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4851 TK Ulvenhout 

Nieuw-Ginneken, wijnmaand 1984 

JUBILEUMJAAR 

Op 3 april was het negen jaar geleden dat onze heemkunde
kring werd opgericht. 
Met dit nummer begint ook het tiende verenigingsjaar, een 
jaar met een rijk en gevarieerd programma en niet minder 
dan zeven keer Brieven van Paulus. 
Naast de normale vijf nummers, waaronder het jubileumnum
mer 50, dat met Kerstmis verschijnt, zullen er twee extra 
nummers verschijnen met respektievelijk een overzicht van 
alle "inhouden" van tien jaargangen in deel 54 en een 
bibliografie van diezelfde tien jaargangen in deel 55. 

In dit nummer maakt Frans Carton een aanvang met de ge
schiedenis van de Schutterij en gaat Herman Dirven verder 
met de relatie Ulvenhout-Huybergen. 

Verder een keur van grote en kleine artikelen van onze 
vele medewerkers. Het doet ons altijd weer goed, dat steeds 
meer leden naar de pen grijpen en vertellen over hun en ons 
heem. 

Gewoontegetrouw in dit oktobernummer ook het jaarverslag 
en een verslag van de onlangs gehouden jaarvergadering, 
die uiteraard in het teken stond van ons 

JUBILEUMJAAR 



Beste Heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Nieuw-Ginneken, Bamismaand 1984 

In een bomvolle Fazanterie ziJn we ons tweede lustrum be
gonnen met de negende jaarvergadering. 
Na een heerlijk worstebroodje met koffie hebben we genoten 
van "De Gebroeders" uit Heeze, die op hun eigen wijze hun 
visie op Brabant gaven. 
Op eigentijdse ritmen zongen ze over het Brabant in het 
computertijdperk, o.a. "Brabant gaat naar de knoppen", 
We hebben genoten van de conferences tussen de liedjes 
door, die niet allemaal Brabant als onderwerp hadden, maar 
de prachtige stemmen vergoedden veel. 

Op 12 november zal dan Marc de Schrijver ons veel wetens
waardigs komen vertellen over de schuttersgilden, vroeger 
en nu. De spreker is zelf een niet onverdienstelijk kruis
boogschutter en verzamelaar van oude bogen. 
In onze gemeente met zijn twee handboogverenigingen mag 
een lezing over schuttersgilden niet ontbreken. Over het 
ontstaan en het nog steeds bestaan van schuttersgilden, zo
wel in Vlaanderen als in Brabant zal deze lezing gaan. 
Het is een waar genoegen te luisteren naar de sappige 
Vlaamse verteltrant en te kijken naar de schitterende dia's 
van Marc de Schrijver, afkomstig uit de stad van Rubens. 

Ik hoop u op 12 november weer in de Fazanterie te mogen ont
moeten. Aanvang 20.15 uur. 

..... -.... ---

Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur van de 
heemkundekring 
Paulus van Daesdonck 

van der Westerlaken 
voorzitter 
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AGENDA 

sept. Begin lOe verenigingsjaar. 

okt. 

nov. 

dec. 

~ 
jan. 

febr. 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

aug. 

17 Jaarvergadering in de Fazanterie. 

15 

12 

15 

21 

15 

18 

1 
3 

15 

5 

15 
30 

Veldnamen deel 11 en 12 (Notsel en Koekelberg) 
verschijnen. 
Optreden van de zanggroep "De Gebroeders" uit 
Heeze. 

Brieven van Paulus 49. 

Lezing Marc de Schrijver: "Schuttersgilden vroeger 
en nu". 20.15 uur Fazanterie. 

Brieven van Paulus 50. Een Gouden Paulus. 

Bekende Brabander. 

Brieven van Paulus 51. 

Lezing.: "Herbergen" door Drs. W. Knippenberg. 

Lezing. 
Paulus bestaat 10 jaar! 
Opening museum ? 
Brieven van Paulus 52. 

Tentoonstelling en uitgave boek "Nieuw-Ginneken 
in de oorlogsjaren". 

Brievan van Paulus 53 (verschijnt maand eerder) • 
Bavel Anno 1920: "Curiosa uit de kollektie van 
Paulus". 

15 Brievan van Paulus 54 (inhouden van 53 delen in 
10 jaargangen). 

15 Brieven van Paulus 55 (Bibliografie 10 jaargangen 
"Brieven van Paulus"). 

31 Einde lOe verenigingsjaar. 

Wijzigingen moeten we ons uiteraard voorbehouden. 

ARCHIEFBOEK BIJ OUD-PAPIER 

Onlangs kreeg Paulus het "Register van le communicanten 
1911-1971" van de Laurentiusparochie uit Ulvenhout. 
Een oplettende Ulvenhouter vond het tussen het "oud Papier", 
toen de kontainer gelost werd. 
Paulus zal het beter bewaren! 
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JAARVERSLAG van de Heemkundekring 
PAULUS VAN DAESDONCK te Nieuw Ginneken 

1983-1984 

Het negende verenigingsjaar van onze kring werd 11 september 
geopend met de film over Ulvenhout tijdens de Torenfeesten op 
de Pekhoeve. 
Wegens de grote belangstelling is de film 's middags drie
maal gedraaid en bekommentarieerd door Jan Grauwmans en Jan 
van der Westerlaken. 

De jaarvergadering op 19 september werd ditmaal gehouden 
in "De Taveerne" op Jeugdland. Na een korte zakelijke jaar
vergadering en het traditionele worstebrood zagen we het 
eerste en suksesvolle optreden van"' t Dorpsvolk" voor onze 
heemkundekring. Erg aktueel waren "Het torenlied" en "Dat 
brengen we naar Paulus". 

In september was het thema van de tentoonstelling in de 
Bibliotheek "Bedevaarten". 

De "Brieven van Paulus" van oktober waren voor een groot 
gedeelte gewijd aan het honderdjarige bestaan van de school 
te Galder. In de laatste week van oktober heeft Paulus in 
de Mattheusschool een klaslokaal ingericht met oude school
materialen. Velen spraken hun verbazing uit over de hoe
veelheid oude schoolbenodigdheden die Paulus daar tentoon 
gesteld had. 

Op 21 november hield Mevr. M. Schreurs-Jansen bijgestaan 
door haar man Theo in het "afgeladen" café "Oud Strijbeek" 
een interessante lezing over "Kastelen in Noord-Brabant". 

Op 14 december werd voor de twaalfde en laatste maal de 
film ovèr Ulvenhout in café-zaal c. van Etten vertoond. 

In een overvolle Taveerne traden op 16 januari Anjes en 
Kees Hoosemans op. Deze Brabantse avond werd weer een 
ouderwets gezellige avond met veel humor en met veel heim
wee naar het Breda van vroeger, toen "de Zij", "de Kwatta" 
en "Die twee van de Haagdijk" er nog waren. Met volle over
gave werd er door de leden van Paulus meegezongen. Telkens 
weer blijkt deze avond in januari met "Bekende Brabanders" 
een enorm sukses te zijn. 
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De tentoonstelling in de bibliotheek bestond deze maand uit 
interessante boeken uit het archief van Paulus. 

De Brieven van Paulus in februari hadden als speciaal thema 
het Carnaval in Oud- en Nieuw-Ginneken. 

Op 27 februari hield Pater Wilfried Mertens in "eigen" huis 
en in zijn smakelijke trant een lezing over de honderd 
spreekwoorden van Breughel. Na enkele trappisten namen we 
rond de klok van twaalf "voldaan" afscheid van onze spiri
tuele Capucijn. 

Drie weken later hadden we alweer een lezing. 
Het Werd een come-back van zowel de heemkundekring als van 
Drs. Knippenberg in de Fazanterie. 
Voor een stampvolle zaal vertelde Drs. Knippenberg over 
heksen en bijgeloof. 

Op 3 april draaide Paulus t.g.v. het negenjarig bestaan 
in de Jhr. Feithzaal in Jeugdland de bekende Harmoniefilm 
en werd voor het eerst in het openbaar de film over de to
renfeesten van Astrid Hoogerheide gedraaid. Na afloop 
kreeg Paulus de film door de voorzitter van Jeugdlaand aan
geboden. 

De laatste lezing van het negende verenigingsjaar werd ver
zorgd door Dhr. M. van Nispen over "De pauselijke Zouaven" 
op 14 mei. Op deze avond verwelkomde de heemkundekring zijn 
450e lid. Het was Jos Verschuren uit Ulvenhout. 

Op zondag 27 mei bracht de heemkundekring een bezoek aan 
het Zouavenmuseum in Oudenbosch. Na een kop koffie werd 
bes~oten ook nog een bezoek te brengen aan het Natuurhis
tor~sch museum. Daarna brachten wij een bezoek aan St. 
Louis waar broeder Ferdinand ons de kapel liet bezichtigen. 
De excursie werd besloten in de Basiliek van Oudenbosch. 

Traditioneel werd het verenigingsjaar besloten met de 
tentoonstelling op Bavel Anno 1920. Ditmaal was het thema 
"Oud Speelgoed". 

In het negende verenigingsjaar is de suksesvolle 
"Brie'ITen van Paulus" . voortgezet inet de nummers 44, 
47 en 48. 

serie 
45, 46, . 
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Ook het gigantische werk van Christ Buiks vond voortgang 
door de uitgave van de Veldnamen 4 t/m 10 over Ulvenhout, 
Geersbroek, Strijbeek, Grazen, Cauwelaer en Bolberg, Eik
berg, .Roosberg en Woestenberg in Bavel. 

Dan moeten we natuurlijk ook nog vermelden de permanente 
tentoonstelling op het gemeentehuis van de nieuwe aan
winsten. Steeds meer mensen weten de weg naar deze vitrine 
te vinden. 

In het afgelopen verenigingsjaar werd door het bestuur tien 
maal vergaderd en gezien de aktiviteiten kunnen we rustig 
zeggen dat het vruchtbare vergaderingen zijn geweest. 

Ik zou willen eindigen met te konstateren dat het negende 
verenigingsjaar zo suksesvol geweest is door de enthousias
te inzet van het hele bestuur van Paulus. 

De voorzitter van de Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck 
Jan van der Westerlaken 

PAULUS IN TETERINGEN EN GINNEKEN 

Ook buiten de gemeente Nieuw-Ginneken heeft Paulus vele le
den, die af en toe een beroep doen op onze kring. 
Vooral de hoofden vàn scholen zijn goede klanten. 
Kort voor de vakantie richtte Paulus zijn "schooltje" in op 
de Aloysiusschool in Teteringen, die 60 jaar bestond. 
Eind september stond het "schooltje" in Ginneken, waar de 
Laurentiusschool in de Van Gaverenlaan zijn 75-jarig bestaan 
vierde. 

Het leuke van deze tentoonstellingen op scholen is, dat 
Paulus nog al eens als "zolderopruimer" mag fungeren. En 
per slot van rekening hebben we ook vele leden in Teteringen 
en Ginneken. 

Op de zolder van de Laurentiusschool te Ginneken vond men 
voor Paulus een podium, waar eens de meester op zat, een 
oude kaartenstandaard, 'n schoolbank van een model dat we 
nog niet hadden, een telraam en enkele oude leeskaarten. 
Onze . schoolkollektie wordt werkelijk uniek. 
Onze dank aan schoolhoofd Jac. Ros en zijn team. 
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9e JAARVERGADERING OP 17 SEPTEMBER 1984 
door J.M.E.M. Jespers 

De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet niet 
minder dan 130 leden welkom. 
De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 19 septem
ber 1983 zijn reeds gepubliceerd in de Brieven van Paulus nr. 
44 en worden ongewijzigd vastgesteld. 
Wegens drukke werkzaamheden aan het in mei 1985 uit te geven 
boek over Nieuw-Ginneken 1939-1945, is het jaarverslag be
treffende het verenigingsjaar 1983-1984 samengesteld door de 
voorzitter. Nadat dit door hem is voorgelezen wordt het jaar
verslag voor kennisgeving aangenomen. 
Tevens vestigt hij de aandacht op de vele zaken die regel
matig aan de kring worden geschonken, zoals de wandborden die 
in de Fazanterie worden tentoongesteld. Diverse kleine en 
grote geschenken sieren ook deze avond de bestuurstafel. 
De voorzitter deelt mede dat het bestuur besloten heeft de 
jaarlijkse kontributie niet te verhogen. Hij bespreekt de 
financiën en deelt mede dat het mogelijk is de financiële 
bescheiden tijdens de pauze in te zien. De jaarrekening van 
van het verenigingsjaar 1983-1984 wordt goedgekeurd. 
De heer J. de Roover verklaart namens de kaskommissie dat 
alle financiële bescheiden in orde zijn bevonden. 
De heer J. de Roover is aftredend lid van de kaskommissie. 
De voorzitter stelt voor de heer J . Soeterboek als zijn op
volger te benoemen. De vergadering kan hiermee instemmen. 
De heren J. Soeterboek en H. Polman verklaren beiden hun 
funktie als lid van de kaskommissie voor het a.s. verenigings
jaar te willen vervullen. 
Ook de begroting wordt door de vergadering akkoord bevonden. 
De heren A. Luijten en J. van de Westerlaken stellen zich 
beiden herkiesbaar voor een nieuwe zittingsperiode in het 
bestuur. Bij de sekretaris zijn geen namen van andere kandi
daten voor bestuursfunkties binnen gekomen. Vice-voorzitter 
c. Leijten verklaart beide heren herbenoemd wegens enkel
voudige kandidaatstelling en wenst hen geluk met het ver
kregen vertrouwen. Beiden verklaren hun benoeming te aan
vaarden. 
De voorzitter vermeldt dat de kring in het a.s. verenigings
jaar 1984-1985 10 jaar zal bestaan. Hij memoreert het vijf
jarig bestaan dat werd gevierd in de vorm van het Heemkamp 
op Anneville. 
Volgend jaar hoopt hij als het hoogtepunt van het 10-jarig 
bestaan het lang verwachte museum te kunnen openen. 
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Daarna geeft hij een uitgebreide opsomming van de overige 
aktiviteiten in het a.s. verenigingsjaar, dat begonnen zal 
worden met het optreden van De Gebroeders na afloop van 
deze vergadering. 
Op zijn verzoek volgt een luid applaus voor het vele werk 
dat de heer C. Leijten ook in het afgelopen verenigings
jaar heeft verricht voor de Brieven van Paulus, alsmede 
voor de Veldnamen-serie. 
Tenslotte vermeldt hij dat er in de Brieven nrs. 54 en 55 
een overzicht zal worden gegeven van alle artikelen die tot 
dusverre in de Brieven verschenen zijn. 
Indien er leden zijn die hierbij willen assisteren, zijn 
deze van harte welkom, aldus de voorzitter. 
De heer Eric Koelen stelt als eerste de retorische vraag 
hoe het mogelijk is dat deze heemkundekring erin slaagt 
om 130 leden op een algemene ledenvergadering te krijgen. 
Als sekretaris van Brabants Heem heeft hij dit nog niet 
vaak meegemaakt. 
Mevr. Van Dort vraagt waarom de kring niet meer naar buiten 
treedt om te laten zien wat de kring aan aktiviteiten onder
neemt, o.a. op de Open Dag van de heemkundekring Breda in 
de Grote Kerk. 
De voorzitter antwoordt dat de kring een permanente exposi
tie houdt in de vitrines van het gemeentehuis en de biblio
theek. Ten aanzien van. de grote expositie in de Grote Kerk 
is niJ van mening dat de kring bij jaarlijkse deelname te 
veel hooi op zijn vork zou nemen. 
Toch voelt hij er veel voor indien äe kring zou kunnen deel
nemen aan een grote manifestatie, en dat kan weer in de 
Grote Kerk zijn, van alle heemkundekringen in de Baronie 
van Breda. 
Hij ziet dit liever dan een expositie waaraan ook door par
tikulieren wordt deelgenomen. 

Tenslotte, nadat niemand meer het woord verlangt, vraagt de 
voorzitter om een applaus voor het vele werk dat de heer 
Christ Buiks heeft verricht voor de samenstelling van de 
serie "Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Ba
vel". Het eerste exemplaar van deel 11 en 12 handelend 
over Notsel en Koekelberg, wordt aangeboden aan de heer 
J. de Roover, wonend op Koekelberg. 
Het tweede exemplaar wordt overhandigd aan de heer R. Stoop, 
die van Notsel komt . 
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aan
wezigen en sluit vervolgens de vergadering. 
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VEEL PLA.."f'.t1\R'V PAULUS VAN DAESDONCK 

Van der Westerlaken · 
• weer voorzitter 

heemkundekring 
door Ellie Rietveld 

"Iets wa ge graag doet, daar lijde niks mee". 
Met die woorden hernam Jan van der Westerlaken, voorzitter 
van heemkundekring Paulus van Daesdonck, gisteravond in de 
Fazanterie in Ulvenhout zijn funktie weer voor de komende 
drie jaar. 

Evenals Ad Luijten was hij opnieuw in het bestuur gekozen 
met algemene stemmen. En dat waren er vele op deze avond. 
Want geen plaats was onbezet en vele stoelen werden er nog 
bij gezet. 
Als negende punt op de agenda bracht Jan van der Westerlaken 
op deze negende jaarvergadering het tiende verenigingsjaar 
ter tafel. Een jubileumjaar dus, waarin de leden een eigen 
museum van de kring kunnen verwachten als hoogtepunt, zodat 
alle gekregen spullen verzameld in "Breng 'ns iets mee voor 
Paulus" uiteindelijk een plaats kunnen krijgen, zichtbaar 
voor iedereen. Dit openen van het museum, waar dat is nog 
niet bekend, zal plaatshebben in april rond het 10-jarig 
bestaan van deze vereniging. Er zullen dan vele aktivitei
ten rondom plaatshebben. 
Maar daaraan gaan nog andere zaken vooraf. 
Eerst treedt op 11 november Marc de Schrijver op, een Ant
werpenaar die in sappig Vlaams een lezing komt houden over 
het gilde met dia's en show. 
In januari komt de "bekende" Brabander en in maart komt 
w. Knippenberg met een lezing over herbergen "goed en zeer 
dorstig" werd er bij verteld. 
Rond 5 mei zal een speciale uitgave gebracht worden door 
de heemkundekring over de bevrijding van Bavel, Galder en 
Strijbeek en Ulvenhout, opgemaakt uit vertellingen. 
Tegelijkertijd zal aan die. periode een tentoonstelling 
gewijd worde·n. 
De nummers 49 tot en. met 55 van de Brieven van Paulus zul
len het komende jaar uit gaan komen, waarvan nummer 50 een 
Gouden Brief zal zijn en de nummers 54 en 55 de overzichts
brieven zullen gaan worden van alle voorgaande nummers. 
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In de pauze wordt het traditionele worstebrood met koffie 
geserveerd, terwijl de Heezer muziekgroep "De Gebroeders" 
de eerste deuntjes laat horen. 
Na de pauze volgt het optreden van de zes musici uit Heeze, 
die een werkelijke waterval van bekende en onbekende, oude 
en nieuwe Brabantse liedjes laten horen. 
Een erg suksesvolle avond voor een bomvolle Fazanterie 
wordt kort voor middernacht door Jan van der Westerlaken 
afgesloten. 
Het is vroeg in de ochtend als de laatste heemvrienden naar 
huis trekken. 

Uit: "De Stem" van 18.9.1984 (Bredase Editie) 
en 20.9.1984 (Nieuwginnekense Editie) 

PAULUS VAN DAESDONCK 

·Eigen museum voor 
heemkundekring bij 
tienjarig bestaan 
Deze kop stond boyen het artikel van Ellie Rietveld, dat ~, 
pas op donderdag 20 september in de Nieuw~innekense edi-
tie van "Dagblad De Stem" verscheen. ,- ,,;:'/ 
De Bredanaars konden er reeds op ~~ag 18 septemberwvan ~ -

genieten. / ,,...- - r - " - ,,~,. -"\, ) /Il'/_,/ ,;-/ 
( ,,-~ ........ """·.~'{>~·•h " , ~ -

'"~""'· ·'"c'< ~- - ---

HEEMKUNDIGE \iEERBERICHT;:1~~~~~- . 
DIEREN IN DE WEERSVOORSPELLING (9) 

Herfstmaand 

Wijnmaan~ 

Slachtmaand 

Met Maria Geboort (8/9) 
vliegen de zwaluwen voort. 

't is Baomusweer (1/10) 
Ge kunt er geen hond doorsturen 

Sinte Leendert (6/11) 
Stuurt de ~liegen weg. 
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Bullensvoort, geen plek 
waar bullen voort gingen 
door Gerard van Herpen 

Heemkundekring Paulus van Daesdonck publiceerde het achtste 
deel van de reeks Veldnamen en voor deze aflevering is het 
gebied Cauwelaer uitgekamd. 
In dat gebied zijn de buitenplaatsen Hondsdonk en Luchten
burg gelegen. 

LEGPUZZEL 
De serie boekjes over de veldnamen in de vroegere gemeente 
Ginneken en Bavel van Ir. Christ Buiks verdienen ooit in 
boekvorm te worden gebundeld. Inmiddels beleven we er ple
zier aan in afzonderlijke deeltjes, die door Paulus van 
Daesdonck worden uitgegeven. 
Het gebied Cauwelaer of Kouwelaar omvat het gebied dat ge
legen is aan weerskanten van de Chaamseweg, om precies te 
zijn tussen de Heistraat en de Kouwelaarse Beek. 
Het werk van Christ Buiks is vergelijkbaar met het uitzoe
ken van een ingewikkelde legpuzzel. 
Uit zijn onderzoek dat geschiedt met hulp van bewoners in 
het gebied, maar toch ook door studieus archiefonderzoek, 
blijkt dat de veldnamen, zoals die in het leven van alle
dag nog worden gebezigd, vaak vele eeuwen oud zijn. 
Dat is de grote verdienste van een dergelijk veldwerk. 
De naam Kouwelaar bij wijze van voorbeeld wordt al in 1391 
vermeld. De naam Laar is hier al enige malen uiteengezet, 
het geeft aan dat er sprake is van een laag gelegen, tame
lijk minderwaardig grasland. De aanduiding Couwe of Koude 
wijst volgens Buiks niet op een temperatuur, maar eerder 
op een onbeschutte, verlaten ligging. 

BEEMDEN 
Veldnamen geven een verklaring voor de ligging, de waarde 
van de grond, de naam van de eigenaar, de situatie in de 
buurt van een beek of de vorm van het perceel. 
Het woord Spie (Grote Spie) wijst op een spievormig per
ceel grond. 
Hoeveel soorten Beemden liggen er op deze Kouwelaarse 
grond? 



J an van de r We ste rlaken b iedt d e eerste dee ltjes Ca uwelae r 
aan. 
Mevr o uw J . Pr zes po l ewski - bar on e s Fr i ss e e n Ja n Gr a uwmans 
we rden er mee vereerd . 
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Bij Buiks tel ik er maar liefst tien: De Achterste Beemd, 
de Lange Beemd, het Hoog Beemdje, het Achterste Beemdje, 
het Klein Beemdje, het Laag Beemdje, het Voorste Beemdje, 
het Beemdje op Kouwelaer, het Beemdbos en de Beemdgracht 
en verder op De Biesbeemd en Halve Beemd. 
Beemden liggen meestal aan een beek of rivier en ze wer
den ook meestal als hooiland gebruikt. 
Ik heb het u waarschijnlijk al eens eerder gezegd, maar 
ik lees de boekjes van Buiks als een soort Maigret, een 
roman met tientallen kleine en grote puzzels, die, als ze 
eenmaal opgelost zijn, u het gevoel geven dat u met de 
streek vertrouwd bent en dat u als kind tussen de biezen 
in de beemden hebt geschuild. 

BULLEN 
De Chaamse Beek wordt ook wel de Loop van Bullensvoort 
genoemd. Een voord, zegt Buiks, is een doorwaadbare plaats 
en een Zaankanter zou zijn oplos sing dus wel vinden in e en 
plaats van een beek waar de bullen (de s tieren) voort (door
heen) kunnen, k unnen doorwa den. 

Bullen is echter borrelen, razen, tie ren , snelstromend water. 
Alhoewel Bullensakker weer verwijst naar een familie Bullens. 
De buitenplaatsen Hondsdonk en Luchtenburg krijgen een af
zonderlijke behandeling. De verklaring van de naam Hondsdonk 
ligt wat minder voor de hand dan die van Wolfslaar. 
De naam Hondsdonk heeft tientallen verklaringen. Een ervan 
gaat terug naar de benaming van een plantennaam hondshout, 
hout dat stinkt, dat waardeloos is, Hondshout of Stinkhout, 
Wakelen(!)hout. Een donk begroeid met vuilbomen. 
Diezelfde puzzels doemen op in de bespreking van Huize 
Luchtenburg. Lucht zou kunnen betekenen "een omsloten tuin" 
en zoals Buiks aangeeft noemen we in dit vlakke land alles 
wat maar een meter boven de grond uitsteekt het liefst een 
berg. Valkenburg en Valkenberg. Op het landgoed Luchten
burg loopt een Paasdreef, zo genoemd omdat langs deze weg 
de bewoners van Galder en Strijbeek met Pasen naar de kerk 
in Ulvenhout gingen. 
Dan zou een Paardewei een weiland kunnen zijn waar paarden 
grazen, het weiland langs een pad heet dan Padweikes, een 
Papendries zou dan wel eens een stuk grond kunnen zijn in 
eigendom van een priester, want een Paradijsje is een weer 
arm, zandig perceel en op een wijnakker wordt geen wijn 
verbouwd, omdat "het wijnackerke" een samentrekking is van 
"widen". 
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Ad Verkooijen en Jan Soeterboek hielpen mee met het verza
melen van gegevens, Jan Grauwmans zorgde voor het fotomate
riaal en Kees Leijten die samen met Jan van de Westerlaken 
de redaktie voert, had de eindredaktie. 
Ik vind het een indrukwekkende produktie. 
Honderden malen zal ik het herhalen. 

Uit: "Dagblad De Stem" 
vrijdag 15 juni 1984 

VELDNAMEN 

Réeds 12 deeltjes verschenen er in de serie "Veldnamen 
in de voormalige Gemeente Ginneken en Bavel". 

Achtereenvolgens waren dat: 

1. Historisch overzicht 25.04.1983 
2. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 1 25.06.1983 
3. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2 25.06.1983 
4. Ulvenhout 19.09.1983 
5. Ulvenhout en Geersbroek 19.09.1983 
6. Strijbeek 21.11.1983 
7. Strijbeek en Grazen 21.11.1983 
8. Cauwelaer 14.05.1984 
9. Bavel, Bol- . en Eikberg 1 01.07.1984 

10. Bavel, Bol- en Eikberg 2 01.07.1984 
11. Notsel en Koekelberg 1 17.09.1984 
12. Notsel en Koekelberg 2 17.09.1984 

Binnenkort verschijnen: 

Galder - Lijndonk 
Ginneken - OVerakker 
Heusdenhout - Tervoort 

80 p. 
64 p. 
64 p. 
80 p. 
80 p. 
72 p. 
56 p. 
76 p. 
44 p. 
44 p. 
44 p. 
48 p. 

Alle deeltjes zi]n los verkrijgbaar bij onze bestuursleden 
of bij: 't Kloostertje, Dorpstraat 44, Ulvenhout. 
Prijs f 5,-- per stuk. 

Zorgt dat u alle deeltjes hebt! ze- worden Goud waard. 

VEEL BERGEN ROND BAVEL 
door Gerard van Herpen 
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Rond de dorpskern van Bavel was de aarde vroeger woest en 
ledig. Enkele kleine buurtschappen lagen er en daar achter 
begonnen de heidevelden. Woeste gronden met hier en daar 
oneffenheden, die vanwege hun hoogteverschillen bergen 
werden genoemd. 
Vaak staken die witte zandkoppen slechts een meter of an
derhalf boven de grond. Ze heetten dan Zandberg, Emelen
berg, Bolberg, Eikberg, Molenberg, Roosberg of Woestenberg. 
Het element berg komt tamelijk vaak voor in de buurt van 
Bavel. Want over Bavel hebben we het weer in deze rubriek, 
die de grenzen van de stad soms ver te buiten gaat. 

Zij is voor een deel gewijd aan deel negen en deel tien van 
de serie boekjes over "Veldnamen in de vroegere gemeente 
Ginneken en Bavel" van de heemkundekring Paulus van Daes
donck. 
Eerst even enke.le namen noemen, dan zijn we daar ook maar 
van af. De boekjes worden geschreven door Ir. Christ Buiks, 
de eindredaktie wordt gevoerd door Kees Leijten en Jan van 
der Westerlaken, de foto's zijn van Jan Grauwmans en van 
Ir. c. Buiks en de tekeningen zijn vervaardigd door Jan 
Soeterboek. 

KAARTEN 
Aan de zuid-oost-rand van Bavel liggen de buurtschappen 
Eikberg en Bolberg. over de oude veldnamen in deze randge
bieden van het dorp Bavel gaan de twee laatst verschenen 
deeltjes negen en tien. Het boeiende van het wetenschappe
lijke graafwerk van Christ Buiks is, dat het niet alleen 
de namen vastlegt, maar ook de namen verklaart. Die naams
verklaring houdt een stukje streekgeschiedenis in, verklaart 
de funktie, de vorm en de betekenis van de namen die de per
celen van oudsher dragen. De rapportage in de delen over 
Veldnamen ver.schaft de lezer een totaalbeeld van de streek. 
Ik blijf het jammer vinden dat in de boekjes wel de oude 
kaarten van het Kadaster van 1832 zijn bijgevoegd, maar 
dat een intekening op een kaart die de huidige situatie 
aangeeft, ontbreekt. Dat is een gemis, vooral voor lezers 
die niet in de streek geboren en groot gebracht zijn. 

" 
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WOESTENBERG 
Het prachtige agrarische gebied rond Eikberg en Bolberg 
staat centraal in de beide deeltjes. In deel tien is dat het 
gebied rond de vroegere Hoeve Woestenberg en het mysterieuze 
gebied van Kamerschot, dat ten noorden van het Ulvenhoutse 
bos is gelegen, in de buurt van Woestenberg. De hoeve, in 
1919 afgebrand, in 1922 weer opgebouwd, moest in 1970 toch 
plaats maken voor de rijksweg naar Tilburg. De Woestenberg
seweg, die over de rijksweg naar Tilburg loopt, geeft als 
troostprijs een prachtig uitzicht op dit gebied Eikberg. 
De oude hoeve Woestenberg bevatte een gevelsteen, zo lees 
ik, die aangaf dat de boerderij in 1661 was gebouwd, maar 
volgens Juten stond hier al in 1401 een hofstede. Op deze 
plaats zou eigenlijk, op initiatief van Odilia van Nassau, 
het klooster Vredenbergh worden gebouwd, maar het gebied 
bleek te drassig te zijn en men week uit naar Boeimeer. Oh 
ja, woest staat natuurlijk voor onherbergzaam, ook wel ver
laten, ver afgelegen. Het gebied Woestenberg lag indertijd 
ver van de bewoonde wereld, aan de grens van Bavel en mid
den op de heide. 

LOOTJE 
In de beide boekjes ben ik weer enkele interessante bena
mingen tegen gekomen. Roosberg wil niet zeggen dat er veel 
rozen bloeiden, maar roos kan een afleiding zijn van roer, 
riet of van root, rot, rooien, ontginnen van bos. 
Lootje is een stukje bos op hoge zandgrond, een wouwer is 
een visvi]ver, een drinkpoel voor het vee, een toemaatweide 
was geen weide waar tomaten groeiden, maar wel groeide er 
een soort gras dat de koeien graag lustten en vanuit Bavel 
naar de Fazanterie liep vroeger de Zattengracht. 
U mag er van denken wat u wilt, maar "zaetgracht" betekent 
wel gewoon een sloot of gracht tegen een dijk aan gelegen. 
In deel negen wordt vooral veel aandacht besteed aan de ver
klaring van de namen Bol- en Eikberg. 
In dat gebied liggen ook het Aardsgàt of Aarsgat, hetgeen 
dezelfde betekenis heeft als Aartsparadijs. Ook dat is een 
ironische naam voor een slecht stuk grond, Bliek staat dan 
voor een ven gelegen op de heide en blook verwijst naar 
een omsloten perceel. 

In het Vlaams heet een omsloten bebouwing, zoals een begijn
hof, een beluik. Met blook wordt echter grasland bedoeld. 
Tussen Wolfslaar en de landerijen van Woestenberg lag een 
heide_veld, dat genoemd werd Bondaf. 
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Bondaf en Bedaf ziJn verwante woorden. 
Onder Uden ligt het gehucht Bedaf. Die naam komt in Breda 
ook tamelijk voor. "Bet af" staat volgens Smulders voor een 
ver afgelegen ligging. Ik ga u niet alles voorlezen uit de 
beide boekjes Veldnamen. Nog slechts enkele veldnamen ver
meld ik. Ze komen ook in familienamen terug. Zoals Bijltje, 
Diepstraat, Bliek, Brouwers en Rietveld. Soms blijft een 
dramatische gebeurtenis heel lang in een veldnaam bewaard. 

In 1624 brandden er bij het Beleg van Breda tamelijk veel 
boerderijen af. Een van die hoeven stond bij Eikberg en zij 
werd na de brand van 1624 de Verbrande Stede of 't Verbrand 
Stedeke genoemd. In die ontdekkingen schuilt de grote bete
kenis van deze serie Veldnamen. Er is in beide boekjes veel 
gesproken over de Hoeve Woestenberg, die in 1970 moest wor
den afgebroken. Waarom komt er geen archief-foto van deze 
hoeve in deze af leveringen voor? 

Uit: "De Stem" van 28.8.1984. 

"Woestenbergse Hoeve" afgebroken t.b.v. aanleg 
Rijksweg Breda-Tilburg. 

De oude foto van Woestenberg uit ons gemeente-archief, 
die Gerard van Herpen, terecht, miste. 
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Ook in de afgelopen periode kreeg Paulus weer vele curiosa 
en andere grote of kleine dingen voor z'n inmiddels steeds 
groter wordende kollektie. 
Onze verzameling werd o.a. aangevuld met: 

Archief 
Dienstregeling Ginneken-Chaam v.v. 1933, Kanton 1926, 
Tijd 1947, Stem 1947, Maasbode 1947. 

Bibliotheek 
Langste dag van Brabant, gereedschappenkatalogus, 11 kinder
boeken, 10-tal boeken, oude jaargangen Brabants Heem. 

Curiosa 
Plakboek filmsterren, meetketting voor notaris, register 
le kommunikanten 19 11-1 97 1 Laurentiusparochie Ulvenhout, 
paar lemoeren naaikoffer, 10 herdenkingsborden , rokgewichten , 
oorlogsmedailles (1831) , briefkaart 1918, alpaca sigaretten
koker, pijpetui. 

Een deel van de kollektie "Landbouw" 
foto: Fotoshop Rovers, Breda 
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Foto-archief 
Foto's Cauwelaer, foto Wilhelmina, foto Bredase Raad. 

Koninklijk Huis 
Herdenkingsborden, foto's Wilhelmina. 

- Landbouw 
. Lange schoffel. 

oudheidkamer 
Tinnen koffie- en theeservies, koperen schilderijtje. 

Religie 
Bidstoel, dozen met bidprentjes, medailles H. Familie, 
reliquien, Agnus Dei, kist vol met medailles. 

Religieuze bibliotheek 
Wijze om Mis te dienen, parochiebundel, Kerstboek Leven 
en Licht, plaat H. Familie, H. Maria Eusfella, Gorris 
Kerkgeschiedenis. 

School 
Kaarten over oog, oor en spijsvertering, doos school
boekjes, onderwijzerslessenaar. 

Winkel van Sinkel 
Winkelblik Haagse Hopjes. 

Schenkers waren: 
Mw./dhr./fam.: Boelaars, Bruinsma, Van Eijl, Van Gool, 
Heestermans, Van de Heuvel, Jansen, Luijten, Oomen, 
Reijnaars, Siebers, Verhoeven, Vlamings, De Vries, 
Willemsen en de Rosmolenschool. 

KONTRIBUTIE 

Ook voor het verenigingsjaar 1984-1985 bedraagt het abonne
mentsgeld voor onze kring f 25,--. 
Betaalde u al ? 
Paulus hoopt dit jaar z'n 500e lid in te schrijven. 
Helpt u 'n handje mee ? 
Indien u uw stortings-/akseptgirokaart kwijt bent, kunt u 
uw abonnementsgeld storten op postgiro 37.13.311 of bank
giro 52.18.33.639, beide t.n.v. Paulus van Daesdonck Nieuw
Ginneken. 
En wellicht is het leuk met Sinterkiaas 'n jaarabonnement 
kado te doen! 
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HEEMKAMP IN DEN DUNGEN (3) 
door Kees Leijten 

Begunstigd door prachtig f ietsweer konden we deze zomer 
weer genieten van een heerlijk heemkamp • 
Niet minder dan 1 2 leden van onze kring waren naar Den 
Dungen getrokken om samen met de overige 100 deelnemers 
enkele dagen gezellig bij elkaar te zijn en daar te fiet
sen, praten, luisteren, eten, drinken en lachen in een 
prachtige natuur. Wat wil je nog meer! 

Bij de opening op woensdag 8 augustus werd de nieuwe vlag 
van Brabants Heem officieel in gebruik genomen en aan de 
kring "Den Dungen" overgedragen. 
De 0ude vlag, die begon te verslijten, dateert nog van het 
werkkamp te Ulvenhout van 6-8 augustus 1952! 
Een schitterend programmaboekje beoeleidde het kamp. 

Burgemeesters Frits Speetjens, die tevens voorzitter is van 
Brabants Heem, kon met velen terugzien op een geslaagd heem
kamp. 

" Ook in 1980 fietste Paulus tijdens het heemkundekamp in 
onze eigen gemeente. Johan van Gurp maakte deze fraaie 
foto. 
v.r.n.l.: Liesbeth Leijten, Kees Leijten, Jan van der 
Westerlaken, Saskia Leijten, Victor van der Westerlaken, 
Ingrid van der Westerlaken, onbekend, Frans Geurts. 

foto: Johan van Gurp 
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VEERTIGJARIGE BEVRIJDING VAN DE GEMEENTE 
NIEUW-GINNEKEN 
door Jan van der Westerlaken 

Op 28 en 29 oktober zal het veertig jaar geleden zijn dat 
onze gemeente bevrijd is. 
De heemkundekring Paulus van Daesdonck wil dit niet zonder 
meer voorbij la~en gaan. 
Onze sekretaris Jac. Jespers is al enkele jaren bezig met 
het verzamelen van gegevens over de oorlog in onze gemeente. 
Nu is hij druk bezig met het verwerken van al die gegevens, 
die hij bij elkaar verzameld heeft, door tientallen gesprek
ken te voeren met mensen die de oorlog in onze gemeente 
meegemaakt hebben. 
Het verwerken van al die gegevens vergt echter zoveel tijd, 
dat het boek over de oorlog 1940-1945 niet v66r mei 1985 
gereed zal zijn. 
Het belooft een zeer interessant boek te worden. Vele zaken, 
die tot op heden nog niet duidelijk waren, zullen in dit 
boek tot klaarheid worden gebracht. 
Iedere inwoner van Nieuw-Ginneken zal dit boek graag in 
zijn bezit willen hebben, mede door de vele foto's 
waarvan vele nog nooit gepubliceerd zijn. 
Bij de heemkundekring bestaat ook het plan in de weken rond
om 5 mei 1985 een tentoonstelling in te richten op het ge
meentehuis over allerlei z.aken, die nog herinneren aan de 
2e wereldoorlog. 
Iedereen die in het bezit is van foto's of andere zaken uit 
die tijd kan deze bij één van de bestuursleden melden. 
Wij zullen er beslist zuinig op zijn! 
Tijdens deze tentoonstelling zal dan ook het boek over de 
oorlog in onze gemeente te koop zijn. 

Ook Breda viert dit jaar zijn veertigjarig bevrijdingsfeest. 
Aan alle scholen werd het Bredaas en Pools volkslied toege
zonden. 
Voor vele van onze leden interessante muziek, die we hierbij 
afdrukken. 

BAVEL ANNO 1920 IN 1985 

Ook in 1985 zal Paulus weer present zijn op Bavel Anno 
1920. 
We hebben als onderwerp gekozen: "Curiosa van Paulus". 
Onze curiosakollektie is veelzijdig. 
Die willen we u graag laten zien. 
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Canadee1c:he druk bil Baarle-Nassau houdt aan. Omtrent den atrUd 1n dit aebled wardt 
nQC meeredeeld·, dat de Dultachen . trlb · 
alaaiden ~ westen van Arnhem_ h .1,111 

Hevige geve1:hten aan de Maa• en ten noorden van Nijmegen. brug&ehoofd te verbreeden. _Ook-ten 1111· 
1 IL • hti tb d 1 al den van Arnhem . •!aa4iden de DWtlche _ o we ". ru: DJ gaan . ana e p annen van genera strijdkrachten erin t4trrelnwinlt te be-· 

Eiaenhower ? - Krüg•aewoel nadert Breda. halen. Ten zuidoosten van NUmegen von · 
Hèt la dUidelljk, dat de opperbevelheb- maakt opnieu.w meldW. van den aan- den- in de omgevln& van Orot1~ heen 

ber der gealllee1·de atrijdkrachten, ge- houdenden druk der Ca.nacleeaen In en weer golvende revechten pla&t.1. · 11\J 
neraal Eisenhower, na het mislukken dit &'ebled en van zware reveehten. Sittard probeerden de Amerltanen· nie• · 
van het doorbraak-offensief bU Arnhem Ondanka den &'?ooten te&'enstand win- sterke strUdkrachtrn door · te breken. · 
aan Zijn plannen een andere rlchtln& nen de Canadee:oen hier echter elten HWl JIOll'lngen bleven evenwel vrucbC.-
heeft moeten geven. Welke la die rlch· da&' verder terrtht, iroodat men thuia loos, op een klelrie plaatselijke begreDI• · 
ttng? Deze vr~ dringt zich vooral de l1tA&' aannemen, dat !lij de BaronJe nn de penetratie na. · . 
laatste cia&en op, nu er teekenen zijn, Breda r.ooal niet bereikt hebben dan 
die wijzen op een nieuwe aanvalapogln& toch seer dicht renadenl zUn. Bet ellancl Dagö In geallleerie · 
der . seameerden. In verband me~ de De Bredanaars vragen· ztch met ·anpt handen. 
luiJpbedrijvlgheld t-usschen Maaseyck _af op · welke wljr.e hun atad In he,t oor- ·Nadat 1uter werd mee1edeeid, dat de 
en Aken, de betrekkelijke rw;t aan het logstooneel zou kunnen betrokken wor- aovJets 1eland waren op het :l,!tlandsche 
front tusschen Luxemburg en Metz en 't den. Slagen de Canadeezen erin om naar eiland Da1ö, waar de Dult1che 1trUclkrach- · 
verschuiven van geallieerde divisies van Tilburg en Breda op te rukken dan mag ten zich In hun bru1111ehootden .1n .he& zw
het SU.ldelijk naar het noordelijk krijga- men aannemen, dat de Duits~he strijd- clellJk deel van het eiland te1en de blnnen
ll!!bled, dat In ons land ligt, ga.ven wij krachten hun tactiek van ophouden en 1eclron11en 1ovJeta v•rdedtaden, wordt ln•'t 
glBter ,reeds een opvatting van . Berlijn- van het hardnekkl& betwisten van eiken weermachtberlcht van Woenlda1 meldlnf 
1che militaire kringen weer. Deze 7.&11en meter grond verder Z\tllen toen.,.....n om gemaakt van de ontrulmlne van- het -eiland 
In d hili--" k k ..- • door de Dultachen. De ontrulmln1 1ee verse .,. ... e tee enen eer een o- straks een nieuwe hoofdweerstandslUn achleclde, zoo mèl<ll het w.B. na -den Al· 
mende poging, om een nieuw offensief te bereiken, waar men weer Z!'l trach- wur van de 1ovJe&aenvallen en hft teru1-
ln ons land te ontketenen dan de her-· ten de geallleerden tot ataan te bren- , tre.kken van aue leeeronderdeelen. Ook 111 
vat~ va:i een offensief tegen Aken en gen. De vraag Is thans waar deze nieuwe het oor1011smater1aa1 werd mee1enomeo. 
tiet Rijnland. hoofdweerstandslJJn zal a-elegen zijn. Het · · • . .' 

Men kon verwachten, dat de gea1lleer- antwoord daarop weet alleen de militaire Korte wapemtilatand te D~k• 
den onmiddellijk hun. aanvallen op het leiding, al zou men mogen verwachten, Teneinde 1e1e1enheld te 1•ven-d• 'bur"r• 
Duitsche Rijk r.oUden richten. Waren dat een dergelijke weerstandsllnle eerst bevo ' ':in& te -evacueeren ia _ er tuuchen bilt 
lij erin geslaagd ons land naar •t noor- voorbij B~eda tn noordelijke rl<:,htlng zal Duittche earnlzoen en de 1eam"ercl• atrUd· 
:1en van Arnhem uit In tweeën te snij- gelegen Zijn, krachten een Jçorte wapenatilatand enr• 
1en en de weste).jJke helft af te sluiten, Van de grillige frontlijn In ons land ee1~~~~:~terNin van de ..;der• xaná.ii~ - , 
lan zou In het noordoosten het offen- noemen we dan eerst het oost -Brabant- b&1" •n Dul~che ateunpunten dell-. ·Jilltl 
!lef tegen Dultschland, in aansluiting sche gebied, waar de geallieerden pogen ale<:hta plutHllJIUI 1•ve.:htmi voor. 
i.an de a-eheele oostelijke frontlijn, on- hw1 opmarschgebled In westelijke ,rlch- · 
111iddellijJt. een aanvang hebben kunnen tlng uit te breiden. Zoo waren er aan- De llrû op Bo~ 
tiemen. Aan den wea_ telijken vleugel der vallen In de richting Tilburg en meer In wellnaiellchte Dultache poUU.-. 1!,dn• 
~P.a!lleerden. mee'" lJl )let blJz.ander um noordelUk In de richting van Den Bosch een 11 er' nteta bekend over ..n jJtük \ 'fll 
't lste Canadeesche leger · zou men dan en de Ma:u · o·:ersc,hr~h\S bij Hedel. In .w 1 ... 111"m.n OIO Kóllaaru" oril d1t'Jail4 
de taak hebben k=en' overlaten, cm 008telijke l' lchtlng be;weegt de str\jd :llch te beweecn den •Mld_ aan ~ &llcle Y"8 · 
te t!'&Chten de west= · ~ van 6ns ten zuidoosten van Helmond en 1n de om D\lll•chland op te 1~, .._. allee tl> 
land tn handen t.e-kr vin ZOOala dit Ie- a-evlng van Boxmeer ten zuiden van Oen de_ boo1te. vaa· de~ua-m jle 1'-rit8cll· 

• · Tu h d 't •--•-- ".. '.>.merll<aailac:Jw pen Y&A de w~lll· I~ thana, lij het met a-roote vertraging nep. SIC en eze ron~-"n en ...., 1tandavoorwaardeG voor Hon1&1'1,je, ·lif _6etl 
en lterken tege1U1tand, langs de Belg!- bij MHSeyck en . Sittard Is het oost-. eventueel bel!lmll ... nn den· ~41. 1llftll 
ache wMtkust en door midden-België tot Bra.bantsche er. noord- en rnldden-Llm- mt. ffn zeker . verban• tuaachua , - p11-
over het Kanaal van Antwerpen-Tuin- burgsche gebied In DU1tsche handen. En bllcatie1. en In het buitenland nrtoevent• 
hout is opgerukt. dan tenslotte Is er het front In de Rijn- Hon1aarsche diplomaten. 

Thans la Eisenhower voor de taak p- delta tusschen Maas-Waal en Neder-
ateld, om eerst· zijn opma.rschgebled In Rijn. Zoolang er nog niet van een mln- Geraolatea onr von ....._ 
ons !a.nd te consolldeeren en op de flan- der grillige frontlijn In ons la.nd sprake Uit BerlUn wordt meeeecleeld, Cat cle &e-
ken uit te breiden. En als men de gril - Is, zou men kunnen verwachten, dat de · ruchten over een benoemtna van den oud-
11.ie fronten In ona land ziet , dan begrJ,Jpt geallleei-clen nog niet van ons lanct uit amba•sadeur von Papen tot dlp1om11~ek 
men dat hij maar niet zonder meer met tot een groot offensief tegen Duitsch- verte1enwoordl1er van de Dt,titaebe r'tl••-

• 1 d 11 r1n11 bi.1 de apaanlche ot Po1·tuceache N• 
een offensief van ons land uit tegen aii zu en over&aan. eeerine van eiken 1rond ontbi.ot ~n. 
Duitschland · kan beginnen, maai; dat Inmlddela 11ehijnen de pallleerden 
hem op de eerste ple.ats In. or.s land een die plannen toch reeda te hebben, --
:moeilijke taak w11eht. ab uit latne berichten kan 011«emaakt 

Hoe zijn de verschWende fronten In worden. Van Dal'9che ll(Jde wijlt men 
ona land? erop, dat alle teckenen erop wUsen, 

dat Elsenhov1er zijn plan, om van NU-
In het westen maa- men ' aannemen, megen uit het Dult:sche lndaatrlep. 

dat Zeeuwsch-Vlaanderen geheel In ge- bied binnen te vallen, nog niet OPl'~&'e-
alll~erde handen. i.s. Daar $taat men ven heeft. BO sou met· steun van zeer 
voor de moeilijke taa.k om de Wester- &'root.e formatie• van het luchtwapen, 
Schelde In handen te krijgen. die van een hercroepeerin&' van zijn Hrijd· 
Walcheren en Zuid-Beveland uit door krachten en een sterke trciepencon· 
de Duitschers behe~rscht wordt. Zoo- centrntle toch willen trachten een 
lang zulks niet het geval Is blijven de awaartepor.t voor den strijd ie&'en 

· Canadeezen ten noorden van Antwerpen Dultschland in olill land te vormen. 
voor een lastl&e opgave ges_teld. Men noemt de mededeellng van de En-

Voor het eerst na &'eralmen tUd ge1sche radio, dat het offensief der ge
wordt thans echter In het W. B. mee- allieerden tegen Duitschland zou ont-

C brand zijn , niet Ju!st. · Wel z-0u er groote 
redeeld, dat de druk van l)~t lste a- . activiteit zijn van stoottroepen, die ech· 
nadeesche leger bij Antwerpen toerc- er slechts zeer kleine terreinwlnat kon-
nomen is. den behaler. . * 

Lang1 het kanaal van Turnhout Is •In den driehoek Al'nhem-Nijmeren-
men verder in noordelijke rlchtlnr Den l:W>ach Is een zeer sterke troepen-
opeenakt. De Canadeesen hebben al cbn~entratle vastgesteld. Hier zonden 
enkele brugeehoofden aan de over- op een betrekkel!Ji.l klein gel;led vier 
sijde van het kanaal en s,ij11 vooral lnfanterle-dlv!~IH. 3 tan!tdlvlsles en 3 
tuschen Turnhout en Baarle Nassau luchtlandingsdlvls!es opeeiir;eperst sUn 
bd verst &'evorderd. Het Daltsche die steeds weer storm loopen tejfen de 
Weennachtbertcht van Woen.sdar Dult:sche verdedlrlnl'. ' 

40 1::iar a·eleden., 
T " 

Bul.-arU-Tuktle , 
Te Sofia hffft de Bul&aaroohe mlnil_W 

van Oor101 een ·· peraverklarllll af&elel'd, 
waarin hi.1 acherpe woorden aan .het adt" 
van TurkUe richtte. Eenzelfde '&elll.ld was 
den laaiden tijd -In de Ruul1che pen waar 
te n~men. . . 

De minister noemde cse.crltle.k ·van de · 
Tw-k1che pera over de be2etttn1 van w•. 
ThracU! door de Bul&aren 1chad•UJk. • 

Luchiaaavallm op N~. 
AJ\llo·Amerll<aanach• luchtaanvallen <Ner 

den 1erlcht te&'en de stad Nl1rnber1: JCr ont 
stond achade aan woonwUl<en en kulluur- . 
monumenten. Ç>olt op het eebled van· Keu- , 
len en het Rl,jnland werden luchtaanvallen 
ondernomen. In den nacht vàn Dln•d•tt óp 
Woensda& waren de luchtaanvau.n ferlch\ 
op Kasael en Aschattenlfür1. Door enkele, 
vlie11tui1en werden bommen-. .af1eworpen · 
op. enkele plaatsen In zuid- en "zuld--•t• . 
Duitschland, waarbij ook dcior ·het vuur 'van 
de 'boordwapenen achacte aan hul&en werd., 
aangericht. SI vllegtuleen wercten :>•rle· 
haald , waaronder 13 vlermotort&e .bolru1len• 
werpers, 

Heden moet verclolsterd wonlen -van 
18.15 tot VrUdil~ 8.30. Laaüte lwar• 
tier Maand" 9 October, . ' . ,; · 

~ 

1\) 
\J1 
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VAN AACHTER 
DE PLATTEBUIS 

VAN AACHTER DE PLATTEBUIS (8) 
door Peer van de Schraanswaaije 

Neeje, meese, ik wul ut deze keer nou us nie over stopliechte 
of zoiets hebbe en ok niet over den tillevizie, alhoewel ik 
die dutse juffrouw, die Marleen Dietrieg wel gezien heb, mar 
neeje, das wel n'n hoop geschreeuw, mar verrekus weinig wol. 
Toen ik ze zaag hak al geëten en gedronken en overgegeve ok. 
Mar da doe tur nou eigenluk nie toe, ik was van de week nor 
Notsel geréje, omdak gehort had, dat d'n Daosdonkseweg ver
nuuwd wier en dat die ouwe strotstene te koop zouwe zijn; 
want munne zeun, die op de boerderij zit, zit in de wienter 
nogal us mee 'n stuk slechte weg te kijken aachter de kèr
kooi en zodoende reej ik ur us op uit. 
Nou koom ik daar nie alle daoge, zodat ut me al drek opviel, 
dat ur wa veraanderd was. 
Op den hoek bij Jan van Dongen, zen ze 'n gèf groot gebouw 
aon 't zette mee veul glas aon de vurkaant en mee 'n platdak. 
Das vur de kemieze, zee Harrieke Goos tegen me; vruger zate 
die in de stad, mar nou zen ze 'n bietje diechter naar de 
grens gekome, das makkelijker as .ze wa afslaan, dan hoeve 
ze d'r zelf nie zo wijt mee te draoge. 
Mar da veul glas; vijn ik nou ok nie zongoed, da wul zegge 
vur de doeane, want nou kunnen de smokkelaars zien of de 
kemieze thuis zen, en as da zo is, dan is de kust vur 'n 
groot gedilte veilig. 
Jao, vruger, hek ok nogal US unne keer mee n'n zak op m'n 
schouwers gelope, mar daar horde tegesworrig nie mir van, da 
gaat vurtaon mee auto's en zo, das makkelijker en ik heb wel 
us harre vertelle, as ze zonne smokkelwaoge vange, das ze den 
schuffeur toch laote loope, want aanders kunnen de kemieze 
d'n aandere dag ginne vangst mir doen. 
Jao, meese, ge zie wel dat ur bij de kemieze en smokkelaars 
ok nog pollitiek aon te pas komt, daar hoefde nie vur naar 
Zwede of Engeland te gaan, da hed hier ok al. 
Mar ik ben zonder strotstene thuis gekome, en daar was ik 
vur van huis gegaan. Onze Piet zal dus nog 'n jaar duur de 
modder motte rijje. 
Allee meese, tot schrijfs h~. 

Uit: Nieuw Geluid, 20.10.1963 
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OVER JAGEN EN STROPEN IN DE DERTIGER JAREN 
door Jan Grauwmans (sr.) 

Als er vroeger een drijfjacht was, werd je soms gevraagd 
om mee op jacht te gaan. Dan kwam iemand van de jachtver
eniging dat vragen. Meestal was dat de heer Althuizen, die 
in Ulvenhout woonde. Hij verzorgde alles voor de jagers, 
een gezelschap heren van goede stand. Een was er jager
meester. 
In mijn tijd was dat Baron Prisse. Hij schreef de jachten 
uit en betaalde ook de jachtopziener, die een heel jaar 
in dienst van de jagers stond. Soms botste het wel eens 
met de boswachter, want het wild deed nog wel eens schade 
aan het jonge houtgewas. 
Als het dan oktober of november was, begon de jacht. Die 
duurde tot 1 januari. 
Ik deed altijd graag mee want je kon 2 gulden verdienen. 
Ik was 15 jaar. Of je nu oud of jong was deed er niet toe, 
je kreeg allemaal even veel. 
We moesten om 9 uur present zijn bij De Fazanterie. Dan 
begon de jacht. De heren stelde zich op langs dreven en pa
den. We moesten bij het opj~gen van het wild flink lawaai 
maken. Je had allemaal een stok bij je. Als er dan wild op
gejaagd werd, moest je roepen. Was het vliegend wild dan 
moest je roepen "Kiro", bij ander wild "Partoe". 's Middags 
kregen we erwtensoep. Om half 5 was het afgelopen. Dan werd 
de buit onder de jagers verdeeld. De jachtopziener betaalde 
de drijvers uit. Dan werd er gevraagd om de volgende keer 
weer mee te doen. Zo ging dat 4 of 5 keer per jaar. 

De jachtopzieners moesten er 's avonds of 's nachts wel 
eens op uit, want in die tijd waren er veel stropers. Dat 
was niet zo zeer voor de winst maar meer sport. Mijn vader 
was vroeger een echte stroper. Die had zelfs drie geweren, 
waarvan er 2 in het veld verborgen zaten. Op een keer was 
hij aan het stropen op Strijbeek. Dat was toen allemaal 
nog hei en bos en de jacht was daar ook van de Baron. Die 
huurde dat tot aan de Mark van de boeren. Op een gegeven 
moment liep hij in de val. De boswachter had hem te pakken. 
Hij stond voor de Mark en zei "halt, Jan, ik heb je te pak
ken". "Goed", zei mijn vader, "maar maak een eerlijk proces 
verbaal op 0

• "Dat zal ik doen", zei de boswachter van Honds
donk. Toen een tijdje later mijn vader voor het gerecht 
moest komen, was er ook deze jachtopziener P.V. De rechter 
vroeg of mijn vader nog iets in te brengen had. 
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"Jazeker", zei miJn vader, "er staat immers in het proces
verbaal dat ik aan het j .agen was, want er staat 'in jagen
de houding', maar waar zijn dan mijn patronen". 
De rechter vroeg wat was je dan aan het doen. Mijn vader 
zei: "Ik wou dat geweer over de grens smokkelen". 
De boswachter kreeg een uitbrander en mijn vader werd vrij
gesproken. Drie weken later schoot mijn vader een konijn 
vanuit zijn schuur. Hij woonde tegen het bos. Liet het nog 
een uur liggen en ging het toen halen. En wie sprong er uit 
de struiken ? Onze boswachter! Hij zei: "Nu ben je wel aan 
het jagen, Jan". Mijn vader kreeg weer een bon. Deze keer 
moest hij dubbel betalen. Hij moest zijn geweren verkopen 
om het proces te kunnen betalen. 
Hij heeft nadien niet meer gestroopt. 

UIT DE HISTORIE VAN HET VERENIGINGSLEVEN (7) 
door Kees Leijten 

De gemeente Nieuw-Ginneken telt naast onze heemkundekring 
"Paulus van Daesdonck" nog een groot aantal verenigingen. 
Sommige hebben een zeer lange historie achter de rug, an
dere verenigingen hopen dat eens te bereiken. 

Enkele jaren geleden schreef F. Oomens voor ons de geschie
denis van u.v.v. 
Over Harmonie Constantia verschijnt een apart boekje. 
Thans is Frans Carton in de historie gedoken en zal in en
kele afleveringen de geschiedenis aan u vertellen van het 
honderddertig jaar oude Gilde Alliance d'Amitié. 
Ook de voorgeschiedenis heeft hij voor u nagespeurd in de 
oude archieven. 
Graag roept de redaktie andere leden op de geschiedenis 
van hlin vereniging te beschrijven. 
Wat we nu niet vastleggen kan over enkele jaren verloren 
zijn! 
Ook de geschiedenis van niet meer bestaande verenigingen 
zijn welkom! 

Eerder verschenen in de rubriek "Uit de historie van het 
Verenigingsleven": 

1-3 Uit het boek van de "Confrerie St. Caecilia" te Bavel 
(1795-1889) in B.v.P. 29 p. 14; 30 p. 84/ 31 p. 141. 

4-6 "Voetballen in Ulvenhout" door Frans Domen (1907-1981) 
in B.v.P. 32 p. 163; 33 p. 237; 34 p. 37 
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UIT DE HISTORIE VAN HET VERENIGINGSLEVEN (8) 
door Frans Carton 

VAN HET HANDBOOGGILDE IN GINNEKEN 

en 

DE SCHUTI'ERIJ "ALLIANCE d'AMITié" 

in Ulvenhout 

Welaen miJn fixen Boogh 
Ghij hebt mij nooit bezweecken 
Te taeij in het recken 
Om te breecken, 
Gedoogh dat ik u span 
Veel stijver dan voorheen 

(Vondel) 

Om tot het oprichten van een Gilde te komen diende een ver
zoekschrift te worden gericht tot de hoogste regeringspersoon 
in den lande. 
In het jaar Onzes Heere 1752 richtten enkele "inwoonders der 
Heerlijckheden Ginneken ende Bavel" zich tot "Haere Koninck
lijke Hoogheijt Princesse Anne, Douarriêr.e van Orange en Nas
sau Moeder-Voogdesse en Regentesse van Prins Willem V" met 
het verzoek te mogen overgaan tot het "oprechten van eene 
Gilde van den Hantboghe". 

- Zij, Princesse Anne van Hannover en van Great-Britain and 
Ireland was de vrouw van wijlen Willem Carel Hendrik Friso, 
stadhouder van Friesland die in 1747 ook door de andere 
Provinciën als zodanig werd aangesteld en de titel van 
Willem IVe verwierf. -

In Ginneken bestond destijds een Gilde waarin de bijenhouders 
zich hadden vereend. Ook zij schoten met de handboog maar niet 
binnen het kader van een Gilde of Schutterij. Mogelijk dat zij 
dat als een gemis voelden en derhalve· "oorlof vroegen eene 
Gilde te mogen oprechten". 
Hoe het ook zij, ene G·. Soetens had het mooiste handschrift 
en bijaldien mocht hij in zijn schoonste schoonschrift het 
verzoek opstellen dat werd . gericht aan "Haer Heeren Praesident 
Raeden en Reekenmeesters van de Domeijnen van haere Koninck
lijcke Hoogheijt" hen "biddende de Saecken daer henen te diri
geren dat supplianten Octroij van Haere Konincklijcke Hoogheijt 
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mogten becomen" onder. bijsluiting van een Artikelbrief ter 
goedkeuring en supplianten "in navolginge van voorige Gil
dens goedgunstelijk gelieve te vergunnen uit 's Heeren Mast
bosch het noodige hout tot eenen Schutsboom". 

G. Soetens tekende als eerste. De overige supplianten waren 
Cornelis Verhoeven, Pieter Garst, Jan van Alfen, Pieter 
Hessels, A. Smolders, F. Maes, Matthijs Pieter Jorddy, Jan 
Joseph van Unneck, Peter Reijniers, Petrus van Diessen, Jan 
van de Laer, Anthonie Graauwen en Anthonie van Oeckel. 
De drie laatstgenoemden tekenden met een kruisje als "hant
merck", "wijl zij de schrijfconste niet en machtig waren" 
maar dat wil natuurlijk niets van hun kapaciteiten als 
schutter zeggen. "Het zijn niet altijd de wijsten die het 
best schieten". 
Uit andere gegevens mogen blijken dat Cornelis Verhoeven 
waarschijnlijk schoolmeester was in Ginneken, Peter Reij
niers zou pachter geweest zijn van de Merckbeemd langs de 
rivier de Mark en Jan van Alfen woonde "tot den Bieberg" 
waar hij het "kleine Weijke" en "den Breebeemd" in pacht had. 

In zijn boek van "Handbooggilde tot Handboogschutterij 
Prins Hendrik beschrijft onze Ginnekense schuttersvriend 
Willem de Ruijter hoe de afstammelingen van deze handboog
schutters in rechte lijn de handboogsport in Ginneken, via 
de schutterijen "De Valkenbroeders" en "Koning Willem III" 
bleven beoefenen zodat genoemde schutterij "Prins Hendrik" 
met recht de historie en traditie van het oude Gilde voort
zet. 

Nadat op 14 december 1752 van Schinne namens de Praesident, 
Raaden en Reekenmeesters der Domeijnen de heer Meester Rom
bout Melchior Damisse, Drossaerd der Stad en Baronie van 
Breda om bericht, beschouwing en raad had verzocht, verkre
gen requestraten "oorlof" tot het heroprichten van een 
"Hantboghegilde" en tevens goedgunstelijk vergunning tot 
het kappen van eenen Schutsboom in het Prinselijk Mastbosch. 
De Gildebrief of Caerte werd op 21 juli 1753 getekend door 
Anne, bij de gratie Gods Kroonprincesse van Groot Brittanien 
en Princesse - Douarrière van Orange-Nassauw enz. enz. 
De Artikelenbrief, waarin precies was aangegeven hoe het Gil
de "bestiert ende bemainteniert" moest worden bevatte drie 
en dertig artikelen. 
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ENKELE INTERESSANTE ARTIKELEN UIT DE GILDEBRIEF 

In artikel 1 lezen we: 
"Dat die van den Gulde met de meeste stemmen, met advies van 
den OVerdeken, die altijdt zijn zal den Officier van deze 
Heerlijckheit, en in der tijd sullen kiezen twee dekenen en 
eenen OUderman die oock teffens zal zijn Boekhouder en Bus
meester (penningmeester) , dewelcke sij gesamentlijck onder
hoorig sullen wesen in alle pointen dese Gulde raeckende omme 
met den OVerdeken ende OUderman bij de meeste stemmen van de 
gemeene broeders bij alle veranderinghen, disputen ofte andere 
voorvallen voor altoos geresolveert, gedecideerd en onderhou
den te worden ende sullen tot haere dienste hebben eenen 
Guldeknecht die bij de voors. Regenten sal gecosen worden." 

De Overheid hield een stevige vinger in de pap: de OVerdeken 
moest altijd zijn de Officier van de Heerlijkheid Ginneken 
en Bavel, de deken en de Ouderman mocht met meerderheid van 
stemmen worden gekozen door de gewone Gildebroeder~ maar •••• 
met advies van den OVerdeken. 

Artikel 4 
"Indien iemand in desen G'ilde begeert te comen ende geadmit
teert te worden zal den Selven voor zijn incomen in het voor
segde Gilde moeten betaelen eene Somme van Ses Guldens ende 
soo wanneer iemant van den voors. Gilde uijt deselve begeert 
te gaen moeten betaelen gelijcke Ses Guldens." 

Ongetwijfeld was het een hele eer in het Gilde te mogen komen. 
Men moest immers zes gulden inleg betalen, in die tijd een 
vorstelijke som. Om verloop tegen te gaan bepaalde men dat 
men bij hij het uittreden eveneens zes gulden moest betalen. 

Artikel 6 
"Komt het te gebeuren dat ymant van de Gildebroeders enige 
Twist ofte Vegterije maeckt of pleegt als het Gilde vergae
dert is, die sal telcken Reijse verbeuren ses Guldens en een 
mes op iemant treckende twaalf guldens." 

Ook in die tijd nam men het kennelijk niet al te nauw met de 
spelling: - in een zin ymant of iemant -. 

Trouwen mocht natuurlijk wel en doodgaan ook, maar Guido Ge
zelle' s dichtregels "Omfloersde trom noch rouwgebrom ga rom
melend om voor mijn gebeente •••• " waren zeker niet van toe
passing op de Gildebroeders want, 
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Artikel 7 
"Eenen der Gildebroeàers comende te trouwen zal gehouden 
zijn aan het Gilde te geven een Halve Tonne Bier ende een 
der Gildebroeders comende te overlijden, zal eveneens een 
halve Thonnen Bier aan het Gilde gegeven moeten worden, 
dies sullen alle Gildebroeders die daegs voor de Begraef
fenisse door den Gildeknecht versocht zullen worden gehou
den zijn met eenen swarten Mantel ter Begraeffenisse te 
comen indien hij ten tijde van de Noodinghe binnen dese 
plaets en door ziekte niét belet is op de Boete van Ses 
Stuivers." 

In Rijsbergen waar bij het Gilde "Sint Sebastiaan", opge
richt in het jaar onzes Heeren 1616 eenzelfde regel gold, 
waren in het jaar 1810 meerdere schutters beboet omdat zij 
nie't verschenen waren op de uitvaart van Antony Peter Jansse. 
Zij kregen boeten van twee, zes en veertien stuivers. Gevert 
Goetschalk kreeg nog een extra boete omdat hij zich tegen
over de hoofdman en deken oneerbieding had laten ontvallen 
dat "hij niet gekomen was omdat het stront regende!!!" 

Schutters kennende kan men aannemen dat het volgende arti
kel weinig toepassing zal hebben gevonden: 

Artikel 15 
"Soo wie meer Bier stort binnen het vierkant van den doel 
als hij met beijde sijne Handen kan bedecken verbeurt ee
nen stuijver." 

Zeer vreemd doet artikel 19 aan; men was verplicht een an
der "aan te brengen": (ach, een schutter "klikt" niet). 

Artikel 19 
"Soo wie een ander iets siet misdoen is gehouden hem te 
calangieren en 't selve aen te geven op eene poene van 't 
selve dobbelt 't geen hij die hij gecalangiert moest hebben, 
sou hebben verbeurt en sal sulx een gecalangeerde bij soo
verre hij sulx te kennen geeft en verklaert dat soo een 
sijn misdrijf gesien heeft, van de boete vrij sijn, maer an
ders niet." 

Art:i_kel 20 was bijzonder duidelijk en volkomen afwijkend 
van de thans in zwang zijnde vaststelling dat een "gevallen 
pijl een roos wordt", 
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Artikel 20 
"Soo wie sijnen peijl op den peese gestelt heeft en die we
der ter aerde laet vallen verliest zijnen scheut". 

Een blazoen was toen ook wat waard; 

Artikel 25 
"Voor elck wit dan den Gildeknecht ten Doele sal setten zal 
hem betaalt worden eenen halven stuijver." 

Stiekem "bietsen" mocht niet: 

Artikel 26 
"Soo wie eenigen prl.JS aenroert ofte wegneemt voor en aleer 
hem die gegeven wordt sal verbeuren twee stuijvers." 

En behoorlijk waarschuwen: 

Artikel 26 
"Soo die eenen peijl schiet voor en aleer hij overluijdt sal 
geroepen hebben "sta breed" of ander diergeleijck teecken 
waarmede eenieder gewaerschouwt is hem te wachten, verbeurt 
ses stuijvers." 

Het mag, maar je moet het eerst vragen: 

Artikel 31 
"Yder Gildebroeder sal moeten Sl.Jn eigen boogh en peijlen 
hebben en soo wie d'een des anderen boogh of peijlen aen
roert en van de kaemer draaght sonder consent van dengeene 
diese· toebehoort sal telcken Reijze verbeuren twaelf Stuij
vers." 

En wat doen we dan met de boetegelden: 

Artikel 33 
"Ende word bij desen expresselijck geordonneert ende gesta
tueert dat alle Boetes tendese ten laste van de contraventen 
deses Briefs en van ieder Artiekel van dien, zullen worden 
beheert ende geemployeert als volgt te weeten: 
Alle de Boetes van twaelf Stuijvers ende daer beneden sullen 
alleen sijn en blijven ten profijte van het Gilde, ende de 
Boetes boven de twaelf Stuijvers sullen wesen een derde deel 
tot profijt van den OVerdeken, een derde deel ten behoeve van 
de armen van deese plaets en het resterende derde deel tot 
profijt van het Gilde. 
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Hoelang dit Handbooggilde in Ginneken heeft bestaan is niet 
bekend. Waarschijnlijk is het in de Napoleontische tijd ter 
ziele gegaan. 
Vele jongemannen werden ingelijfd in de legers van Napoleon, 
de Gilden beperkten daardoor hun aktiviteiten, archieven 
gingen verloren. Het origineel van de Ginnekense Gildebrief 
wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief in 's-Gravenhage. 
In de "Soeur Suc"-zaal in "De Harmonie" hangt nog· de zeer 
oude Gildetrom die eigendom is van de Handboogschutterij 
"Alliance d'Amitié". Een kostbare herinnering aan vervlogen 
tijden •••••• 

Na de beroeringen die de Napoleontische tijd meebracht, werd 
er toch weer vrij spoedig met de handboog geschoten. Op het 
landgoed de "Hondsdonk" bevindt zich nog steeds het oude 
vaandel der schutterij "Eendragt maeckt Maght", de voorloper 
van onze huidige schutterij. 
Het oude vaandel werd aanvankelijk ook meegedragen bij de 
begrafenis van een lid van "Alliance d'Amitié", maar een 
dertigtal jaren geleden werd van deze traditie afgezien om
dat het vaandel zeer kwetsbaar was geworden. 
"Eendragt Maeckt Macht" verdween geruisloos in de nevelen des 
tijds, maar zonder "handboog" ging het ook niet en daarom 
richtte meester A. Baron van den Borch tot Verwolde, destijds 
bewoner van de Hon.dsdonk in het jaar 1851 onze schutterij "Al
liance d'Amitié" op. Zijn nazaten bleven een bijzondere be
langstelling voor de schutterij koesteren. 
Rond het midden van de vorige eeuwbeleefde de handboogsport 
een geweldige opbloei, talrijke verenigingen werden rond 1850 
opgericht. 
Om er een paar te vermelden: Semper Unitas, Princenhage, 1847, 
Sint Sebastiaan Prinsenbeek, l'Amitié Unie, Roosendaal, "Ei
kels worden Eiken" Zundert, Willem II-Vlijt en Volharding 
Ginneken. 
Soranus te Bavel werd in 1861 opgericht. 

In den zomer bezocht de heer van den Hondsdonk met de pachters 
van zijn landgoed, met brave ambachtslieden uit Ulvenhout en 
andere achtbare inwoners van die plaats schietingen in Noord
Brabant en de Belgische Kempen. 
Per traditie bleef de heer van het landgoed president der 
Schutterij en hoezeer de schutters daarmee in "hun nopjes" 
waren blijkt wel uit het zilveren ereteken in de vorm van 
twee gekruiste bogen met pijlenbundel dat in de prijzen
kast prijkt en in het jaar 1855 namens alle schutters werd 
aangeboden "ter vereeringhe van sden President". 
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Dienstregeling 
VANAF 15 MEI 1933. 

AUTOBUSDIENST CHAAM-
UL ~NHOUT-GINNEKEN (markt) v. v. 

DAGELIJKS, OOK OP ZON- EN FEESTDAGEN. 

Vertrek : Vertrek : 

Chaam 81 J;30 6130 Ginneken 
Dasmus 8·05 lj35 6,35 Ulvenhout 
Honsdonk 8 10 1

1
40 6!40 't Hoekje 

't Hoekje 8 15 J.45 6'45 Honsdonk 
Ulvenhout · 8.2 lj'50 6!50 Dasmus 
Aankomst Ginneken 8125 155 6;55 Aankomst Chaam 

xx Op Zon- en Feestdagen vertrek van Ginnekcnmarkt 

XX 

1130 5 8 
1135 505 805 
ll40 5 JO 8 JO 
1145 5 15 Bl 15 
n 50 s 20 al2o 
Hi55J s 2s ar2s 

om 2 uur in plaats van 5 uur. 

TARIEF: 
Chaam - Ginneken enkele reis 30 cent. Retour 50 cent. 
Chaam - Honsdonk 

" " 
10 cent • . 

Chaam - 't Hoekje 
" " 

15 cent. , 
Chaam - Ulvenhout 

" " 
20 cent. of omgekeerd. 

Ginneken Ulvenhout " " 
10 cent. \ 

Ginneken - 't Hoekje 
" " 15 cent. 

Ginneken - Honsdonk " " 
20 cent. 

Alle kinderen onder de 8 jaar 10 et. Vraagt onze gocdkoope weekkaarten 

voor scholieren, 

De Ondernemer C. J. VAN RAAK, 
T clefoon 8, CHAAM. 

DRUKKERJJ DE JONG, BAARLE-NASSAU. 

OP EN ROND DE GRENS (11) 
door Ad Verk ooijen 

Niet alleen de Strijbeekseweg is vele jaren gesprekspunt ge
weest bij de verbinding met België, ook in Meerseldreef werd 
er in 1934 nog hevig over geredekave ld. 
In de "Gazet van Hoogstraten" van 10 februari 1934 las ik 
het volgende: 

BERICHT UIT MEERSEL 

Veel is er al geredekaveld over de vernieuwing van den grooten 
steenweg, welke een internationale verkeersweg moet worden . 
Met die groote verbetering zou de Dreef zelf meer op zij ge
l aten worden en daarom is het nu den oogenblik, en niet meer 
u it te stellen, om mogelijke verbetering aan het eerste tracé 
te brengen. Zou het bv. niet mogelijk zijn een gewenschte 
verbe t ering te krijgen door den nieuwen steenweg over de 
Dreef zelf te l eggen met verbinding langs Galder naar Breda ? 
Naar het heet is het de gemeente Meerle met zu lken tracé ge
heel eens . 
Doch dan dient e r onverwijld gewerkt bij hoogerhand . 
Is het België eens met die nieuwe l ijnrichting, dan zal Hol
land voor die verbinding ook genegen zijn . Voorui t dus en 
geen tijd verloren ! 
Dat de menschen van de Dreef samenspannen en een flinke 
rekwest daarvoor teekenen . De zaak is dringend en bij den 
heer minister evenals bij diens kabinet moet aangeklopt, en 
'rhaaldelijk, om voldoening te bekomen. 

UIT HET ARCHIEF VAN PAULUS (8) 
door Kees Leijten 

Van de familie Vlamings-Kloet uit Tilburg kregen we onl angs 
een affiche met daarop de dienstregeling van de autobusdienst 
Chaam- Ginneken v.v. uit 1933 . 
Hiernaast een verkleinde afdruk van dit oude affi che • 

..C Ook de prijzen zijn interessant. 



38 

MET VLUCHT NAAR MONUMENT 

Eerste vliegtocht 
Nederland herdacht 

4,,.4?8 
<. 

75 JAAR NEDERLANDSE LUCHTVAART 
door Kees Leijten 

Op 27 juni 1984 was het 75 jaar geleden dat de Russisch
Franse Graaf de Lambert voor het eerst boven Nederland 
vloog in een "vliegmachine". 
Dat gebeurde op 27 juni 1909 op de Klappenbergse Heide 
onder Etten. 
De Leurse fabrikant s.c.J. Heerma van Voss vierde dat jaar 
het veertigjarig jubileum van zijn suikerfabriek. 
Z'n zoons stelden voor een wielerwedstrijd te organiseren, 
maar dat vond de oude Sybrand uit de tijd. 

Sommige kringen wilden Den Haag de primeur geven, maar 
Heerma van Voss zette door en loofde f 15.000,-- uit voor 
twee vluchten in zijn eigen gemeente. 
Tienduizenden aanschouwden op zondag 27 juni het schouwspel 
toen het gammele toestel van latten en pianodraad, twee 
rieten stoelen om in te zitten en de staart voorwaarts ge
richt de lucht in ging en 3~ minuut boven de aarde zweefde. 
Een waterdruppel op de bobine maakte een eerste noodlanding 
noodzakelijk. 

Op 27 juni jl. hebben zes piloten uit West-Brabant een 
posthume hulde gebracht aan Graaf de Lambert door om 
20.28 uur in formatie rond de gedenknaald te cirkelen. 
Het bestuur van de heemkundekring Jan uten Haute te Etten
Leur was hun gast in de zes vliegtuigjes. 
Op dezelfde dag heeft genoemde kring een leuk boekje uit
gegeven (32 pagina's) gewijd aan deze eerste vlucht met 
een ooggetuigeverslag uit 1909. 
Het boekje is geschreven door Pierre Tempelaars. 

Het boekje is verkrijgbaar bij de heemkundekring 
Jan uten Haute of in het museum te Etten-Leur. 
U kunt het ook afhalen op Craenlaer 18, Ulvenhout. 
Kosten f. 5,--. 

~ 
1 1 

GEACHTE REDAKTIE 

Het gebruik van IN en OP de straat is niet altijd even dui
delijk. 1) 
Veel heb ik niet gevonden, althans wat de dialekten betreft. 
Daar gaat het hier om, want in het Algemeen Nederlands is de 
situatie wel duidelijk. Je kunt daar in het algemeen zeggen 
dat IN gebruikt wordt bij straten, OP in andere gevallen. 
Om dit met Amsterdamse voorbeelden te illustreren: IN de 
Kalverstraat, IN de Rijnstraat, IN de Dapperstraat,liïaar 
OP de Dam, OP het Leidseplein, OP de Nieuwendijk, OP de 
Apollolaan, OP de Amstelveenseweg. ~ 
Ik ken in het Amsterdams stadsdialekt geen uitzonderingen op 
deze regel. In het Rotterdams zijn die er wel (geweest), ge
tuige een artikel van L.J. Rogier, "Aantekeningen en correc
ties op Rotterdamse dialectproeven" in Tijdschrift voor Taal 
en Letteren 26 (1938), 184-199, waarin de volgende passage 
voorkomt. 

In de Maasbode van 27 Maart 1930 (avbl.) schreef pater B. 
Kruitwagen O.F.M. een aardig artikel daarover. Aanleiding 
daartoe was de uitdrukking "in de Kipstraat", door de Msb 0 

enige dagen te voren gebezigd. Inderdaad doet zulk een ver
keerd voorzetsel de ware Rotterdammer bepaald pijn; het is 
In de Pannekoekstraat, In de meeste andere straten, maar 
OP de Hoogstraat (want die is een stuk van Schielands hoge 
zeedijk) en OP de Kipstraat (want die was tot voor een jaar 
of zeventig nog een waterloop: de Kipsloot). 
Deze voorzetselgevoeligheid gaat zeer ver en is voor immi
granten moeilijk aan te leren. Mijn vrouw is een Haagse en 
had in het begin van ons trouwen de pijnlijke gewoonte mij 
te kwetsen in mijn heiligste gevoeligheden door te spreken 
van· "IN de Hoogstraat". Zij heeft sedert - volgens het 
assimilatieprices der gemengde huwelijken - de orthodoxe 
term leren bezigen, maar dat de natuur boven de leer gaat, 
bewijst zij .telkenmale, wanneer zij mij doet rillen bij 
uitdrukkingen als: "DOOR de Hoogstraat lopen", "de Hoog
straat INgaan", "de Hoogstraat UITkotnen", waartegen een 
Rotterdams gemoed instinctief in verzet komt; het voelt dat 
hier · alleen OVER, OP en AF gebruikt mogen worden. 
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Hetzelfde artikel behandelt nog enkele klemtoonkwesties en 
ook enige blijken van Rotterdamse voorliefde voor het on
zijdig geslacht, maar heeft hier m.i. enigszins de neiging 
specifiek Rotterdams te noemen, wat het niet is. 

In het Bredaas zijn die uitzonderingen er blijkbaar ook. 
Is de situatie van de Bredase "OP-straten" vergelijkbaar 
met die van de Rotterdamse? Of zijn deze straten "objek
ten die op een of andere manier geïsoleerd zijn ten op
zichte van hun omgeving, of in ieder geval opvallend zijn 
temidden van die omgeving, niet geïntegreerd", zoals J.L.A. 
Heestermans in zijn proefschrift "Naar", "Naast", "Langs" 
en "IN", Martinus Nijhoff/Den Haag/1979 (p. 132) schrijft, 
in navolging van studies van Molemans en Van Langendonck? 

In dit proefschrift (promotor was prof. Weijnen) wordt 
vooral aandacht besteed aan het voorzetsel bij plaatsnamen, 
dus niet bij straatnamen, waar het u om gaat. 

1) zie B.v'. P. 'il r>Oj i91-18/:, 

Met vriendelijke groeten, 

~r( ' I \ ' ·~ 
,,- ' 

\. ' Dr. J. de Rooij 
Gouden Leeuw 215 
1103 KD AMSTERDAM 

"OUD SPEELGOED" BIJ "BAVEL ANNO 1920" 
door Jan van der Westerlaken 

Jaarlijks verleent de heemkundekring Paulus van Daesdonck 
met een tentoonstelling zijn medewerking aan de manifesta
tie Bavel Anno 1920. Het thema was dit jaar "Oud Speelgoed". 
Omdat Paulus nog niet zó veel oud speelgoed verzameld 
heeft, kwam het merendeel van de tentoonstelling uit parti
kuliere verzamelingen. De hoeveelheid materiaal was minder 
dan men van ons gewend was, maar de kwaliteit stond op een 
hoog peil. 
Bij velen kwamen herinneringen uit eigen jeugd naar boven. 
De uitroepen "oh, dat heb ik vroeger ook gehad, waar zou 
dat gebleven zijn", waren niet van de lucht. 
Vóór de tentoonstelling geopend werd, werd aan de gastheer 
en gastvrouw van Paulus, Jan Boomaars en "zijn" Bets de 
Veldnamen delen 9 en 10 over Bolberg, Eikberg, Roosberg en 
Woestenberg aangeboden. 

DRIEMAAL 11 ULVENHOUT - HUIJBERGEN" (2) 
door Herman Dirven 

In i782 werd te Ulvenhout, aan de Strijbeekseweg geboren, 
J. van Hooijdonk, die na zijn studie aan de Latijnse school 
te Oosterhout zijn theologische studies op het seminarie 
IJpelaar voltooide en in 1808 priester werd gewijd. 
In 1817 werd hij president van het Groot Seminarie, welk in 
datzelfde jaar verplaatst werd van IJpelaar naar Hoeven. 

Boerderij Strijbeekseweg 27 (fam. Van Hooijdonk) in de 
zestiger jaren. 
De boerderij is inmiddels totaal gerenoveerd. 
In deze boerderij is Mgr. Van Hooijdonk, de le bisschop 
van Breda, geboren. 

foto: fam. Van Hooijdonk 
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Tien jaar later, op 7 januari 1827, werd hij apostolisch ad
ministrateur van het vicariaat Breda en op 12 januari 1842 
werd hij tot bisschop benoemd. 
Mgr. van Hooijdonk stichtte in 1854 de congregatie van de 
Broeders van Huijbergen, oorspronkelijk met het beperkte doel, 
de leiding op zich te nemen van de stichting: het centrale 
weeshuis. 
Maar reeds in 1854, het eigenlijke geboortejaar van de congre
gatie, kwam naast het Weeshuis een tweede stichting te Huij
bergen tot stand en wel een voorbereidende klas voor het 
klein Seminarie, waaruit al heel spoedig het nog steeds be
staande pensionaat "Ste Marie" groeide. 

De Broeders van Huijbergen vormen een bekende congregatie die 
ook in Breda een belangrijke stempel heeft gedrukt op het on
derwijs van deze eeuw. Ook nu nog beheren zij een aantal scho
len. 

KURSUSSEN OUD-SCHRIFT 

De gemeentelijke archiefdienst Breda organiseert in het 
kursusjaar 1984/1985 t.b.v. amateurhistorici, genealogen 
en andere belangstellenden twee of drie kursussen "Oud
Schrift" (leren lezen en begrijpen van 15e-18e eeuwse 
dokumenten) , namelijk 1 of 2 kursussen voor beginners en 
1 voor gevorderden. 

De lessen zullen 1 x per 14 dagen van 19.30-21.00 uur ge
geven worden en wel voor de gevorderden op 10 dinsdag
avonden, en voor de beginners op 10 maandagavonden, als
mede eventueel op 10 dinsdagavonden (niet gelijk met ge
vorderden). 

Kursusplaats: de studiezaal van de gemeentelijke archief
dienst, Stadserf 2, Breda. 

Start van de kursussen: oktober 1984. 

Aantal deelnemers per kursus: maximaal 15. 

Het kursusgeld voor de 10 avonden inklusief het lesmateriaal 
bedraagt : f 65,--. 

Opgave van deelnemers en inlichtingen bij de gemeentelijke 
archiefdienst Breda, Stadserf 2, tel. 076-242401 (Mevr. 
M.L. van den Wijngaard). 
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WAT IK VAN MIJN GROOTMOEDER HOORDE (1) 
door A.J. van Eyl - van de Klashorst 

HOUT, BRANDSTOF VOOR DE MENS 

Hout is van oudsher de belangrijkste brandstof voor de mens 
geweest. En men vond hoe langer hoe meer manieren uit, om 
het te verwerken en te bewerken. 
Reeds in de oudste tijden kende men het gebruik van levend 
en dood hout, maar al heel gauw ging men het hout bewerken 
tot houtskool. 
Zo'n houtskoolbranderij was een stiel, waarvoor men veel ge
duld moest hebben, maar dat hadden de mensen vroeger wel. 
Men maakte een hoop takkebossen, zo, dat er zo weinig moge
lijk lucht tussen kon. Het optassen was dus een heel secuur 
werkje. In het midden bleef een niet te groot gat open. 
Over de takken ging een laag stro en ook een langer bosje 
stro in het middengat. Eromheen ging een greppel en een laag 
zand over het stro, om het zo goed als luchtdicht af te dek
ken. 
Daarna werd het bosje stro in het gat aangestoken en het 
hout ging verkolen maar niet branden omdat daar te weinig 
zuurstof voor was. 
Deze bewerking duurde enkele weken. 
Nog later ontdekte de mens de fossiele vorm van hout: steen
kool. 

De houtsoorten branden echter heel verschillend en de mens 
wist in vroeger eeuwen heel goed, welk spek hij in de kuip 
had, of liever, welk hout hij in de haard had. 
Om de mens goed in te prenten, waar het om ging, ontstonden 
allerlei rijmpjes, gezegdes, spreekwoorden en legendes over 
de eigenschappen van het hout. 
Een oud Engels versje werd vertaald en door veel oudere men
sen van buiten geleerd. 

BLOKKEN VOOR 'T VUUR 

Blokken voor 't vuur 
Moeten branden menig uur. 
Hij die brandhout dus gaat kappen 
Moet kennen alle eigenschappen. 

Beukehout is prima voor de stook 
't Brandt helder en goed is het ook. 
Haagbeuk moet je eerst vergaren 
En 't dan een jaar lang droog bewaren. 
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Dit telt ook voor wilg en eik 
En voor de peppel is 't gelijk. 
Lorkeblokken geuren naar spar 
Maar de vonken maken het te bar. 

Taxis, pijn- en kastanjehout 
Warmen goed, al is het nog zo koud. 
Berkeblokken branden te snel 
Elsehout smeult, dat gelooft het wel. 

Kastanjeblokken moet je in de herfst vergaren 
Om ze in 't vuur lang te bewaren. 
Jenever: de smaak, de bes: de odeur 
Jeneverbeshout heeft de fijnste geur. 

Hulst en iep zijn tegengesteld 
Hulst is als wes en bran<lt versneld 
Terwijl de iep meer lijkt op vlas 
Je ziet geen vlam, en toch wordt 't 

Kerse-, appel- en perehout 

as. 

Brandt geurig, aangenaam en vertrouwd. 
Als je ze kopen kunt, neem ze maar 
Heel de kamer geurt ernaar. 

Wil je 't beste hout bekomen 
Neem dan hout van essebomen. 
't Is glad en grijs, brandt groen en oud 
En is zijn gewicht wel waard in goud. 

Lange tijd waren de houtblokken praktisch uit de mode, maar 
waar veel mensen op het ogenblik een open haard hebben, en 
meestal alles maar stoken wat los en vast zit, leek het mij 
aardig dit alles nog eens op te frissen. 
Aan de verfijning van de houtgebruiken door de eeuwen heen 
wil ik graag nog eens een artikel wijden. 

BIJGELOOF (37) 

Als men vrijdags een kip te broeden zet 
komt er geen een ei uit! 
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SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (34) 
door Dr. F.A. Brekelmans 

DE AANLEG VAN DE STRIJBEEKSEWEG IN 1858 

Onlangs is begonnen met de asfaltering van de weg van 't 
Hoekje naar de Belgische grens, die officieel de naam Strij
beekseweg draagt. 

In de oude tijden was die weg een gewone zandweg, waarlangs 
zich het verkeer van Breda naar Hoogstraten hobbelend en 
schokkend voortbewoog. In 1780 werden de eerste plannen ge
smeed om een verharde wegverbinding tussen Breda en de Noor
delijke Kempen tot stand te brengen. Die route zou echter 
niet over de Strijbeekseweg, maar over de Heistraat lopen. 
Door de inval van de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden is 
dit plan niet uitgevoerd. 

Na de afscheiding van België in 1839 werd voortvarend ge
werkt aan de ontsluiting van de Antwerpse Kempen door mid
del van een kanaal en verharde wegen. 
Zo ontstonden al spoedig betere verbindingen tussen Turnhout, 
Hoogstraten en Antwerpen. Het werd in de vijftiger jaren zaak 
dat Nederland op die ontwikkeling inspeelde. Daarom werden 
plannen opgesteld voor een wegverbinding van Breda over Chaam 
naar Weelde. De Raad van Ginneken benoemde 17 juni 1850 een 
kommissie, die daarover in Chaam noest gaan beraadslagen. 
De weg zou over de Engelandse brug lopen en verder door 
Hondsdonk op Dasmus. Bij die bespreking was namens mevrouw 
van der Borch, de eigenaresse van Hondsdonk, notaris Jonck
heer aanwezig. Spoedig werd dit plan echter opgegeven omdat 
het Rijk Turnhout liever wilde verbinden met Tilburg. Een 
kommissie uit de Raad van Breda stelde nu in september 1850 
voor een keiweg ter breedte van 2.50 meter naar Hoogstraten 
aan te leggen. Ook van Belgische zijde ontstond de wens om 
een verbinding met Breda tot stand te brengen. De Raad van 
Hoogstraten had hiervoor 10.000 frank uitgetrokken. De stu
wende kracht bij die plannen was de grondeigenaar Voortman 
te Meerle. Mevrouw van der Borch probeerde nu toch de weg 
naar België over haar landgoed te laten lopen, namelijk over 
Cauwelaer en de Vennigse Brug. Zij bood aan f 8.000,-- hier
in bij te dragen. 
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Haar aanbod werd niet aanvaard. In de Ginnekense Raad van 4 
november 1850 werd meegedeeld dat voor de weg Hoogstraten-

Strijbeek in België reeds 47.000 frank bijeen was gebracht. 
De stoot tot het definitieve besluit om de weg Ulvenhout
Strijbeek te verharden werd door de Provincie Noord~Brabant 
gegeven. Deze besloot 18 november 1850 om een derde in de 
aanlegkosten bij te dragen (dat werd tenslotte f 8.403,--). 
Maar ook van andere zijde zou er financieel worden bijge
sprongen. Op 13 september 1851 vergaderden kommissies uit de 
Raden van Breda en Ginneken over gemeenschappelijke bekosti
ging van de nieuwe weg. Besloten werd de weg alleen te be
grinden, dus niet met keien te bestraten. De Raad van Ginne
ken stemde hiermede 11 december 1851 in. Breda zou twee derde 
dragen van de kosten, die na aftrek van de provinciale subsi
die overbleven. Een voorlopige overeenkomst tussen Breda en 
Ginneken kwam op 10 februari 1852 tot stand. Het opstellen 
van een plan met bestek werd opgedragen aan J.J. Lugten, die 
werkzaam was bij Ir. de Kruyff te Breda tegen een beloning 
van f 45,-- per maand. 

Reeds in april 1852 had te Meerle een konferentie plaats 
tussen de hoofdingenieur van de Waterstaat in Noord-Brabant 
en de Belgische hoofdingenieur Guioth over het punt van aan
sluiting tussen de wegen op het Belgisch en Nederlands grond
gebied. Hiervoor werd gekozen de Strijbeekse brug (Raad d.d. 
17 mei 1852). 
In juni 1852 besloot de Raad van Ginneken om enige gronden 
langs de Strijbeekseweg aan te kopen "tot rigting van de 
weg", waardoor deze een meer recht beloop zou krijgen. 

Intussen verliep er toch nog meer dan drie jaar eer de aan
leg van de weg werkelijk begon. Op 2 oktober 1855 werd be
sloten de aanleg van de aarden baan te gunnen aan de aanne
mer Nic. Koomans te Breda voor f 3.180,--. Even later werd 
nog teruggekomen op het besluit om de weg alleen te begrin
den. Daar deze route ver van de losplaats aan een haven lag 
was aanvoer van grind voor het onderhoud namelijk erg duur. 
Uiteindelijk zou een keibestrating voordeliger zijn in het 
onderhoud. De kosten van een stenen verharding zouden 
f 36.920,-- bedragen. Breda ging met dit plan akkoord. 
Intussen was in België de aarden baan van de aansluitende 
weg reeds in juni 1855 gereed gekomen. 

Hoewel de keibestrating nog niet was gelegd werden 30 sep
tember 1857 twee wegwerkers aangesteld op een loon van 
f 3,50 per week. Het waren Johannes van Pelt en Christ 
Voeten. Tot opzichter van de weg werd benoemd A. Pieterse 
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voor f 20,-- per maand. Pas in 1858 had de eigenlijke ver
harding plaats. 
In de Raad van 11 oktober van dat jaar kon worden meege
deeld dat de weg gereed was. De totale lengte bedroeg 
5.033 ml. Ook dit werk was door de aannemer Koomans uitge
voerd. 

De kosten van aanleg werden bestreden door de invoering van 
een tol op deze weg met twee tolbomen: een bij 't Hoekske 
en een bij het Molenstraatje onder Strijbeek (180 el van de 
woning van Rijvers) • Tot aanvragen van de concessie werd in 
de Raad van 12 april 1858 besloten. 

Na voltooiing van de weg moest deze nog worden beplant. 
Di~ geschiedde met 1.025 beukenheesters en 7.750 mastplanten. 
De heesters kosten f 0,20 en f 0,30 per stuk, de mastplanten 
f 1,40 per 1.000. 

Zo kon het verkeer van Breda naar Strijbeek, Meerle en 
Hoogstraten zich zomer en winter vrij van modder en zonder 
veel schokken voortbewegen over een lommerrijke weg. 

A 58, . 'N LANDSCHAP VERDWIJNT (3) 

Grote gaten worden er geslagen in het Ulvenhoutse Bos voor 
de aanleg van de eerste·viadukten van de A 58. We zijn er 
al maanden getuige van. 
De eerste huizen zijn reeds gesloopt, er verdwijnen er, 
helaas, nog veel meer. 
Jan Grauwmans trok er in juli weer met zijn fototoestel op 
uit en fotografeerde de Nissenloodsen van aardappelhandel 
Van den Broek aan de Chaamseweg met op de voorgrond een 
aantal aspergebedden. 
Hier kruist de A 58 de Chaamseweg, die op deze foto tussen 
aspergebedden en Nissenloodsen doorloopt. 
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RUILABONNEMENTEN(L~) 

In het afgelopen verenigingsjaar onderhielden we met de vol
gende tijdschriften een ruilabonnement. 
De tijdschriften zijn in onze bibliotheek geplaatst. 

De Rosdoek 
De Runstoof 
D'n Uytbeijndel 
De Waterschans 
Engelbrecht van Nassau 
Ledevaert luidt 
De wazerwijen 
't Gruun Buukske 
d'Hûskes 
De Dongebode 
Gemerts Heem 
Rond de Schutsboom 
Wojstapkroniek 
Heemkroniek Heeze 
Helmonds Heem 
Kringnieuws 
Nieuwsblad 

De Overdraghe 
Maaskroniek 
Met Gansen Trou 
Vlugschrift 
Mededelingenblad 
Heemschild 
De Vlasselt 
Van Vehchele tot Veghel 
De Klopkei 
Ravelijn 
Vierschaar 
Oud Nieuws 
Hoogstraatse Gazet 
Van Toen naar Nu 
Brabants Kasteel 

UITSPRAAK (44) 

Acht Zaligheden 
Carel de Roy 
Vonder/H.Ouwerling 
Stad en Land 
Breda 
Ledevaert 
Heerlijckheit 
Kempen land 
Jan uten Haute 
Geertruydenberghe 
De Kommanderij 
Vijer Heertganghen 
Waai stap 
De Heerlijkheid 
Peelland 
Vrienden van 
Ioannes Goropius 
Becanus 

Overdraghe 
Maasdorpen 
Onsenoort 
Kleine Meijerij 
Heerlijkheid 
Oude Vrijheid 
Vlasselt 
Vehchele 
De Erstelinghe 
De Willemstad 
Vierschaar 
Oudh.kund. kring 
Gazet 
De Duffelt 
Vrienden B.K. 

Eersel 
Alphen 
Asten-Deurne 
Bergen op Zoom 
Breda 
Chaam 
Dongen 
Eindhoven 
Etten-Leur 
Geertruidenberg 
Gemert 
Goirle 
Heeswijk-Dinther 
Heeze-Leende 
Helmond 
's-Hertogenbosch 
Hilvarenbeek 

Klundert 
Lith 
Nieuw-Kuyk 
Oisterwijk e.o. 
Oosterhout 
St. Oedenrode 
Terheyden 
Veghel 
Waalwijk 
Willemstad 
Wouw 
Zevenbergen 
Hoogstraten 
Millingen 
Tilburg 

Hoeveel kan een gemeenteraad aan kultuur besteden? 
Zoveel MEN wil! 

(uitspraak -Prof. Pen) 

RIEVEN VAN PAULUS 
• het informatieblad voor de leden· van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 

Nieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregis treerd onder ISSN-0166-0438. 
aet verschijnt vijf maal per jaar en geef t naast veel informatie voor de leden 
ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de 
~ere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de 
gemeente Nieuw-Ginneken. 

Illustraties: 

C.J .M. Lei jten en J.C. van der Westerlaken 
Craenlaer 18 , 4851 TK Ulvenhout, 076-61 27 42 
L.F. Jet zes , L.C. Nouwens en J.A.M. Soeterboek 
C. J .M. Leijten 

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en is ge
vestigd te Nieuw-Ginneken. 

Sekretariaat : 
Bankreke ni ng: 
Girorekening: 

Vang 2 1, 4851 VL Ulvenhout, 076-65 38 94 
52 .18. 33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
37. 13.311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 

Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

LLEKTIE 
De heemkundekr.!Jlg bouwt een eigen kollektie t.b.v. specifieke tentoonstellingen 
e n om te komen tot het inrichten van een eigen heemkundig museum. 
Schenkingen voor de kollektie gaarne op de kon~aktadressen : 

Luijten 
Lodewijk 
Verkooijen 

BESTUUR 

't Hofflandt 36 
Vennekes 26 
Markweg 2-a 

~n der Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
J.M.E.M. Jespers 
A.P.J.M. Luijten 
L.C. Nouwens 
A.P.H. Lodewijk 
J.A.M. Grauwmans 
A.M.M. Ve rkooijen 

PUBLIKATIES 
1975 Monumentenboek je 
1977 Molen " De Korenbloem" 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmolen " De Hoop" 

l 79 Drie eeuwe n kerk i n Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 

1981 Driekwarteeuw Constantia 

David Tomkins 
Veldnamen l - 7 
100 jaar school Galder 
Carnaval in Oud- en Nieuw Ginneken 
Veldnamen 8 - 11 

Ulvenhout 
Bavel 
Strijbeek 

voorzitter 
vice-voorzitter 
sekretaris 
2e sekretaris 
penningmeester 

076-61 29 26 
0161 3-17 80 
076-61 31 55 

2e penningmeester 
technisch koördinator 
medew . Galder/Strijbeek 

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht) 
J.C. van der Westerlaken 
C.J.M. Lei jten 

(1981) 
(1982) 
(1983) 
(1981) 
(1983) 
(1982) 
(1983) 
(1982) 

H.J. Dirven, K. A. H. W. Leenders en M.C. 
van Riel-van der Westerlaken 
Dr. J.L.M. de Lepper 
H.J. Dirven, J.C. van der Westerlaken 
en J. Berenschot-van der Smissen 
R. van der Westerlaken en J.C. van der 
Wester laken 
Drs. H.J.C. Verhoeven (Br.v.P. 39) 
Ir. Chr. Buiks 
A.M . M. Verkooijen e.a. (B,v.P~ 44) 
Brieven van Paulus (46) 
Ir. Chr. Buiks 

t verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van l september tot 31 augustus. 
aast di verse heemakti~iteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft 

kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit. 
t lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het 

verenigingsjaar 1984- 1985 f 25,-- per jaar. 


