 
Paulus houdt zich aanbevolen. 

OUD SPEELGOED 
Ook in 19S4 zal Paulus weer vertegenwoordigd zijn bij 
Bavel Anno 1920. 
Het nieuwe thema luidt: "Oud Speelgoed". 
Hebt U nog oud speelgoed van 25 jaar of ouder ? 
Misschien hebt U voor onze kollektie wel 'n oud stoom
machientje, 'n hobbelpaard, tinnen soldaatjes, 'n oud poppen
huis of ga zo maar door. 
Paulus wil met Uw hulp een eigen kollektie opbouwen. 
Paulus houdt zich aanbevolen. 
Helpt U Paulus de kollektie uitbreiden ? 
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AGENDA 1983-1984 

19S3 
april 3 Paulus bestaat S jaar 

15 Brieven van Paulus 42 

juni 

25 Lezing "De Chaamse Beek" door onze leden Stefan 
Geerts en Christ Buiks 
Aanbieding van het eerste deeltje van de twintig
delige serie "Veldnamen in de voormalige gemeente 
Ginneken en Bavel" 

2S Excursie naar "Merijntje ·Gij zen" in Nieuw-Vossemeer 

15 Nieuwe tentoonstelling in Bibliotheek te Ulvenhout 
"Kerken en Kapellen in Nieuw-Ginneken" 

25 Presentatie van "Veldnamen" deel 2 en 3 getiteld 
Bavel Kerkeind en IJpelaar 1 ën 2, in de feest
tent te Bavel 

26 Tentoonstelling "Herinneringen aan Groot en Klein 
IJpelaar" in de Jan Bomaarshal te Bavel 

juli 15 Brieven van Paulus 43 

aug. 3-6 35e Heemkamp te Deurne 
"Gezegend het land, waar het kind zijn moer ver
brandt" 

31 Einde Se verenigingsjaar 

sept. 1 Begin 9e verenigingsjaar 
19 Se Jaarvergadering 

Verschijning van "Veldnamen" deel 4 (Ulvenhout) 
en deel 5 (Ulvenhout en Geersbroek) 

okt. 15 Brieven van Paulus 44 

nov. 21 Lezing 

dec. 

19S4 

Verschijning van "Veldnamen" deel 6 (Strijbeek) 

12 Voor de laatste maal film over Ulvenhout 
15 Brieven van Paulus 45 

jan. 16 Bekende .Brabander 

febr. 15 Brieven van Paulus 46 (Thema; Karnaval in Oud
en Nieuw Ginneken) 

maart 19 Lezing: Kastelen in Noord-Brabant door Mw. 
Schreurs-Jansen 
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april 3 Paulus bestaat 9 jaar 
15 Brieven van Paulus 47 

mei 14 Lezing 

juni 

"Veldnamen" deel 7 (Cauwelaar) 

Tentoonstelling "Speelgoed" op Anno 1920 
"Veldnamen" deel 8 verschijnt (Bavel-Bolberg) 

juli 15 Brieven van Paulus 48 

aug. 12 "Veldnamen" deel 9 en 10 verschijnen (Ginneken 
dorp 1 en 2) 

31 Einde 9e verenigingsjaar 

sept. Begin lOe verenigingsjaar 
17 Jaarvergadering 

"Veldnamen" deel 11 (Notsel) 

Noteert U de data in Uw agenda? 
Wijzigingen moeten we ons uiteraard voorbehouden. 

BIJGELOOF (31) 
Het is een gelukkig voorteken als de zwaluw zijn nest aan 

uw huis bouwt. 

FIETSEN IN ONS HEEM (1) 

Ons heems is rijk aan natuurschoon, waar vreemden meestal 
nog meer van genieten, dan wij als bewoners. 
Gerard Otten van de E.N.F.B. (Eerste Nederlandse Fietsers 
Bond) heeft een aantal fietstochten in onze omgeving ge
schreven. 
Ze zijn bijeengebracht in een bundeltje ENFB-fietsroutes, 
dat de ENFB uitgaf in samenwerking met het Stadsblad. 
Graag vertelt Gerard Otten in deze Brieven zijn eerste rit 
"De Ginnekense Lusthof", waarin hij met ons langs een 
aantal kasteeltjes in ons heem fietst. De rit is 18 km 
lang. U behoeft vanzelfsprekend niet op de Ginnekenmarkt te 
beginnen. Waar U hem ook opneemt, U komt op hetzelfde punt 
weer terug. 
Wij wensen U een fijne tocht. 

FIETSEN IN ONS HEEM (2) 
door Gerard Otten 

DE GINNEKENSE LUSTHOF 
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Ginneken was vroeger bij de rijke lui erg in trek, vanwege 
de bossen en de frisse lucht. Veel gefortuneerde lieden had
den er een 'kasteeltje'. Wij zullen er nu een aantal bezoeken 
en daarbij tevens genieten van al wat de vrije natuur ons te 
bieden heeft. Wij vertrekken van de Markt van Ginneken. 
Wij rijden eerst de Raadhuisstraat in, langs het voormalig 
raadhuis van Ginneken en Bavel. Tot 1964, toen het huidige 
gemeentehuis werd gebouwd, heeft ook de huidige gemeente 
'Nieuw-Ginneken' er gebruik van gemaakt. 
We gaan meteen linksaf, het Schoolakkerplein op. Na het 
plantsoentje rechts af, dus de linkerzijde van het plein 
aanhouden. We rijden zo rechttoe rechtaan de Vogelenzanglaan 
in. Aan het einde daarvan komen we op het Valkeniersplein uit. 
We steken over bij de stoplichten en houden daarna rechts 
aan en rijden zo de Overakkerstraat op. 

VREDERUST 

Na een honderd meter zien we rechts het eerste kasteeltje: 
Vrederust. Vrederust is ontstaan uit een boerderij, waar 
later een herenkamer aangebouwd werd, die bij stukjes en 
beetjes werd uitgebreid tot een herenhuis. 
Tegenwoordig zit de gemeentebeplantingen er in. Let even 
op de indrukwekkende inrijpoort en de oprijlaan die van de 
Valkenierslaan naar Vrederust loopt. Die laan was niet nood
zakelijk om bij het huis te komen, maar is alleen voor het 
zicht aangelegd. Wij gaan nu naar het volgende kasteeltje, 
Wolfslaar.We keren om en rijden even terug langs de overak
kerstraat. We rijden links af de Nobelstraat in. Meteen 
links, de Lorensstraat en de derde straat rechts, de Jako
busstraat. Deze gaat over in de Jorisstraat, die weer over
gaat in de Wolfslaardreef. 

WOLFSLAAR 

In de bocht van de Wolfslaardreef zien we al de Villa 
Groot Wolfslaar. Na de bocht laten we het zwembad rechts 
liggen en stappen we af bij het grote hek. We gaan het 
park binnen en lopen langs het grote huis. Er naast staat 
de tuinmanswoning en koetshuis. Als we nog even doorlopen 
en het bruggetje over de vijver overgaan, zien we weer een 
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groot hek, dat nergens naar toe leidt. Vroeger was daar een 
verbinding met de Overakkerstraat en met Klein Wolfslaar, 
een boerderij die ve_rderop op het Bavelse gedeelte van de 
Overakkerstraat staat. Het park is in de vorige eeuw aange
legd in Engelse landschapstijl: kronkelende vijver, bochtige 
laantjes en onregelmatige boomgroepen, een typisch roman
tische stijl. 

Nadat we Wolfslaar bekeken hebben, gaan we het hek weer uit 
en slaan we linksaf het vervolg van de Wolfslaardreef in, 
in de richting van het Ulvenhoutse Bos. De officiële naam 
voor deze weg is Charl. Cuijpersdreef. In het bos steken we 
de asfaltweg recht over en rijden zo de Torendreef in, die 
uitsluitend gereserveerd is voor fietsers. De naam van deze 
dreef en van volgende dreven is niet aangegeven. 
De Torendreef maakt een scherpe bocht naar links en heet dan 
Kerkdreef. Bij de Brandwachttoren en de Fazanterie gaan we 
rechtdoor en volgen de Roijaaldreef. 
Links zien we tussen de bomen door Bavel liggen. Vroeger, 
dat wil zeggen tot enkele jaren geleden, was hier nog een 
verbinding met dat dorp, maar door de autoweg is die afge
sneden. Er ligt hier nog wel een Bavelse Dreef, maar die 
loopt dood, en het fietspad dat in het verlengde ervan lag, 
is helemaal overwoekerd. 

Op een gegeven moment buigt het fietspad scherp naar rechts. 
We volgen het bordje 'fietsroute', en rijden de Broekdreef 
in. Na een lange flauwe bocht en een indrukwekkende rij bo
men komt de Broekdreef uit op de Valkenburgse Dreef. Wij 
volgen het fietspad en gaan rechtsaf. Na een korte afstand 
gaat het asfaltpaadje weer links , maar wij rijden recht
door en na een honderd meter staan we voor een wit hek waar
op staat 'Valkenberg'. (1) 

VALKENBERG 

We kunnen doorrijden tot vlak voor het huis, maar daar staat 
een bord dat het zeer streng verboden is door te rijden. 
V66r ons ligt het hoofdgebouw van Valkenberg, een niet erg 
bijzonder grijs gebouw. Rechts van ons ligt de boswachters
woning. Deze woning is gebouwd van afbraakmateriaal van een 
oude kapel. Dat is aan het huis wel te zien. De luiken zijn 
zwart en geel geverfd. Wij zullen deze kombinatie nog ver
schillende keren tegenkomen. De dreef waar we ons nu bevin
den he et de Bavelse dreef, vroeger Bredase toren, omdat hij 
uitzi cht gaf op de Bredase toren. 
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Wij gaan een stukje terug in de Bavelsedreef en gaan rechts 
af een weggetje in dat ons rond het huis heen voert. Wij 
houden konstant rechts aan, behalve wanneer dat verboden is. 
we komen zo bij een indrukwekkende dreef met hoge bomen en 
een smal klinkerpad, de Laan, vroeger de Meelse Dreef, zo 
genoemd omdat hij gericht is op de toren van Meerle. Wij 
volgen de Laan. Op het punt waar het klinkerpad de Laan ver
laat, gaan we rechtdoor en komen bij een rond heuveltje. 
In dit heuveltje bevindt zich een grafkelder met daarin 
enige familieleden van vroegere eigenaars van Valkenberg. 
van bovenaf het heuveltje hebben wij een aardig zicht op, 
de aanleg van Valkenberg. Er lopen drie kaarsrechts dreven 
recht op dit heuveltje toe. Vroeger waren het er vijf, en 
was er rond het heuveltje een soort rotonde. Dit systeem 
van rechte wegen die uitkomen op een stervormig plein is 
typisch Frans, denk bijvoorbeeld aan de Place d'Etoile in 
Parijs. Deze parkaanleg staat helemaal in tegenstelling met 
de Engelse tuin van Wolfslaar met zijn kronkelende lanen en 

vijvers. 
Wij gaan weer terug naar de klinkerweg en volgen hem verder, 
tot we bij de verkeersweg komen. We kijken goed uit en ste
ken recht over. We zijn nu in Hondsdonk. 

HONDSDONK 

we rijden de oprijlaan op tot het punt waar het niet meer 
toegestaan is. Deze oprijlaan heet ook "De Laan". 
In de verte zien we het in fris crème en lichtbruin geschil
derde huis liggen. Dit is het kasteeltje Hondsdonk, waar de 
legende aan verbonden is dat hier de duivel eens in de ge
daante van een grote zwarte hond verschenen zou zijn. 
Wij rijden een eindje terug en slaan linksaf de dreef in 
met het fietspad er naast. Deze dreef heet "Nieuwe Weg". 
Na de Nieuwe Weg gaan we linksaf de Hondsdonkseweg op, die 
vroeger de "Molenweg" genoemd werd. Verder op, op de vork, 
houden wij links aan, bij de volgende splitsing weer links. 
Let even op de allermerkwaardigste boerderij met de spits

boogvensters. 
Deze weg volgend komen wij op de Oude Turnhoutse Baan uit, 
een zandweg met een fietspad er naast, die tegenwoordig 
Heistraat heet. We slaan rechts af, in de richting van 

Breda. 
over deze baan, die van Breda naar Turnhout voert, gaat het 
verhaal dat een ruiter daar zeer lang geleden eens een grote 
hoeveelheid ge ld verloor. Een scheper die in de buurt zijn 
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schapen hoedde, vond het geld en verborg het. Toen de rui
ter ging zoeken, kwam hij de scheper tegen. Hij vroeg hem 
of hij het geld gevonden had. "Ik mag branden als ik het 
heb", zei de scheper en onmiddellijk vatte hij vlam. Sinds
dien wordt hij nog wel eens gezien, in vlammen gehuld rond
dwalend over de hei langs de oude baan. 
Al voortrijdend over de oude baan komen we bij twee boerde
rijen. Een is er voorzien van zwart en gele luiken. De 
rechtse, nummer 18, is de kleine hoeve van Luchtenburg, ook 
wel genoemd 'Het Jagertje'. Het is een tijd lang een caf~ 
geweest. Hier gaan we rechtsaf, de oprijlaan van Luchtenburg 
in, het vijfde kasteeltje op onze tocht. 

LUCHTENBURG 

De dreef waar we nu op rijden heet de Jagertjesdreef. 
Na een honderd meter zien wij links, tussen de bomen -door, 
het huis Luchtenburg. Het is eenvoudiger dan Valkenberg en 
Hondsdonk, maar toch indrukwekkend. Het huis is gesticht als 
een hoeve in 1518 en in de 18e eeuw tot een herenhuis omge
bouwd. 
We gaan weer terug naar de oude baan en volgen hem totdat we 
bij de asfaltweg komen.We steken recht over en rijden de 
Oude Beekhoek op. Dit weggetje maakte voorheen ook onder
deel uit van de oude baan van Breda naar Turnhout. Deze weg 
werd ook wel de Baarlesedijk genoemd, omdat hij hier vrij 
hoog ligt en naar Baarle-Nassau toe loopt. De Oude Beekhoek 
gaat over in een fietspad, dat weer overgaat in de Nieuwe 
Beekhoek. Wij rijden rechtdoor de Pennendijk op, die over
gaat in de Dorpstraat van Ulvenhout. 

GRIMHUIZEN EN BOUVIGNE 

Ter weerszijden van de kerk van Ulvenhout staan twee poortjes. 
Dat zijn de laatste restanten van het kasteeltje Grimhuizen, 
dat vroeger achter de kerk stond en in 1904 werd afgebroken. 
Na de kerk links af, de Laurentiusstraat in. Aan het einde 
daarvan weer links, het Markdal en vervolgens bij de eerste 
gelegenheid rechts, het Sulkerpad op. Dit pad voert ons over 
de Mark naar de Galderseweg. Rechts zien we de restanten van 
de Ginnekense Wielerbaan. In 1941 is daarom voorgesteld deze 
straat de Wielerbaanstraat te noemen, maar de burgemeester 
besliste anders. Helaas, het zou leuk geweest zijn als de 
herinnering aan de vele wielerbanen die Breda gehad heeft in 
een straatnaam vastgelegd zou zijn. 
We gaan rechtsaf, in de richting van het Ginneken. -We komen 
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nog voorbij Bouvigne, het laatste kasteeltje op onze tocht. 
Aan het einde van de Galderseweg gaan we linksaf, de Duivels
bruglaan op, en meteen rechts, de Werfstraat in. Aan het 
einde daarvan weer rechts, over de brug heen, en zo bereiken 
we via de Ginnekenweg weer ons punt van uitgang; de Ginneken
markt. 

AANTEKENINGEN 

1. Het landgoed Valkenberg ligt grotendeels op het grond
gebied van de Gemeente Gilze-Rijen. De dreef er naar 
toe heet wonderlijk genoeg de Valkenburgsedreef. 

Gaarshof 

Gerard Otten overgenomen 
druk, 1982. 

-: .... -·- ,--

Deze straatnaam te Galder is afgeleid van een plaatselijk 
voorkomende perceelsnaam waarvan het element "gaars" samen
hangt met ons begrip "gras". 

Schoutenlaan 
De naam van deze laan te Bavel is afgeleid van het hier v66r 
de Franse tijd voorkomende "College van Schout en Schepenen" 
als voorl.oper van het tegenwoordige "College van Burgemeester 
en Wethouders". 

De Korte Vore en de Lange Vore 
Beide begrippen zijn afgeleid van het ploegen. 
Hierbij zal met "Korte Vore" bedoeld zijn het kopse einde van 
een grotere akker. 

Rij sbergsebaan. 
Met een baan werd vroeger een weg bedoeld die het ene dorp 
met het andere (i.c. Rijsbergen) verbond. 

Korte Bunder 
Onlangs werd deze naam verbonden aan een kort stuk weg die 
gelegen is in de onmiddellijke nabijheid van en ter onder
scheiding van de reeds bestaande "lange Bunder" te Bavel. 
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VAN AACHTER 
DE PLA TTEBUIS 

VAN AACHTER DE PLATTEBUIS (5) 
door Peer van de Schraanswaaie 

Jao, 't is waor meese, we kaankere nogal us unne keer. 
Mar, ge zul me toch toe motte geve, dat er nogal us unne 
keer reeje vur is ok, hé. 
Zo zag ik verleje week wir iets in de kraant staon van een 
ruilverkaoveling in Ulvenhout en Galder, ge wit wel, iede
re boer of tuinderke mot dan zun hoekske grond af staon en 
da krijgt ie dan ergus aanders wir trug, alleen liggut er 
dan wa mooier vierkant bij en looput nie zo gemakkeluk mir 
onder waoter. 
't Is netuurlijk allemaol hiel schoon, mar ge zullut zien, 
d'n een of aandere gaot ur toch op achteruit. Hij mot wa 
wijer rijje of hij kan nie mir mee Merieje van Janne maauwen 
over de eerebésies, da ze te goeiekoop zen of da er nie ge
nog aan staon. 
Afijn, ge kent da wel en dan hedde de poppe al aon 't daan-
se. 
Daor kom nog di bij, dat al die meese eerst nog is vur ie
der bunder 25 pietermannen op taofel legge, zogenaomd om 
de irste onkosten te dekke. 
Nou, aggut mijn vraogt vijn ik 't nogal ne hoop geld. 
Mar, da mok er bij vertelle, ze gaon dan tegelijk de Mèrik 
normaliezere, ge wit wel, das zoveul as de bochten eruit 
haole en zurrege vur een goeie afwaotering, afijn, das na
tuurlijk een schoon wèrrek, da mot gezeed zijn. 
Mar ak ut goed geleze heb, dan mot er eerst nog over ver
gaodert worre en dan wete jullie 't wel hé, want da kunne 
ze hier in Ulvenhout. 
Ze gon hier nie over ene nacht ijs, en ik dènk ammel, da 
we eerst nog wel us een paor keer onder waoter zulle lope, 
vur 't zowijt is, want da kan wèrd zijn. 
Heddet nie gezien, un tèdje geleeje, bij Fraans Smeekus 
en daor aon de Schele Brug, 't was meraokels. 

(Uit: Nie uw Geluid pg. 8 nr. 40 d.d. 3.3.196 3 ) 
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BESTAANDE EN VERDWENEN VENNEN IN GINNEKEN EN BAVEL 
door Christ Buiks 

Als we een moderne topografische kaart van Nieuw-Ginneken 
bekijken, zien we, dat er in deze gemeente nog een tiental 
vennen blijkt te liggen: het Goudbergven, Zwarte Goor, Rond
ven en Langven, alle op de Strijbeekse Heide, het Ganzeven 
bij Galder, enkele vennen op Hondsdonk o.a. De Kruisvijver, 
het ven bij de Kogelvanger in het Mastbos en verder nog 
enkele kleinere vennen. 

Hoeveel vennen waren er een eeuw geleden? 
Dat kunnen we zien op de fascimilé-kaart van 1850, heruit
gegeven door de topografische dienst te Delft, schaal 
1 : 50.000, Kaart 50. 
Op deze kaart staan a.anmerkelijk meer vennen aangegeven dan 
we tegenwoordig nog kennen. 
Gaan we nog verder terug in de geschiedenis, dan blijkt het 
aantal nog veel groter te zijn. Voortdurend zijn er in de 
loop der eeuwen vennen ontwaterd en werd de vrijkomende 
grond in kultuur gebracht. Dit gebeurde het eerst bij ven
nen, waarvan de ondergrond enigszins vruchtbaar was. 
De vennen op de onvruchtbaarste plaatsen, zoals de Strij
beekse Heide, bleven onaangetast, omdat daar voor een boer 
niets te bereiken viel. Deze vennen rusten ook vaak op een 
oerbank, dat is een harde, ondoorlatende laag van geringe 
dikte, waarboven het water blijft staan. Wordt zo'n oerbank 
doorgeprikt, dan stroomt het hele ven leeg, omdat het boven 
de grondwaterspiegel zit. 
Soms ontstonden er kunstmatige vennen, doordat een laagte, 
gevuld met turf, werd uitgegraven en de put zich dan vulde 
met water. Tussen de vennen legde de mens vaak afwaterings
sloten aan, waardoor veel afvoerloze kommen ontwaterd konden 
worden. Hele stukken van het bekenstelsel van de Mark zijn 
op deze manier ontstaan, b.v. de meest noordelijke tak van 
de Chaamse Beek. Veel "leyen", zoals veel beekjes hier ge
noemd worden, zijn dus voor een deel gegraven. 
Uit archiefgegevens blijkt dat de vennen vroeger ook vaak 
"blik" genoemd werden. Ook blijkt dat zelfs in de late Mid
deleeuwen stukken grond aangeduid worden met de naam 'ven'; 
het betrof hier dus blijkbaar al ontgonnen vennen. 
Hieronder een lijstje met de mij bekende vennen: 

KERKEIND:De Haervenne; de llagensvennen, of ook wel llanens
vennen; de Witpoel 
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HEUSDENHOUT: het Rietven, lag in 1414 op de grens van Tete
ringen en Heusdenhout; de Visput, reeds in 1486 
genoemd als land, dus ontgonnen. 

BOL EN EIKBÉRG: Barkensven; den Blik; tvenne opten eyckberch, 
in 1526 was dit land, heyde ende beemt; het leeg 
venneke tegen de Alphense Baan; de Wolputten, 

OVERAKKER: 

in 1463 waarschijnlijk reeds ontgonnen; den 
Wouwer en Wijtmansven. 

de Blicke; de Vennen; de Hoge Vennen; de Lage 
Vennen. 

GEERSBROEK: den Bliek; en de Schapevijver, op Valkenberg. 

TER VOORT: Hoog en Laag Bliek; de Vlaast, in 1303 reeds 
voor een deel weiland; later verdeeld in Hoge 
Vlaas, Achterste Vlaas, Zwarte Vlaas. 

LIJNDONK: 

STRIJBEEK: 

Zwart Goor; den Bliek; het Fleske; tmagervenne; 
de Moerblick; de Gilse ~vouwer; de Wijer; den 
Zeeblick en t Sofven of Zogven. 

Appeltjesven oftewel Karel Kennis ven, ofwel 
Goudbergven; het Berkven; het Bloemvenneke; het 
Rondven; het Rijblik; het Zwartven; het Honds
donks Moerken. 

Verder lagen er nog vennen te Galder, op Kouwelaar etc. 
Andere plaatsen in de omgeving van Ginneken waren nog rijker 
aan vennen. Van der Hoeven (1) geeft in zijn boek over Zun
dert b.v. de volgende namen: 

Kievitsven, Zandloopersven, Vaartven, Struisven, Lange Maten, 
Keienven, Rietven, Hoeksven, Staartsven, de Groene, het 
Kwaadgat, Zeemsven, Leemsven, Roelen-venneke, Vlakven, Moer
ven, Predikantsven, Eendekooi, Snolleven, Geertven, Adamsven, 
Valkeniersven, de Maatjes, Mosven, Zandven, Afgelaten Ven, 
Smeeven, Groeshoek, Zoeksche Ven, Olsmoereven., Katteven, 
Zwartven, Coeputpoel, Zomerven, Schrobbersven, Grootven, 
Goorkensven, Dreefvennen, Vennekensven, Graauwven en nog 
andere. 
De meeste hiervan waren aan het begin van deze eeuw reeds 
verdwenen. 

De meeste van deze vennen lagen op de heide en waren in het 
bezit van de Domeinen. In de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw werden honderden hektaren heide, met de daarin gelegen 

+ 

233 

vennen door de Domeinen van de hand gedaan, waarna ze door 
de nieuwe eigenaars, de boeren, grotendeels werden ontgon
nen. 

Hoe zijn deze vennen nu ontstaan ? 
Daarvoor moeten we meer dan 10.000 jaar terug in de geschie
denis, nl. naar de .. laatste periode van de laatste IJstijd. 
Het klimaat was toen veel kouder dan tegenwoordig, en de 
wind was, door het nagenoeg ontbreken van enige vegetatie 
in staat, om het losliggende zand weg te blazen, waardoor 
op sommige plaatsen laagtes ontstonden. In •het na de IJstijd 
optredende vochtigere tijdperk, het Holoceen, werden deze 
lage stukken gevuld met water en was er een ven ontstaan. 
Het Goudbergven is een voorbeeld van deze manier van vorming. 
De wind kwam in de laatste periode van het Weichselien, de 
bedoelde IJstijd, vooral uit het west-~uidwesten: het zand 
werd dus aan de oost-noordoosten zijde van de laagte gedepo
neerd, vaak in de vorm van een paraboolduin. Ook dit is bij 
het Goudbergven nog te zien. Dit ven is ook zo bijzonder, 
doordat er in het midden nog steeds veenvorming plaatsvindt. 
Andere vennen ontstonden in afgesloten beekarmen: de beken 
stoven door de gestadige aanvoer van stuif zand helemaal 
dicht en waren niet in staat om zich een weg door de af
sluiting te banen. 
Ook ontstonden er vennen in de natuurlijke laagtes van het 
golvende dekzandlandschap, doordat in de loop van duizenden 
jaren de grondwaterspiegel (en de zeespiegel) steeg. 
In oude rivierarmen van de Maas, die door een groot deel 
van oostelijk Noord-Brabant gekronkeld heeft, ontstonden 
ook vennen, evenals in restanten van sneeuwsmeltwaterdalen. 

Zie over het ontstaan van de Brabantse vennen De Bruyn (2) 
en Broertjens (3). 

Sommige vennen rusten, zoals boven al gezegd, op een ondoor
latende laag, soms van ijzeroer (een zogenaamde oerbank), 
soms ook van leem. Hierdoor is het mogelijk dat een ven 
meters boven het ter plaatse bestaande grondwaterpeil ligt. 
In droge zomers bestaat er dan natuurlijk kans op uitdrogen, 
terwijl door aktiviteiten van toeristen, die in de grond 
gaan wroeten, kans bestaat, dat de ondoorlatende laag be
schadigd wordt, en het ven leeg loopt. 

Behalve voor het winnen van turf, werden de vennen door de 
boeren ook wel gebruikt voor het wassen van schapen (spe-
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ciaal in Drente) e n voor het roten van vlas. 
De plantengroei van vooral de voedselarme vennen was zeer 
specifiek. Helaas is voedselarmoe door de invloed van 
toerisme (dagjesmensen) , algemene verrijking van het 
grondwater in de omgeving van het ven (inspoeling van mest
stoffen uit de omringende akkers en weilanden) en door b.v. 
kolonies kokmeeuwen (uitwerpselen) tegenwoordig zeer zeld
zaam aan het worden. 
Toch kan men in de omgeving van vennen nog wel planten vin
den als de Rondbladige Zonnedauw, de Klokjesgentiaan en de 
Beenbreek. Eerstgenoemde plant is een nietig, iets rood aan
gelopen, vleesetend soortje: op de bladeren vindt men · 
's zomers een soort dauwdruppeltjes, die in werkelijkheid 
bestaan uit een spijsverteringssap, dat in staat is het 
lichaam van gevangen insekten af te breken. 
De Zonnedauw gebruikt het eiwit van de insekten om daaruit 
zijn eigen eiwitten op te bouwen. 
Beenbreek kwam vroeger veel meer voor dan tegenwoordig: op 
alle vochtige heidegronden, die toen uiteraard allemaal 
voedselarm waren, was dit plantje te vinden: het vee zou er 
de poten door breken als het deze plant naar binnen kreeg. 
De oorzaak van dit zwak worden van de botten lag echter 
waarschijnlijk in heel iets anders: op de weilanden, waar 
het vee moest grazen, bestond de hele vegetatie uit kalk
arme planten, aangezien de bodem ook zeer weinig kalk be
vatte. Hierdoor traden er op den duur spontaan botbreuken 
bij het vee op, ook zonder dat ze Beenbreek binnen kregen. 
De Klokjesgentiaan is een plant van haast exotische schoon
heid, die door zijn blauwe kleur toch maar weinig in het 
oog valt. Hij groeit alleen op arme, zure gronden, in 
tegenstelling tot de meeste andere Gentiarien; 
De vegetatie van het Goudbergven is als één van de weinige 
vennen goed bestudeerd door Verhoeven en Bastiaansen (4). 
over de platen, die vroeger in en bij de vennen aanwezig 
waren, zijn we slecht geïnformeerd: men vond het blijkbaar 
niet de moeite waard over zulke algemeen voorkomende water
plassen iets op papier te zetten. Soms kan men uit de namen 
nog wel iets opmaken, b.v. het Bloemvenneken bij Strijbeek 
zal mogelijk veel Witte Waterlelies bevat hebben (of een 
andere opvallende plant?). Bij Bergen op Zoom vinden we een 
gelijknamig -..zen. 
Voor sommige vogels zijn de vennen ook zeer belangrijk: 
voor de Kokmeeuwen als broedgebied, maar ook als pleister
plaats voor heel wat steltlopers, b.v. voor de Regenwulp, 
die in de trektijd in behoorlijke aantallen op de vennen 
aan te treffen is. (5) . 
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RUILABONNEMENTEN (21) 

In de maanden maart-april ontvingen we voor onze bibliotheek: 

't Gruun Buukske 
Met Gansen Trou 
De Klopkei 
De Rosdoek 
Gemerts Heem 

12-1 
33-3/4 

7-1 
28 
25-1 

Gemerts Heemberichten 
De Overdraghe 
Heemkroniek Heeze 
Kringnieuws 's . Bosch 
De Vlasselt 

7-2 
83-2 
22-,1 
46/47 
18 

Berichten van de Oude 

Kempen land 
Onsenoort 
De Erstelinghe 
Acht Zaligheden 
De Kommanderij 
De Kommanderij 
OVerdraghe 
De Heerlijkheid 
Vrienden van 
Vlasselt 

Vrijheid 10-3/4 Oude Vrijheid 
Heemschild 17-1 Oude Vrijheid 
Hoogstraatse Gazet 9/17 Gazet 
De Dongebode 9-1 Geertruydenberghe 
Mededelingenblad 4-4 Kempenland 
Ravelijn 1-4 de Willemstad 
Engelbrecht van Nassau 83-1/2 Breda 
Van Vehchele tot Veghel 83'-1 Vehchele 
Bulletin 17 Industr.Mónum. 
Wazerwijen 8 Hist. Kring 
Oud Nieuws 31 Zevenbergen 

Eindhoven 
Nieuwkuyk 
Waalwijk 
Eers~l 

Gemert 
Gemert 
Klunde,rt 
Heeze-Leende 
's-Hertogenbosch 
Terheyden 

St.Oedenrode 
St.Oedenrode 
Hoogstraten 
Geertruidenberg 
Eindhoven 
Willemstad 
Breda 
Veghel 
Heeze 
Dongen 
Zevenbergen 



In het artikel "Karnaval in OUd- en Nieuw-Ginneken" in 
vorige nummer werd ten onrechte de naam Suc vermeld in 
plaats van Bosuilen. 
NaastMaerkratten en Baviaonen hadden de Bosuilen moeten 
staan. De Suc is van latere datum. 

Rond 1968 hadden wij in Nieuw-Ginneken: 
in Bavel - de Baviaonen 
in Galder/Strijbeek - de Maerkratten 
in Ulvenhout - de Bos-Uilen 

Eigenlijk is dit al begonnen in 1964/1965. 
In Bavel was de eerste Prins Karnaval Cor van Ginneken, in 
Galder/Strijbeek Piet Rynaarts en in Ulvenhout ondergeteken
de. De naam Bos-Uilen is door mijzelf bedacht en geldt nog 
steeds voor de bewoners in Ulvenhout. Deze Bos-Uil moest in 
de beginperiode door de jeugd zaterdagsmiddags vóór het 
Karnaval in het bos rondom het Raadhuis gezocht worden en 
wij gingen dan in optocht naar het Jeugdland. over deze 
beginperiode zijn vele bladzijden te vullen. 

Later is de Suc, Stichting Ulvenhouts Carnaval, opgericht. 
Het is de overkoepelende organisatie. 

Naschrift 

W. Binkhorst 
Ulvenhout 

De heer Binkorst heeft helemaal gelijk. 
We weten. het goed en kennen de Bos~Uilen. Het was een 
slordigheidje, waarvoor onze excuses. 

RECTIFICATIE 
Bij het artikel Koppermaandag (4) in B.v.P. 41 p. 125 is 
de volgende voetnoot weggevallen. 

3. De gegevens voor dit artikel zijn geput uit een aan
biedingsbrief en toelichting bij de prent van de 
Stichting Grafisch Historisch Museum te Etten-Leur. 
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DE HEILIGEN VAN NIEUW-GINNEKEN (9) 
door Pater Dagobert Gooren sscc 

DE APOSTEL SINT JACOBUS DE MEERDERE EN DE VOLKSWEERSPREUKEN 

Enkele apostelen hebben in de loop van de tijd een opvallen
de verering genoten. Eén hiervan is de Heilige Jacobus de 
Meerdere, gestorven als martelaar in het jaar 44. (1) 
Hij is vooral beroemd geworden in en door de Spaanse stad 
Compostella, waar hij volgens de legende begraven zou zijn. 
In de loop der eeuwen zijn hierheen· miljoenen pelgrims ge
trokken. Wie Compostella zegt, zegt Sint Jacobus en omge
keerd. Men zou het kunnen vergelijken met Lourdes in onze 
tijd. 

Toch kunnen wij Sint Jacobus geen echte volksheilige noemen, 
zeker tegenwoordig niet meer. Men kent hem als patroon van 
de pelgrims, van de hoedenmakers en van de herders, omdat 
hij volgens de overlevering met staf en hoed naar Spanje 
zou zijn vertrokken om daar het christelijk geloof te ver
kondigen. Later zou zij naar Palestina teruggegaan zijn, waar 
hij werd onthoofd op bevel van koning Herodes Agrippa. Zijn 
lichaam werd echter teruggevoerd naar Spanje. Terwijl het 
van de boot werd gedragen, viel een ruiter met paard en al 
in zee en ze werden overdekt met mooie schelpen. Aldus de 
legende. Daar zou de z.g. St. Jacobsschelp vandaan komen, 
die alle pelgrims uit Compostella meebrachten als bewijs 
dat ze bij Sint Jacob geweest waren. Ze staken die schelp op 
hun hoed of kleding. Heel veel afbeeldingen van onze heilige 
laten op een of andere manier ook zo'n schelp zien. 

De benzinemaatschappij Shell heeft een aantal jaren geleden 
een boekje uitgegeven, waarin heel veel te lezen staat over 
de z.g. Sint Jacobsschelp. Men bedenke dat Shell in Nederlands 
schelp betekent. 
Als bedevaartplaats bij uitstek hoort Compostella er allang 
niet meer bij. Ze hoorde echt bij de middeleeuwen. Toch trek
ken er tot in .onze dagen toe nog altijd pelgrims heen, zelfs 
te voet, en van verre afstanden. 
De ver~ring van Sint Jacobus - in goed Nederlands zeggen wij 
overigens Sint Jakop - is over heel de wereld verspreid, ook 
in Nederland. 
Er z-ijn talrijke kerken en kapellen aan hem toegewijd, o.a. 
ook de kapel van Galder. We weten uit de geschiedenis dat er 
op 21 mei 1468 een kapelfonds werd gesticht als een "eeuwige 
capellanie" ter ere van Onze Lieve Vrouw, Sint Jacobus en 
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Sint Barbara. De kapel moet er toen al gestaan hebben. 
u kunt hierover lezen in het fraaie boekje: Drie kapellen 
in de Baronie van Breda, uit 1980, waar dr. F.A. Brekelmans 
er uitvoerig over schrijft. (2) 
Wij vragen ons alleen af, waarom juist Sint Jacobus de 
titelheilige werd? 
Het zal moeiiijk, zo niet onmogelijk zijn om hierop ooit een 
zinnig antwoord te geven. (3) 

Dat Sint Jacob ook in Nederland reeds een "oude" heilige is, 
blijkt uit de talrijke weerspreuken rond zijn naam. 
We vonden voor u de volgende spreuken: 

1. Mei aren ( 1-5) 
Sint Jacob koren (25-7) 

2. Als met Sint Jan de linde bloeit (24-6) 
tegen Sint Jacob is het koren rijp (25-7) 

3. Tegen Sint Jacob verdwijnt alle nood (25-7) 
Hij schaft aardappelen en vers brood 

4. Is Sint Jacob helder en warm (25-7) 
Dan bevriest met Kerstmis rijk en arm (25-12) 

5. Met Sint Jacob en Sint An (25 en 26-7) 
Koren in schuur of ban 

6. Met Sint Jacob en Sint An (25 en 26-7) 
maait Jan en alleman 

7. Drie dagen voor Sint Jacob goed (22 en 25-7) 
een korenoogst in overvloed 

AANTEKENINGEN 

1. Zie ook: 
n.v.P. 32 p. 104 Oa~1obcrt Gooren: St. Jacob Patroon vnn Galder 
B.v.P. 33 p. 221 Annie van Dort: St. Jacob van Compostella 
B.v.P. 34 p. 44 Annie van Dort: St. Jacob en Shell 

2. Drie kapellen in de Baronie van Breda door Dr. F.A. Breke lmans, Gerard van 
Herpen en Hans Luijten. 

3. Eerdere publicaties over de patroonsheiligen van de ~erken en kapellen van 
Nieuw-Ginneken in de Brieven van Paulus waren: 

Sint Laurentius, Ulvenhout en Ginneken, B.v.P. 24 p. 22, 26 p. 116, 27 p. 151 
Sint Brigida, Bavel B.v.P. 25 p. 46 
Sint Jacob, Galder B.v.P. 32 p. 184, 33 p. 221, 34 p. 44 

Ze zijn van de hand van Pater Dagobert Gooren en Annie van Dort. 
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DE ST. ANNAVERERING IN HET VOORMALIGE GINNEKEN 
EN BAVEL 
door drs. H.J.M. Thiadens 

In een Kabinet van Westbrabantse Gezichten (1) vindt men een 
pentekening van de St. Annakapel te Heusdenhout met de bemer
king, dat het gebouw dateert van het eind der 16e eeuw. 
In 1833 fungeerde het gebouw als school. 
Tussen Bavel en Rijen kennen we een St. Annakapel met stro
dak te Molenschot uit een aquarel (1832) gemaakt door Gevers 
van Endegeest (2). 
Bekend is ook het Anna-bosch zw van Anneville. 
Bij de opsomming van de Outaaren in de Kerk van O.L.V. te 
Breda door Th.E. van Goor (3) worden er 55 genoemd. Als no. 
9 lezen we: "Den autaar van O.L.V. St. Anne en Katarina, ge
fondeert in 't jaar 1358 en als no. 51 -: "Den autaar van St. 
Anna en Katarina, in St. Annen Koor, gesticht in 't jaar 
1525". 
In 1573 wordt melding gemaakt van "die huysinge ende 
erffenisse, genaemt .... Ontcommer", gelegen bij de Tolbrug 
te Breda". Dit wijst er op dat de verering van de pseudo
heilige Ontcommer of Wilgefortis uit Oost-Vlaanderen ook 
tot Breda was doorgedrongen (4). 
In Romeins Nederland vereerde men moedergodinnen. We kunnen 
o.a. noemen: de godin Nerthus, wier beeld naar Tacitus ons 
vertelt elk voorjaar in een wagen langs de Noordzeekust werd 
gereden om vruchtbaarheid af te smeken voor mens, di,er en 
akker; de godin Nehalennia waar tempels van bekend zijn te 
Domburg en bij Colijnsplaat. Ook zij was een vruchtbaarheids
godin afgebeeld met vruchten en een hond (5). 
Met Sandraudiga te Tichelt bij Rijsbergen horen ze thuis in 
de rij van Moedergodinnen. 
Na de Romeinse tijd of zo men wil met de komst van het 
christendom blijken er opeens een aantal heilige vrouwen op 
te duiken, die min of meer de funkties van de moedergodinnen 
gaan overnemen. Genoemd kunnen worden St. Gertrudis (denk 
aan St. Geertruidsbron op het schorrestrand te Berg.en op Zoom 
en te Groot-Overveld (6) en Amelberga, die vertoefd zou heb
ben op de Emelenberg noordelijk van Breda en een tante was 
van Gertrudis en Pharaildis d.i. de gelatiniseerde Germaanse 
Vrouwe Hilde. Zij werd de patrones van Gent. 
De kurieuze St. Ontcommer en Wilgefortis (uit Virgo Fortis 
"sterke maagd) werd vereerd in Zeeland en West-Brabant en 
haar kultus verbreidde zich snel na 1350 (7). De taak van de 
moedergodinnen werd dus overgenomen door een aantal vrouwe-
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lijke heiligen waaronder ook de H. Maagd Maria en haar moe
der Anna. Na de Mariaviering verbreidde zich de kultus van 
haar moeder ,Anne (= "moeder") over de hele christenwereld. 
Ofschoon al vroeg vereerd, bereikt deze echte moederfiguur 
nl. Anna pas in de late middeleeuwen algemene bekendheid. 
In de jonge christentijd lijkt het me niet gemakkelijk om 
de H. Maagd Maria in de plaats te stellen van de antieke 
moedergodinnen. 

In het Nie~we Testament heeft ze nog een bescheiden plaat~. 
De waardering voor de vrouw was niet groot. Men had moge
lijk meer respekt voor een moeder dan voor een jonge vrouw. 
We kennen in West-Europa verschillende mariaheiligdommen 
met de uitbeelding van de zwarte madonna. zwart duidt op 
aarde. Deze mariafiguur is dus eigenlijk Moeder Aarde en 
komt de antieke Moedergodin nabij. Het lijkt me niet onmo
g~~ijk, dat men de Annaverering in de vroege christelijke . 
tiJd wat heeft tegen gegaan. Hierdoor zou dan te verklaren 
zijn, dat deze echte moederfiguur pas in de late middeleeuwen 
algemene bekendheid kreeg, waardoor er ook toen pas Annaka
pellen werden opgericht. 

(1) Drs. Y.P .W. Van der Werdd : 
Een kabinet van Westbrabantse gezichten 
Bussum, 1972, p.40 en p.41. 

(2) idem p. 46 

(3) Th.E. van Goor: 

Beschryving der Stadt en Lande van Breda, 
's-Gravenhage . 
MDCCXLIV, p. 84 en p. 86 

(4) Mr. F. Cerutti: 

(5) 

(6) 

(7) 

Geschiedenis van Breda Deel I De Middeleeuwen, Schiedam 
1976, p. 237 

Drs. H.J.M. Thiadens : 
"Waar bleef de Nehalennia-verering? In: Zeeuws 
Tijdschrift jrg. 24, no. 1-1974, p.2. 

Prof. Dr. J. Huisman: 

"Moedergodinnen en Heiligen, het voortleven van de ver
e ring der Moe d e rgodinnen tussen ~ijn en Schelde. 
In: Waterschans lld jrg. no . 3 en 4 april 198 0 p . 14 e.v. 
e n Drs. H.J.M. Thiadens : Nam St. Gertrudis de functie o v e r 
van de godin Nehalennia? In: Waterschans llde jrg. no 3 en 4 
april 198 0 p. 29 e .v. 
Pr of. Dr. J. Huisman: "Moedergodinnen e n Hei ligen" p.10. 

OORLOGSHERINNERINGEN (2) 
door Jan Goosen 
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De kranten o.a. het Dagblad van Noord-Brabant (De Stem) en 
vele landelijke bladen meldden de ene Duitse overwinning na 
de andere, zelfs de nederlagen later in Rusland en Noórd
Afrika waren geen verliezen, maar taktische terugtrekkingen. 
Dit zou zo blijven tot aan 't eind van de oorlog. 
Als reaktie hierop verschijnt er in 't begin een nieuw week
blad De Nederlandsche Unie onder le_iding van 't 3-mandschap 
De Quay, Linthorst-Homan en Van Eindhoven. 
Zaterdag 3 augustus 1941 zijn we de hele dag in aktie ge
weest voor dit blad, met een afrondingsbijeenkomst van alle 
medewerkers op de melkfabriek, waar JanLuijkx de toenmalige 
direkteur, als voorzitter fungeerde. 

"Mijne Heeren, 

"Hierbij noodig ik U uit om heden avond een bespreking 
"te houden of bijeenkomst over de Neder!. Unie. 
"Het is de bedoeling te trachten den geest der Neder!. 
"Unie ook hier ingang te doen vinden en leden aan te 
"werven, en van .de reeds opgegeven leden de contributie 
"te doen innen. 
"Heden avond om zeven uur op het kantoor der fabriek. 

"Den Heer Goesen Ulvenhout 

hoogachtend 
J. Luijckx 

"Ik verwacht U met Uw broer en andere colporteurs heden 
"avond om 7 uur ten kantore ter bespreking. Vraag de 
"jongens die willen helpen ook mee te _komen. gr. 

't Nieuwe blad ging er in als koek! In tegenstelling tot 
"Volk en Vaderland", 't blad van de Duitsgezinden, de N.S.B. 
(Nationaal Socialistische Beweging) • 

We moesten wel uitkijken met onze aktiviteiten 1 want ook in · 
Ulvenhout waren er enkelen, die de Duitse invallers erg sym-

. pathiek vonden. Namen noem ik maar niet, dat zou te pijnlijk 
zijn voor de nog bestaande families. 
Zaterdagsmiddags stonden we de krantjes ook te verkopen in 
Breda op de hoek van 't Van Coothplein. 
Op de andere hoek stonden de N.S.B.-ers. Onze krantjes vlogen 
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weg, terwijl onze verbeten tegenstanders geen blad verkoch
ten, ondanks dat elke . zaterdagmiddag de N.S.B.-leider Dries
sen op z'n paard gezeten en gevolgd door de bruinhemden 
(N.S.B.-jeugd) door Breda trok. 
Helaas kwam al spoedig 'n eind aan dit echte Nederlandse blad. 
Alleen Duits nieuws mocht gelezen en op de radio gehoord wor
den. 
Iedereen stemde dus af op radio Oranje in Engeland. Om ook 
hier 'n eind aan te maken, moesten de radio's worden inge
leverd. Menigeen kwam aandragen met 'n heel oud kastje met 
spoelen en 'n aparte luidspreker. Als 't ding niet speelde, 
moest je zorgen voor 'n ander apparaat. Menigeen, ook wij, 
die in 1939 'n pracht toestel hadden gekocht, leverden 'n 
oud prul in en wij verborgen 't goede toestel in 'n vocht
vrije kist verpakt tussen de gestapelde houtblokken, die 
bestemd waren voor de allesbrander. Onze radio kwam op de 
bevrijdingsdag als 'n overwinnaar te voorschijn! 
De ingeleverde radio's gingen alle . naar de Nieuwstraat te 
Breda en werden opgeslagen in 't toenmalige magazijn van 
V & D. Van daaruit stuurden men de beste door naar Duitsland 
aan familie en kennissen als geschenk van de Nederlanders, 
die blij waren (moesten zijn!) met hun komst! 
Toch hoorden we elke dag de berichten. Bij "Ome Gerrit" 
(radio-, fietsen- en loodgietersbedri jf) stond 'n klein 
radiootje verborgen in qe kelder. Deze kon je alleen maar 
bereiken via de huiskamer. Daar zaten bijna de gehele dag 
door Duitse officieren. Geen nood! 
Als 't niet veilig was om beneden te luisteren, ging één 
van ons met 'n tas de kelder in, stopte de radio onder in 
de tas, daar wat materiaal op en zo onder de neus van de 
Moffen, stiefelden we naar de zolder . Al gauw hadden we dan 
de goeie zender te pakken en klonk die wondermooie melodie : 
"In naam van Oranje, doe open de poort. Hier de Stem van 
Vrij Nederland". 
Wee degene, die de bevelen negeerde en zijn radio niet in
leverde. Dat overkwam Wim Goosen. Als radiohandelaar reed 
hij met 'n radio in 'n oude doos over de Baronielaan. De 
moffen pakten hem. Hij moest mee naar de K.M.A. (toen hoofd
kwartier van de Duitse s.s.). Via de beruchte "blauwe trap" 
werd hij naar 't verhoorlokaal geleid. Omdat hij van niets 
wist, werd hij van de ene hoek naar de andere geslagen. Toe
vallig noemde hij 'n naam en die stond nu juist bij hen goed 
bekend. Dat was z'n geluk. Hij kwam meer dood dan levend 
thuis en had niet de moed veel over 't gebeurde te vertellen, 
daar anders represailles genomen zouden worden. 
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Alles kwamen de moffen op den duur te kort. Ook 't koper 
moest binnengebracht worden. De klokken verdwenen uit de 
torens om omgesmolten te worden tot granaten. Fietsen en 
auto's wer~en gevorderd. Een goed ding had de oorlog mee. 
De dokters kregen minder werk. Reden? Iedereen was ge
dwongen minder vet, minder suiker, geen wit brood, tapte
melk, surrogaatkoffie te verorberen. De darmen werkten 
uitstekend door dat schrale gedoe. 
Tot slot voor deze keer nog 'n aardig dokument, dat we 
hierbij afdrukken , wanneer je in België 'n bezoekje wilde 
brengen aan familie. 
U ziet: toen waren we al betrouwbaar en zijn dat gelukkig 
ook altijd gebleven (naar ik hoop). 

®uor 
l1rrifri 

& . lie-bjti 
OUDE VERSJES EN LIEDJES (21) 
verzameld door W. Colsen 

OUD VOLKSRIJMPJE VAN VIER HOOGBEJAARDEN 

Als Januari komt in het land 
is het nodig dat de kachel brandt 
Vaak smelt in Februari het ijs 
maar het weer blijft koel, de hemel grijs 
De lente vangt wel aan in Maart 
doch Maart, zegt men, roert zijn staart 
De wei wordt groener in April 
vooral wanneer het regenen wil 
In Mei komt blad en bloesem uit 
De blijde vogel zingt en fluit 
doch de zomer rijk en schoon, 
stijgt eerst in Juni op de troon 
De hooimaand Juli schijnt ten gloed 
die 't graan op de akker rijpen doet 
Meest wordt Augustus afgewacht 
eer 't koren wordt naar huis gebracht 
September komt, nu plukt men 't ooft 
October heeft wel helder weer 
maar weinig warme dagen meer. 
November strooit het dorre blad, 
bij gure winden over 't pad. 
En December brengt de wintertijd, 
de vreugd voor elk die schaatsen rijdt. 
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (40) 

Belangstellenden kunnen dagelijks zien dat de kollektie van 
onze kring zich gestaag uitbreidt. In de vitrinekast op het 
gemeentehuis exposeert Paulus een rijk scala van giften voor 
het in oprichting zijnde museum. 
Dagelijks komen er nieuwe aanwinsten bij in de kast en moe
ten eerdere plaats maken. 
In de maanden maart en april werd de kring door de Harmonie 
Constantia uit Ulvenhout verrast met een uniform. Ook het 
vorige uniform bevindt zich reeds in de kollektie. 
Verder kwam o.a. nog binnen: 

Archief 
Statistieken Domeinen 1909, Bevolking Ginneken 1906, Stich
tingsakte Boerenhypotheekbank, Stem 3-9-1947, aantal prent
briefkaarten Ginneken en Ulvenhout. 

Bibliotheek 
Katholieke Illustratie 1899-1900 (jrg. 33), allerlei oude 
leesboeken, kl. kookboek.jes, oude nUlllll)ers "Ons Blad". 

Curiosa 
hondenpenning 1933, rijwielplaatje 1932/33, 2 prijslijsten 
Heek 1941, luxe doosjes scheermessen, oude gesp, zeer oude 
schaal, oude radio, radiogrammofoonmeubel. 

Winkel van Sinkel 
allerlei reklamebonnen, div. oude dozen, reklame Kwatta, 
aankoopvergunningen Drop, IJkformulier, Doss Stertabak, 
vooroorlogs pakje shag. 

Religie 
Evangelie uitg. 1920, vele bidprentjes, liturgie H. Mis 1939, 
staand kruisbeeld met 2 kandelaars, hangend kruisbeeld, voet 
voor stolp, grote rel. platen. 

Religieuze kleding 
pastoorssjerp, originele doos voor pastoorskleding. 

Klederdracht 
Kapotte nuzzik .• 

Oudheidkamer 
Oude theepot, oude kam, borstel, emaille koffiepot, bestek
bak, theebus, visschaal. 

School 
Boek staatsinrichting, aantal schoolboekjes 
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wereldoorlog II 
Folders en krantenknipsels over Duits geld, fotoboek Lips 
Brandkasten, mitrailleurskogel. 

Verenigingsleven 
Uniform Harmonie Constantia Ulvenhout. 

Landbouw 
Gewassenlijst, zaaizakken, Turkenburg. 

Toneel 
Aurelius, Genesius . 

Met dank aan de vele schenkers sstt: 
P. Jacobs, J. de Rover, Mw. Struys, W. Colsen, c. Dirven, 
J. v.d. Broeck, J. van Hooydonk, P. Wilfried Mertens, Mw. 
van Schendel, Fam. van Gool, Fam. Meeren, A. Vissers, 
Mw. Adriaanse, A. Luijten, P. Kersten, Karin MacCartney! 

~r.;;-~) -~~"~~~---
-~~~-:. ·=--·-- --~ - - - --- -

DIEREN IN DE WEERSVOORSPELLING (4J 

Zomermaand 

Hooimaand 

Oogstmaand 

Is 's avonds laat de spin ter been 
de regen komt, tien op een 

Bouwt in juli de mier zijn hopen 
De winter zal heel streng verlopen 

Zijn de wespen heel onrust 
Storm op til rondom de kust 

UIT HET ARCHIEF VAN PAULUS (5) 
door Kees Leijten 

Onlangs kreeg de kring van haar lid C. Dirven een aantal 
fraaie religieuze platen. Een daarvan was het kleurige 
"Lied van de Brabantse Eer". 
Zo'n dertig jaar geleden verrezen in Brabant vele Maria
kapelletjes, o.a. in Bavel. Maria werd vereerd als de 
patrones van Brabant. 
Hiernaast een afdruk van die fraaie veelkleurige plaat met 
naast het Mariabeeld twee fraaie Kempische torens. 
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SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (29) 

HET "AFBRANDEN" VAN HET KASTEEL DAASDONK 
door Dr. F.A. Brekelmans 

In de in 1845 verschenen Geschiedkundige Beschrijving van de 
stad Breda en hare omstreken door A.J. van der Aa wordt ver
meld dat het kasteel Daasdonk te Galder op 27 november 1831 
is afgebrand en de daarbij behorende boerderij op 28 maart 
1832. Zoals bekend is het kasteel nimmer herbouwd, maar de 
boerderij - waarvan toen Adriaan Graumans -pachter was - wèl. 
Een onderzoek in het gemeentearchief toonde aan dat de bo
vengenoemde datum van de brand van het kasteel niet klopt. 
Het register van verzonden brieven van de burgemeester 1827 
-1833 vermeldt geen enkele brand rond 27 november 1831. 
Wèi bevindt zich daarin een brief van 14 juni 183 1 aan de 
Gouverneur der provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch 
met een rapportage omtrent schade en brand aan het Kasteel 
"Ladder". Met die naam wordt het kasteel Daasdonk bedoeld. 
De verklaring daarvan is dat het complex in het begin van de 
18e eeuw in het bezit is geweest van de staatse officier 
George Lauder, wiens naam verhaspeld werd tot "Ladder". 

De burgemeester schrijft als volgt: 
"Ik heb de eer Uwe Excellentie te berichten, dat de persoon 
Adrianus Graumans, Bouwman woonende op een der hoeven van 
Daasdonk te Galder onder deeze Gemeente, mij heden Morgen 
is komen verhalen dat door het lste en 3de Battaljon der 
Se Afde.ling welke een geruimen tijd op Galder zijn gekanton
neerd geweest en waarvan ten zijnen huizen als meede op het 
ledig staande kasteeltje genaamd Ladder veele hun verblijf 
hebben gehouden, van tijd tot tijd aldaar schade is aange
richt, vooral in de laatste dagen en wel meer bepaaldelijk 
in de nacht voor hun vertrek als zijnde op het kasteeltje 
genaamd Ladder uit en afgebroken ramen, deuren, schoor
steenen enz. en vervolgens binnen in de kamers dit alles 
verbrand, ten gevolge waarvan dit gebouw ook in brand is 
geraakt, doch nog geblust. Voornoemde persoon heeft mij· 
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meede verklaart van dit voorgevallene kennis te hebben ge
geven aan den rentmeester van voorschrevene goederen den 
heere F.X. Verheijen te 's Bosch; berekend voorts de veroor
zaakte moetwillige schade op eene somme van vijfhonderd gul
den." 

Daaruit blijkt dat het kasteeltje niet volledig afgebrand 
is, maar dat het karkas van het gebouw is blijven staan. 
Blijkbaar is niet tot herstel overgegaan, maar is de ruïne 
later gesloopt. De burgemeester zon.d 24 juni 1831 aan de · 
Gouverneur nog een P~oces-Verbaal van de "degradatie" van 
het kasteel Ladder toe. 

De tweede door Van der Aa opgegeven datum van de brand van 
de boerderij bij Daasdonk op 28 maart 1832 klopt wèl. Reeds 
29 maart 1832 stuurde de burgemeester .een Proces-Verbaal aan 
de Gouverneur en op 7 april 1832 zond de burgemeester nog 
een Proces-Verbaal v an de geleden schade op. Zijn brief 
luidt als volgt: 

"Ik heb de eer Uwe Excellentie hierbij over te J;Ilaken Proces- . 
Verbaal van schade veroorzaakt door den brand in den nacht 
van den 28 op dep 29 Maart 1832 van de Hoeve Daasdonk te 
Galder onder deze gemeente opgemaakt met den heere Contro
leur der Divisie Breda. De finantieele omstandigheden van 
Adriaan Graumans huurder en bewoonder van voors. hoeve die 
al zijn have en vee door deze ramp is komen te verliezen, 
zijn niet gunstig en is daardoor geruineerd. 
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en l'f eteuehlippelijk 

B la tl. , 
31 Maart . . :: · ., 

Omtrent de afbranding der boerenwoning te Galdere, eergis
terennacht, waarvan wij in ons vorig nommer met een woord 
melding maakten, vernemen wij nader, dat dit ongeluk den 
landbouwer A. Gromans getroffen heeft en ontstaan is op den 
hooizolder in den koestal. Door den fellen oosten wind aan
geblazen, nam de vlam zoo spoedig en hevig toe, dat binneri 
korten tijd de gehele schuur met het daaraan verbonden woon
huis in de assche gelegd werd en 15 stuks hoornvee, 80 mud
den granen, de geheele voorraad hooi en stroo, al de ge
reedschappen, meubelen, kle·ederen, met een woord, al wat 
de ongelukkigen bezaten, eene prooi der vlammen werden; ter 
nauwernood konden drie kinderen, die op zolder boven het 
huis sliepen, gered worden. 
De ongelukkige landman, die door deze geweldigen brand al 
het zijne verliest, is een huisvader met eene ziekelijke 
vrouw en acht, alle nog zeer jonge kinderen, en verdient 
met de zijnen, zoo om hunne braafheid en vlijt, als vooral 
uithoofde den beklagenswaardige toestand, waarin dit huis
gezin thans verkeert, in alle opzigten het medelijden en 
de ondersteuning onzer weldenkende landgenoten, waarin wij 
die ongelukkigen dan ook met aandrang aanbevelen. 
De oorzaak van den brand is, zoo als het veelal bij derge
lijke omstandigheden plaats heeft, niet regt bekend; doch 
wordt met hoogste waarschijnlijkheid aan onvoorzigtigheid 
toegeschreven. 
Wij vernemen, dat door de derde divisie infanterie, ten be
hoeve der ingezetenen van Boxtel, welke in den avond van 
den lste april door den daar ontstanen brand hunne have en 
goed verloren hebben, eene vrijwillige gifte is gedaan van 
f 979,6.0 .welke aan hen gebragt is door de staven der divi
sie, negen bataillons artillerie en infanterie, benevens 
twee kompagnien jagers, terwijl bovendien de batterij, tot 
deze divisie behoorende, hare gifte aan den onmiddelijken 
chef vroeger ingezonden heeft. 
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Ik heb van de Kommandeerende Officier van het le Battaljon 
der 4e Afdeeling Zuid Hollandsche Schutterij, dien nacht 
aldaar gekantonneerd, de verzeekering dat door dit Battaljon 
een dag tractement van Officiers onderofficiers en soldaten 
ten behoeve van Graumans zal worden afgestaan". 

lil li'~i.aa._cler_~o11~, te .•••..-.:. t9rgit-
.,Jt ..... ~r~ if1, p~ 1"\ÏI .aom~1 ~t ,",, ~ 
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... lÎ boora•ee, 80 maddta IHDeD t . de -19t..a. TOOf• 
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. . . . .... . dm ...... ", ..., ... ltet ..... , bi Wgëlt•• 
. la plallh hrift , · niet t91t beleit_d ; dOcih wola• met 
.. 11tilllklaèid HD oafoor1ig!i~~11~ toeg~hrena. 
· 

1 
dat ®or de derde d1•111e 1ofaotor1e, leo tie-
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· dtD,. dur .ootileHa htlDd .boaoe .. hue. •o goed nrlo
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. ·Al . u "°°',de na•e• der di•ieie , Hgta bataiUotia 
· r. 11trn.w ._... •• \"" hmpagniea j•g•Dl ler..,Ul 

'1e hilttertt tot dlltt di•itie bthoon111tle, ·hare gifCi 
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.fi,,--e.c/qsche 
Co<.<ra,;,f 
Z.i -31- 3-icP.3~ 

Hoeveel die ene dag soldij heeft opgeleverd is niet bekend. 
De Bredasche Courant van 3 1 maart 1832 gaf een uitvoerig 
verslag van de brand, waaruit blijkt dat het vuu~ op de 
hooizolder was ontstaan. Drie kinderen die op de zolder 
boven het woonhuis s liepen konden ternauwernood gered 
worden. Gelukkig bleven ook de pachter en zijn vrouw en de 
vijf overige kinderen behouden. 
De krant riep h~ar lezers op om de gedupeerde Graumans 
financieel te hulp te komen. 



VERSCHENEN (28) 

BRABANTS HEEM 35-2 
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Kort na he~ eerste deel van de lopende jaargang verscheen 
deel 2. Naast de vaste rubrieken o.a. een interessant arti
kel tegen de stellingen van Albert Delahay over onze middel
eeuwen door A. van Bijsterveld. 
J. Verhagen vertelt over "Vergeten Muntvondsten uit West
Brabant". 
Jammer, dat in de kroniek der Kringen Etten weer in Nieuw
Ginneken wordt gelegd. 

OPGRAVINGEN IN STEENBERGEN 
Een verslag van het archeologisch onderzoek naar het voor
malige gasthuis te Steenbergen door G. Groeneweg, uitge
geven door Brabants Heem. 
Helaas blijkt ook uit dit verslag, dat het archeologische · 
werk in Brabant nog steeds een sluitpost is op veel begro
tingen. 

OUDE NEDERLANDSE MATEN EN GEWICHTEN 
Een uitgave van het P.J.Meertens-instituut van de Koninklijke 
Acqdemie van Wetenschappen te Amsterdam, geschreven door J.M. 
Verhoeff. 
Onbegrijpelijk is dat in een wetenschappelijk werk als dit 
van een toonaangevend instituut schrijfwijzen worden gebezigd, 
die zij beschouwen als archaisch, maar wij als historisch. 
We lazen Aarle Rikstel, Abkoude, Alfen, Aksel, 's Hertogen
bos, Kastrikum, Kulemborg, Oorschot, Oosterwijk, enz. 
Een onbegrijpelijke en domme beslissing. 
Soms wordt de gemeente aangehouden (Gilze en.Rijen), dan 
weer de plaats (Etten N.B.). Soms ontstaat een nieuwe ge
meente zoals "Bavel en Ginneken". 
Een interessant naslagwerk dat echter door bovengenoemde · 
slordigheden en onvolkomenheden geen betrouwbare indruk 
maakt. 

UITSPRAAK (37) 
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De zorg voor monumenten is onontbeerlijk g • 
De zorg voor het kleine monument is vanzelfsprekend 

EN VAN PAULUS 

informatieblad voor de luden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
leuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. 
ver•chijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
vele kleine bi j zonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de 
9ere Heerlijkheid Ginneken en Bavel , de gemeente Gi nneken en Bavel en de 
nte Nieuw-Ginneken. 
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llu• t r a ties: L.F. Jetzes, L.C. Nouwens en J.A.M. Soeterboek 
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nadministratie 
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ICOLLBKTIE 
Dë heemkundekring bouwt een e igen kollektie t.b.v. specifieke tentoonstellingen en 
ca te komen tot het inrichten van een eigen heemkundig museum. 
lehenkingen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen: 
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