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Nieuw-Ginneken, 1 § wintermaand 1gg5

De tentoonstelling "op en om de Grenstr in ons museum
mag zich verheugen in een grote belangstelling.
De grens leeft in onze gemeenschap.
Na de interessante lezing over het ontstaan van de
grens met België door paul spapens verhaalt rr.Iniim Bo-
nekamp over de grenspalen in onze gemeente en presen-
t,eert Ad Jansen een interessant verhaal over de stri-i-
beekseweg. --'*J

weer stof genoeg te vinden in deze uitgave van de
Brieven van Paurus en wanneer u zondag gaat fietsenrij dan eens

OVER DE STRIJBEEKSEWEG NAAR DE GRENS

ondanks het feit dat deze uitgave van de ,,Brieven van
PauLus" extra dik is, moesten we helaas ee, flink
aantal- pagina's tekst voor de volgende uitgave l_aten
7 iggen.
Ook enkeLe vaste rubrieken zul_t U missen.

SPONSORS },IUSEUM

G CAI,t HofÍlondt

VAN IERSEL

Rabohank
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Ireenrkuntlekring

P.{ULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Nieuw-Ginneken, wintermaaàd. 1gg5

Beste Heemvrlenden,

De Grens hras het thema dat ongeveer honderd leden vanPaulus op een maandagavond naàr de FazanterLe rokt,e.Een thema wat voor de meeste inwoners van ons heem ergherkenbaar ls. paul spapens gaf een gedegen uiteenzet-ting over de geschÍedenis van onze grenzen. Een boelendverhaal dat op een gegeven momenL uitmondde ln eendiscussie tussen paul en eqn aandachtÍg toehoorder, die
meende dat het thema grens niet meer thuishoorde inhet Europa zonder grenzen. Een nleuw fenomeen biJ
PauIus?
op maandag 15 januari zar wegens groot succes en opherhaald verzoek 't Muzlek uit Bergeyk voor de derde
maal voor ons optreden. Dlt gezersèrràp behoeft eigen-lijk geen introductie. zij brengen uoik"rrzhek, olevoor het grootste deel door Harrie Franken zeti is opge-tekend. AanvankeliJk verzamelde hij voorar Kemplscheliedjes- Later heeft hij in opdracht van de provlncieuit heel Brabant'liederen en riedJes opgetekend. \ook uit onze streek heeft hlj e" éen aaÀtar opgetekdnd \
waarvan wij er op deze avond ook een aantal zuiren ho-'ren. líij beginnen om 20.15 uur in de Fazanterle en zq"g
daL u er op ttjd bent want het, belooft weer gezelllg
druk te worden.

55

Op zondag 28 januari zaJ- in de schuur van de pekhoeve
voor de zevende keer het Schatten bU paulus plaats
vinden. u kunt dan niet alleen uw zo teer gekoesterde
oude spulletjes laten schatten op hun waarde, maar wat
mlsschien nog wer belangrljker is, er wordt ook verterd
uit welke tijd uw kleinood stamt, wle de schepper is €tr ,
ult werke streek afkomstig. Het alleen maar kiJken naar
wat er op zotn middag aangeboden wordt en het lulsteren
naar wat er zoa]- verteld wordt ls zeker aI f zr5o waard.
Na zotn middag bent U hoe dan ook zeker een ervaring
rijker geworden!
De schuur is open van 14.00 16.00 uur.

,0p zondagmiddag 4 februarl zal de nleuwe tentoonstel-
11ng:ftDuiven houden als hobbyrt geopend worden.
wle van ons heeft in het verleden geen dulven gehouden
of heeft er zijdelings mee te maken gehad. iïn de Jarenvijftig en zestig was duiven houden een echte volks-
sport in die zín dat iedereen er aan kan deelnemen. De
laatste tijd is het een sport geworden r^raar steeds meer
geld in om gaat en waar voor tienduizenden guldens
duiven van het ene hok naar het andere verhulzen.
op deze tentoonstelling za1 een bijna complete verza-
meling duivenklokken te zien zijn.
Daarnaast zullen ook formulieren en alrerhande zaken,
die vroeger bij de dulvenmelker ln gebruik warén te
zlen zÍjn. \

Nu kriJgen dus alle mensen, dle berangst,errtng voon de
duivensport hebben, ook eens de gelegenheid om het
museum van Paulus te komen bekljken en mlsschlen ls
dat een aanleiding om lid te worden van de heemkunde-
kring
Zo blijft Paulus groeien!

Met vrlendeliJke groet.
Namens het bestuur van de heem-
kundekring Paulus van Daesdonck.

i

Jan van der Westerlaken,
voorzl tter.
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23-3L Museum gesIoten

28

Museum open
't Muziek uit Bergeijk
De Fazanterie 20. lE uur
Schatten bij paulus VII in d.e pekhoe
ve Ulvenhout van 14.00 uur-16.00 uur

IN II,IEMORIUM JAN VAN DE WOUW.
door Jan van der Westerlaken.

Een bijzonder Iid van Paulus heeft afscheid van ons ge-
nomen. Hij was zeker een van de leden dle het verste
weg woonde. Meer dan 43 jaar heeft hij doorgebracht in
en om Menado op Celebes, het tegenwoordige Sula,.Wesi
Hij was daar pastoor, rector van een school en docent
in exegese en kerkgeschiedenis op het groot. ssrnharie
Pater Johannes Adrianus Antonius van de !,iouw werd ge-
boren op 5 augustus 1923 in het gezin van hoofd der
school Van de Ííouw in Ulvenhout. Hij lías de oudste in
een gezin met zes kinderen. 0p elf-jarige leeftijd
verliet hij Ulvenhout om te gaan studeren blj de mis-
sionarissen van l:et H.Hart en deed in 1942 in Berg en
DaI zijn professie en werd in 1948 in Steln tot prles-
ter gewijd. Een jaar later vertrok hij naar ïndoneslë.
In 1993 keerde hij voorgoed terug naar Nederland en
verbleef slndsdien in het kloosterbejaardenoord MSC

in Tilburg. ïn het genieten en maken van muziek vond
hij zijn ontspanning. Op de vooravond van het feest van
Sint Cecilia werd hlj bij ons Ïíeggeroepen.
Ofschoon hij maar 11 jaar in Ulvenhout gewoond heeft,
had hij een grote belangstelling voor alles wat er in
Ulvenhout gebeurde. Ook toen hij in het verre Celebes
verbleef. Zelf heeft hij mij meerdere malen verzekerd
dat hlj elke twee maanden uitkeek naar de Brieven van
Paulus met a1 zijn wederwaardlgheden.
Voor hem was dat één van zljn kontakten met zijn ge-
boorteplaats. Hij kende de Ulvenhoutenaren uit zljn
jeugd met naam en toenaam en vertelde graag over de

"strekentt die in zijn tijd in of buiten de school wer-
den ultgehaald.
We zullen hem missen.
Dat hij moge rusten i.n vrede.

7
15

3
11
22

3
7

15

4 . museurn open /open i ng t ent oonste I I i rrg :rr Duiven houden als hobby;15 Brieven van paulus 109

Museum open
Lezing
.!t ud i edag Landschapsgeschi eden j.sOirsch«:t *

Pau I us van Daesrlonck ZL jaar
muset-lm clpen
Brieven van paulus 109

5 Museum open
Fiets-excurgie

Museum open
Bavel Ànno 1920

Museum ges I oten
Brieven van Paulus 110

7
15

Activiteiten van cle stichting Braban\ HeemÍ.raaraan ook 1., J<unt deelnemen.
He t Mr-ts eum i s ge ope nd.

el]<e 1e zondag va, de maand r.4.00 tz.oo
( niet i rr ju I i en aug,ustus )elke woensclagmidclag 14.00 16.00 uLlr( (beha I ve aug.ustus j
op verzoek (tel.0Z6* S.61.22.42)
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PAULUS
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door ltlim Borrekamp

ïn de tuin van ons museum aan de Pennen-
di jk staan drie verschi I lende zware stenen pà-
Ien. Ze zijn er door db zorg van ons bestuur
terecht g'ekomen omdat er aan e lk een ander hi s-
torisch verhaal verbonden ís.

Aan de paal met het opschrift r'g't zit b.v.
het verhaal van de weg die door ons dorp loopt
van Breda naar Hoogstraten . Het i s de mi j ].
(lees: kilometer)paal nr. 9 die gest,aan heeft
op Heerstaayen aan de Strijbeekseweg. U vindt
de plaats en benaming op het gedeelte van de
topografische kaart van het begin van deze eeuw
dat hiernaast is afgebeeld (afb. 1 ) .

De kilornetrering begon in Breda bij de
Grote Kerk en de laatste mijlpaal -op Nederlands
grondgebi ed , Í1r 10 , stond tegenover het t oenma-
I i ge gre nskant oor , waar nu de oude "mare char-rs-
seeeroningen" zi jn aan
Rondven.

Voor de voerlieden
in vroeg:er tijden langs
trokken betekende het
I etter I i jk het bere iken

d.e toegangsweg naar het

die met paard en wag:en
deze vaak s I echte wegren

passeren van zo' n paa I
van een mijlpaal !

i-.lt.:W
iiitr'§Sr,r *t§ffi

De mijlpalen langs de weg naar Hoogstraten
ziin nu verdwenen maar ga je via Strijbeek naar
Meer1e dan passeer je wél een andere paal . De
girenspaal met het numner 2L7 (afb.2) markeert
daar al langer dan mensenheugenis de grens
tussen Nederland en België. De tijd laat hem
niet onberoerd, dat zl.e je als je er langs komt
want hij is langzamerhand tarnelijk scheef gaan
hangen. Over die paal en over het hele stelsel
van pa l en van l angs de Ri jksgrens gaat het
vo I gencle .

G-- afb. I Topograf ische kaart u:.t 1868, herzien jn 1894
en 7904. Onderaan de grenspalen 220, 219, 218 en 217 .

Ook de nijlpalen 5 tot en met 10 zijn aangegeven.
Inijlpaal 9 (thans bij ons museun) is onderstreept.

§*n

§iu{iiffi
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Dat leek maar ze, !.rant in L830 kwamen de
Be I gen i n opstand en kreeg de oude grens sreer
betekerris als ri jksgrens . Zi jn hetekenis aIs
gemeente- en provincieg'rens had hij nooit ver-
I oren !

In de periode van de invoering van het
Kadaster, ooit ingezet door NapoIeon, maakten
de burgemeesters van de grensgemeenten samen
met de landmeters van het Kadaster, bi j de
vaststel I ing van aI 1e grenzen van hun gemeente,
eigenl i jk al een gedetai 1 leerde beschri jving
van de I atere r i jksgrens . Voor onze gremeente-
girens en provinciegrrens gebeurde dat onder tei-
di rrg van de provinc ia 1e besturen van Antwerpen
en Noord-Brabant en de "Ing.enieur-Veri f icateur
des Kadasters" te Idaalre.

Een gedee I te van het proces-verbaa I van de
vaststelling van de grens tussen de gemeenten
Ginneken en Bavel en de gemeente Meerle in
maart L826 zieL u op de volgende bladzijde(afb.3). Het origíneeI bevindt zich nog attijd
in het archief van het Kadaster. Soms, maar
meesta I niet , waren of werden deze g:renzen
gemarkeerd met st enen pa l en .

Meestal werden bestaande wegen, waterlopen of
gebouwen gebruikt om die grens te beschrijven.

Onze" paal rnet de rechthoekige doorsnede en
afgeronde kop (afb.4) , die achteraan in de tuin
sLaat is dan ook wel een gemeentegrenspaal maar
van veel latere datum. Deze paal werd geplaatst
bij de gemeentegrenswijziging van L943 op de
kruisíng van de Bavelse Ley met de Bavelselaan.
Op de g'rens dus tussen Breda (kadastraa I Ginne-
ken) en Nieuw-Ginneken ! Bi j een reconstruct ie
yan het wegdek stond hij letterlijk in de weq.
onze heemkundekring nam hem aI bij voorbaat irr
bewar i ng !

De aI genoemde functionarissen , zich be-
wr-rst van hun autori te i t , kwamen er onder het
g:enot van een goed glas altijd wel uit! Zelfsvoor Baarle-Nassau en Baarle Hertog, hoewel . . .

De grens met onze zuiderburen heeft een
lange geschiedenis, die eigenl i jk pas begon
toen in onze streken grotere gebieden onder één
bestuur kwamen

Aan het einde van de tachtigjarige oorloq in
1648, bi_i de verdeling in cle noordelijke en
zuÍdel Íjke Nederlanden tussen de Republ íek der
Neder l anden en Span je , werd deze g'ï'ens voor het
eerst gevormd.

Tussen de Ho I l and,en ;" deze grens I ag onze
streek aIs deel van de gieneraliteitslanden met
aI 1e gevolgen van dien Hol Iandse ambtenaren,
vervolging van de kathol ieken, hoge belastin-
gen, om er rnaar een paar te noemen.

De grens bleef ook in stand na I7t3 toen
de zuide 1 i jke Neder l anclen dee 1 ui tmaakten van
Oostenri jk. Bi j een grensqeschi I tussen \deRepubl iek en keizer Josef II van OosLenri jt<
werd in L785 het traktaat van FonLainebleau
ges l oten en wercl er voor het eerst een qrens-
commi ss i e benoemd om de gr.enzen nader vast te
stellen. Maar haar taak werd cloorkruist, t.oen de
Franse t,ijd voor de Nederlanden aanbrak en haar
werk ze I f s overboclig toen i n 1815 op het tíener
Congres het Koninkri jk der Nederlanden werd
gevormd.
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De gemeentegrenspaal
in de tuin van het
museum.

a ls het wat i ngewÍkke I d werd rnet zo ' n 36 enc la-
ves werden er natuurlijk wel wat meer foutjes
gemaakt: percelen opnemen in zowel het kadaster
vàn de gemeente Baarle Hertog als dat van de
gemeente Baarle Nassau of ze in beicle over het
hoofd. zien.

Terug naar de rijksgrens:
ïn 1839 moest onze Koning Wi I lem ï zÍch

gewonnen g:even . De g'renzen tussen Nederl and en
Be1gië moesten volgens het Traktaat van Londen
aIs Rijksgrens herleven toen België een zelf-
standig koninkrÍ jk werd.
Voor het trekken van de g:renzen werden Be I g i-
sche en Nederlandse commissarissen benoemd. ïn
het algemeen kwamen die er mét de burgemeesters
weI uít na het voorbereidende werk dat laatst-
genoernden a 1 gedaan hadden .

AI leen het vaststel len van de Rijksgrens
tussen de Baarle-Nassau en België bleek te
moeilijk.

Was het vele werk waar men tegenop zag of
waren de plannen voor een territoriale rui I
die aI vóór de Franse tijd bestonden de oor-
zaak? . De comrni ssar i ssen ste I den i n L842 aan-
vanke L i jk deze ruÍ I tussen Nederland en België
opnieuw voor maar die is oln pol itieke redenen
niet tot stand gekomen.

,,,,,, , .,.

,'/, -
A,4ru

i fJ,yl C; ,{,-;, n.*,.\

dat werd
gemeenten

,' 
í't'/

'F

afb. 3 Titelpagina van het proces VerbaaL
opgemaakt bij de grensopneming tussen deI,leerle en Ginneken in 1926.



PaaT 216 aan de Gra-
zenseweg langs de
Strij-beek op de grens
net Chaan.
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De i nwoners van Baar le Hertog !{aren er tegen en
ook de Belgische regeringr ging niet akkoord!

Pas in de laatste jaren is er een einde
grekomen aan de onzekerhe id . Eerst heef t men i n
L974 het Gat in de Rijksgrens vanaf de grens
met de g'emeente AI phen tot aan de grens met de
gemeente Chaam "gedicht " , zonder overigens
grenspalen te plaatsen.
En nLr is er nog maar pas gelerJ.en, op 31 oktober
1995, oè ruim 150 jaar'ook een einde gekomen
aan de onzekerheden rond de enclaves. Met de
plechtíge vaststel I ing dat een omstreden stuk
groncl van 2632 mZ in de lrlithagen bi j Ul icoten
Be lgisch grondgebied is, zul len deze stukjes
,Be l gi ë -hoe zou het i n Baar I e ook anders kunnen
?- tot in de verre toekomst bI i jven bestaan.

Dank zi j de moderne techniek was het moge-
lijk dit werk te doen zonder ook in het terrein
een kostbare afpal ing van aI die enclaves tot
stand, te brengen !

Die zichtbare afpal ing van de Rí jksgrens
was i n 1839 wé I noodzake I i jk , vond rnen toen .

De intensíeve controle aan de grenzen maakte
dat nodig. En daaraan hebben we tenslotte onze
derde paal van Paulus te danken.

Nadat de al genoemde commissarissen op I augus-
tus 1843 klaar $raren rnet de beschri jving in een
proces-verbaal, op (kadastrale) plannen en op
kaarten, moesten er op de door deze heren
aang:egeven p l aatsen nos, tekens worden
gep I aatst .

ïn het a lgerneen vlas dat bi j be l angri jke grens-
overgangen of op plaatsen $raar de girens een
rívier kruist . Daar moesten gietí jzeren palen
komen. De grenspaal nr 2L7 op Strijbeek is er
een van.

Langs de grens van onze giemeente met Be 1-
gië staan verder nog 4 derge I i jke pa len: nr .

2L6 bi j de grensovergang tussen Grazen en Oost-
eínde (B) (afb. 5), nr. zLA langs de Mark, Dr
2t9 bij de grensovergang Hei-eind op Meersel-
Dreef en nr. 22O bij de grens tussen onze ge-
meente en de gemeente Rijsbergen (afb. 6) .

PaaL 279 bij boerderij
tDe Paal'aan het Hei-
einde.

Paai 220 op de .grens
net Rijsbergen aan
àet einde van de Ker-
zelseweg.

f"t"* kru

Paal- 218 aan de Mark.

lusl'h7
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indirFér à l'rrlicte { , de troir ccnr guotic-vingt-huit borncr cn Ícr couló. .
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'borncr 
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Lo porricrupóri"ure du cóno acro qrrondio ct lerniuóo prr una rlcmio'rplrèro rur-
mootée d'un boulon cn pomoe.dc pïu: '." , i' -: .' 

Lo hautcur totatc .lc tr Loroi, non-"orprir to bouton i rcra do dcur mèlrór lrente
ceotimètrer. ' ', ' ' ;: :.. ... .,..r .

. l,a.prrtie couiquo , jusqu'À h naisiioeo du boutoa , rcro hrutc rlo rin mètro trentc
ceotimètrcr ; lc ilidmètrc rlc ro baro rerc dc guannto centimètrcr, ct cclui rto tu demi

Lahauteurdu bouton rcro de dir-rcpt ccntimèlro y.comprii tcl moulureri ton
lrlur grantl diamètrc rera dc I ccntioètbe

Lc soctcoumlo forue d'un priroe droit, tcquet lun pour baro un oetogone rbgu-
tier r:irconrcrit à un cerclo do quarantc-'rleur centimètrer do diamèrrc..

la lrauleur rlu prismc icra rÍo un m0tre.

It sera m0oagóroulour do la partio irrÍGricurc du rocle, un rcboril dc huit centimèrro
dc tar6e, cc rcbord atfeclcrl ógolcmcnt io Íorme d'un oelo6ouo cl ao radcordcrr rrcc
chaquc pan du prismo .ru Eroycn d'un rcnÍort arrondi du m6ial.

Yerr le milieu do la hautcur .rlu cóne, rerool plocéer, .our dcux crlrómitér du mdme
rliamèlre, lcs ormes, en rctieÍ, der royaumer ,lo Bcliique et dcr Poyr-Das.

Ccr armoirie! lcront cn formo d'écu; uyrnt dir-huit ccutimèlrer dc hout rur quinza
de targe, aanr oupporlr ou tenontr.

Leg écur leronl surmoutér d'uno eouronno royale.
Dons l'inleryallc qui lc lrouvc tulro ler ormoirier , oo ménr6ero , d'un cóté tle tr

bornc, lc millósimc l8{J ct dc l'aulra un numéro d'ordrc roriabte pour chaque borne. .

Lo rnillésirue et ic numéro d'ordro rcront en rclieÍet en chiÍIrcr dc hrrit ccotimèlrcr
rle hauleur.

L'ópaisseur du fcr sero partout dc deux ccnrimètrcq.

Les borncs scront cn toul conÍormcs ou dcsain onncró. ru prósent cahier der chorger.

ART.3.

Ler borner rcront en Ícr couló tl'une fonte ,iouce, d'un g,rain fin ct d'uno 0toÍ[c

homogène. Il no rcrc tol6rà rii.aou0ures ni tlófoutl; tcr aràto rcront nettei ct bierr
'droites, tcr nrmoiriet'ct ter chiílrcr ncllement moulér et d'une railtic sutlisunte pour
tcs rcndrc bien iisibler.
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Op plaatsen waar langere rechte stukken van de
grens onderbroken $rerden door bi jvoorbee I d
huizen of andere obstakels kwamen er hardstenen
palen.
Artikel 2 van het "Reglement voor het plaatsen
der grenspa l. en tusschen het Koni ngri jk d,er
Nederlanden en dat van België, gevoegd bij cle
grens-overeenkomst, te Maastricht, op den Esten
Augustus L843 gesIoten" 1uídt:
De grenspa 1 en zu I 1 en . de afmet i ngen hebben ,

welke aangewezen ziin in het bestek, door de
gemengde conmissie vastgeste ld.

Aan de hand van dit bestek, in het Frans ge-
ste1d, werd er in het najaar van 1843 een aan-
best edi ng gel"roud en voor tret l everen en p l aat-
sen. (zie afbeelding 7) .

De tussen 1 rnaart en 15 rne i t8,44 te I everen
palen moesten voldoen aan nauwkeurig voorge-
schreven eisen vr.b. rnateriaal en afmetingen
(zie afbeelding 8)

Zo staat er b. v. i n het
hardstenen Grenspa I en dat
steengrroeven van Aywaile
Soignies, van Escausinnes,
Feluy moet komen.
Het vervoer, de plaatsing en het, schi lderen
wercl in 2 gedeelten aanbesteed n.1. van Vaa1s
tot Antwerpen en van Antwerpen tot aan de
Noordzee. Daar was als je denkt aan de beperkte
technische moge 1 i jkheden ook maar weinig ti jd
voor beschikbaar: het moest gebeuren tussen 15
me i en 1 september L844 .

Dat is gelukt wönt op 15 en 16 november van dat
jaar konden de commissarissen van Hooff (NL) en
JoI ly (B) en de burgerneesters van Ginneken,
Meerle en Meir na een inspectie in het terrein,
verklaren dat de grenspalen op de juiste plek
stond.en . AI l een bi j het huis , §[€riaarnd "de
Paal", dat is bij de boerderij aan de Kerzelse-
weg op de hoek van het Hei-eind, is er bÍj de
uitvoering van de af pal ing afgeweken van lret

bestek voor de 356
de 'steen uit de

sur I 'AmbIève, van
van Arquenne of van
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proces-verbaa I van vastste I I i ng van d,e gemeen-
tegrenzen en zijn er drie extra stenen palen
geplaatst. Hoeve "de Paal" moest Belgisch btij-
ven !

Bij de reconstructie van de Rijksgrens op dat
punt aan de Kerzelseweg in 1984, kwam de perma-
nente Nederlands-Belgische grenscommissie tot
de conclusie dat één van die drie palen, staan-
de i n d.e berm van de Kerze I seweg , geen enke I e
f unct i e rneer had en verwi jderd kon worden . Op
voorstel van onze Burgemeester is toen deze
paa I aan ons Museum " i n bewar i ng " gegeven orndat
hi j natuurl í jk nog steeds gemeenschappe I i jk

. eigendom van de beide buurlanden is!
En zo heeft Pau1us ook een stukje interna-

Bronnen:
Àr'chief Kadaster Breda
C.J. van Voretenbosch: "Het gat van liederlànd", mot 1975.
H ' schrauwen : il:: i:l'8.:x:;"fl::*ïil*ïl*3";.1"ilïT*:.li:lu"" .
H.Herben: "Afscheid van een kadastiaal perceel ",sepLember 1gg5

O tilt-.4J-.

A UZEREN PAAL

'lDo-

t--------__-J

B STENEN PAAL

.Wrítben bun Jpuu[utr,

Malea in caz
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STAATStsLAD
vÀi{

HET KOI{INGRIJI( DER I\EDEïILANDEI.I.

(N['. 'l 2.) BESLUIT uan d,en rsclen Fcbntarii I8{4,
bepalendc clat cle, te hlaastriclrt, tussc/ren d,e

Nederlanden en lielgie , gesloten oaereení;omst

on*rent de grensscheidin fi 1 met tle daartoe be-

Inorende stuklicn in het Staatsblad uorCe

geplaotst.

lYr.l \1' I L L B r\,I II , BIJ DE cn.{TIE Goos , Koxlso oun

NgneÍ,.LrNDE§, Pnt:;s l:ts Onrs.lu-i'iJssÀu, Gnoo:-Iiir:oc
v^r,x Luxs).ÍEURG, Esz. , E:iz. , EÀ-2.

Op de voordragt san Onzen llisister van Bui:eniani-*cire
Zakèn , yan cen i Sden Februsrij 1844, Ro. 19 ;

Hebbeu goed6evon'J,e:r en verstaan te bepalgl, dat .de
ovcreeukornst , óp den Sstea Attgu.stus I 8:[3 , te iícastru/rt,
tussclren de Ne[crlanclet (:n Bclgíe ge;loten, ber-iekkelijk
de Í:rens.;cheidin;1 tu*.schen de bèide 

-Iliikea , als;neCe het
aaaïli| behooreËde reglenrent voor hei stelien der grens-
palcn , misgaders het ai,'.itioueel artikel, op de;r zTsten
Septenrber dauraanvol;;enclen, bii gezegcle overeenhomst
geioegd, in het §ÍacÍ.:órïrd ztrllen rv:ordcid geplaatst.- Err zal ciit besldt rnede iu het Staalsl;tal uo:'den geC:'ukt.

's Gravenhage, deo r 5den Februarij I8.Íd'

TVILLE§I.
De &Liníster aan Buitenhndsche Z akcn,

DE La sAnR^ïr,r"reven 
den;esclen líaart r8{{.

Dc Directcur aan hct Kabínet les !íonbgs ,
A. C. .I. VÀII RÀPPARD.
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REGLEIÍEI(T uoor het pkatsen der grens-
pa[cn tussclrcn het Koningriih der Nederlanden
cn dat uan Belgíe, geuoegd bij de grens-ouer-
eenl;ontst , b nfaastricht, op den Ssten tlugus-
tus .r 8,{3 gesloten

Artkel r.
De plaatsing der grenspalen tussr:hen Nederland en Belgie

zal .nret gemeen orrerleg-, e! op semeene kosten , door àe
berde gourernernenten rvort{en ten uiwoer gebragt.

Àrtikel 2.
De gre.nspalen zullen de afrue-tingenhebben, rrelke aange-

rvezeu z!1n ru het J-restek, door de geruengde commissie r-ast-
gesteld. '

Artikel 3.

_ De le'ering d_er grenspalen en 
'erdere 

benoodigdheden,
het ïerïoer en het plaat en derzelve, zullen hét onder-
]yerp-.tan openbare aanbestetlingen uitmalien. Deze aan-
J:estedin$erl , rvelke overeenkorritig de bedingen en voor'-
rvaarden ran de bestekken , die dóor cle gcÀengde com-
rnissie vastgestelcl zijn, Plaats nroeren hebi:en, àuilen re.
ÀIaastricht, _binnen de tri'ée op de uitrvisseling der belirach-
gillfi"1 van de grens-oïereerrlónrst volgende inaaudcn , Ee-
scLriedeu.

Àrtiliel 4.
De Sroote grenspalcn zullen genummerd .rvorden, be1;in-

nende r-an Pruisseu af uret no. I , en eindigende aau- de
Nooldzee.

De lileiue Crenspalen fll..", Ujeu lromlner dragen.
Artiliel 5.

Er zal een drievoudig proces-r'erlraal van het plaatsen
der grenspalen , -ïoor' Ëit à geulee're opilenraalit rïorclen ,
ot'ereenkourstig lrer door de-gernengde' Conrn:is.sip aauge-
nomen model. Dir procer-*ei-baal ial door d., r:ret Èer
plaatsen d_er grenspaier, belaste conrrnissarissen , als ook
door de riurfenreèsters der belaughebbende gerncenten
ruortlen vurtg.ïr.ld en g"iàl"oa. \'

Mijlpaaf 9, die
eerst stond op de
Strijbeekseweg nabij
Ileers taai jen, thans
in de tuin van ons
museum.

Een hardstenen grenspaaT in de
tuin van het museum.
foto Kees Leijten

§ f. -,{a" de gezegde Íïemeenten Baarle-N-assau en
Baalle-Hertog gekomen, is de grens afgebrolien, ten
eetolrle ran de onmoceliil(heid orn -dezelre 

-- trrcs,.l,",.' .lor.gevol6e san de onmogelijkheid orn-dezelre i tussclreri deze
beide Íemeenten . oD eene doolloonende v,'iizp daen tFbeide Cemeenten, op eene -door.loopende wiize daar re
stellen . behoudens de benaiiusen vàn artike[ r ^,( r'an I',pr, behoudens de bepaliu6en vàn artihei r { ran het

! \'an 5 Notember rBlz- Irridende als rol.',t,.verdr:ag tan 5 Notemlrer- r8{i, Iuidende als voigt:
" Het statu-quo zal blijven besraan, zoo rvel mit opzigr

, tot de dorpen Baarle-Nassau (l\eder-landen) en Baàrle-
, Ilertog (Belgie), als ten aanzieu van de daardoor loo-
, pende rvegen."

_ De r.eldeeling tan deze genreenren , tusscLón de beidc
Koningriilien, Ëaalit het onàerrverp uir ïan een' Lijzon-rLonlnSrrFien
dere:r arbcid.

(Artiiiel go tan het beschrijrend proces-verbaal.)

S 5: De grenslijn Legint rveder op het aanrakingspunt
van de .r-erneenteu (llraam en l\Iecrlc met het gróndr;e-
bied van- Iiaarle.Nassau cu. ilaarle-[Ie:.rog , cn ï"lreid'i: ,
achtcn'ol;eus , de Netlerlarrdsche 11ernee,rt",ï iil,o"r,r, Gin-
neken , Rijsllergen , Zrurdert , Rr,cplrcn , Roczerrdaal ,



DE GRENS EEN ONZÏCHTBARE LIJN ZICHTBAAR GE-
MAÀKT DOOR PAUL SPAPENS.
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en Berg.

Dat er over grenzen heer wat te verterren valt, daar ls
ledereen het wel over eens. Hele kabinetten strulke-
ren over het vraagstuk grens. Nieuw-Ginneken ls een
Srensgemeente en daarom is de grens ook geen ver-van-
mlJn-bed-show voon de leden van paulus.

op de lezlng van Paul spapens, gewlJd aan de grens kwa-
men dan ook veel leden op af. velen dachLen dat het we1
hreer over smokkelen zou gaan maar er valt zoveer meer
te verteLlen. Paul spapens verzekerde ons dan ook dat
het onderrirerp sfiokkeren dlt keen nlet aan bod zou ko-
men. Paul spapens gaf deze avond een overzicht over het
onfstaan van de grenzen. Dlverse oorlogen en de daarblJ
behorende verdragen hebben de roop van de grenzen vaak
veranderd.

Nu wlJzlgen ln prlnctpe natuurrijk arleen de oosL- en
de zuidgrens maar zelfs de noord en westgrens (Ae
zeeën r werd in 1985 nog ger^rijzigd van een 3 mijrszone
naar .èen 12 mijlszone. Dit vooral in verband met de
mlllpuwetgevlng.
De mllieuwetgevlng is ook van'groot belang rond de
zutdgrens.
In België zijn heel andere dingen
Nederland. Mag een boom in Belglë
kapt worden, ln NederLand doet men

toegestaan dan in
blJvoorbeeld wel ge-
daar veel moelllJker

overt Bii de grlrllge zuldgrens van ons land, levert
dat rïog weleens problemen op.

Baarle Nassau en Baar1e Hertog.

Paur spapens bleef lang stllstaan bij de grenzen rond
Baarre Nassau. onlangs werden zelfs nog grenscori'ectles
uitgevoerd in dit unieke stukje Nederland.
rn heel Europa ziJn naast Baarre nog srechts 3 encraves.
Twee daarvan llggen ln Zwitserrand (rtalië en Frank-
rijk) en er ]lgt een spaanse encrave in FrankrlJk, nabij
Andorra. En toch zijn deze enclaves nlet te vergerljken
met de sltuatle rond Baarle Nassau en Baarl_e Hertog hraar
maar llefst 35 gebiedsdelen blj betrokken zijn.
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De basls tot het ontsLaan van de enclaves ls gelegd ln de
10de eeu!.r. Het ls een lngewlkkeld verhaal van nalaten-
schappen, ontdulklngen en schenklngen en lk raad een
leden dle er meer van wll weten aan om er de Julst,e boe-
ken op na te slaan.
Het komt er uiteindelljk op neer dat er van één Baarle
twee werden gevormd. Eén Baarle dat viel onder de macht
van de NASSAUTS (Baarle Nassau) en één dab viel onder de
macht van de HERTOGEN van Brabant (Baarle Hertog).
ïn 1789 werd een eerste poging ondernomen om een einde
te maken aan de lngewlkkelde sltuatle. 0p papier was
men al tot een overeenkomst gekomen maar de uitvoerlng
kon niet doorgaan door dat de Franse revolutÍe uitbrak.

In de periode 1813-1830 werden wederom serieuze pogin-
gen ondernomen maar toen goolde de Belgische opstand
noet ln het eten. 9 Jaar later was het weer vrede maan
een oplosslng voor de Baanles bleef ult. En ook de
tweede wereldoorlog kon geen oplossing brengen voor het
probleem. Op zLch is het natuurlljk vreemd dat men niet
tot een vergelijk kan komen.
Niet alleen de problemaLiek rond de enclaves is moei-
lijk op te lossen maar ook diverse andere zaken llggen
nogal moeillJk. GrensoverschriJdend patlentenvervoer
leverde tot voor kort onoverkomelljke problemen op.
En nog niet zo lang geleden stopte men bij het blussen
van een bosbrand bfJ de grens. En toch spreken Belgen
en Nederlanders dezelfde taal. Je zou dergellJke pro-
blemen eerder verwachten als er sprake is van een taal-
barrierre. Maar juÍst aan de oostgrens ziJn er we1 af-
spraken tot stand gekr:men op organisatorisch en ook op
commercieel niveau.
Eén groob Europa

Langzaam maar zeker zullen er wel oplossingen moeten
komen, want anders Ís een verenigd Europa natuurlijk
nooÍt te bereiken. Toch zlJn aI dle plannen rond een
groot Europa nlet nleuw. A1 1n 1712 werd 1n Utnecht
een vredescongres gehouden waarin plannen aan de orde
kwamen die identiek waren aan de huidlge plannen.

Het doel van een venenigd Europa ls het opheffen van
grenzen maar zelfs als de grenzen verdwijnen en in
feite zijn de grenzen tussen België en Nederland al
verdwenen, za)- de loop van de Srenzen altljd min of
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meer zichtbaar blijven ln het lanf,schap. Er ziJn zulke
grote verschillen 1n bebouwlng aan de ene of aan de
andere kant van de grens. En dan doelde de heer spapens
niet alIeen op archltectonische verschlllen maar ook
op de groene buffer die er tussen de landen ligt en
op de grobe hoeveelheld kapellet,jes dle er aan de
zuidelijke kant van de grens staan kLe ook de 1ezing
van pater Theuns, 4-9-95 ln BvP 106 pag 11)

Hoewel Paul Spapens aan heb begin van de avond nog be-
weerde het tijdens deze lezing nlet over smokkelen te
hebben, kon hij het onderwerp toch nlet helemaal Ia-
ten rusten. tíant er zijn diverse grensmarkeringen dle
dlrect in verband staan met smokkelen, biJvoorbeeld
ter herdenking aan doodgeschoten smokkelaars.

Een aantal jaren geleden was Paul Spapens al eens te
gast bij Pau1us, toen om een van zijn allereerste Ie-
zingen te geven. ïnmlddels heeft de heer Spapens erva-
rlng opgedaan en hlJ wlst er deze 20ste november een
zee? interessante en pret,tig te volgen lezing van te
maken. Voorzitter Jan van der Westerlaken sprak dan
ook de hoop uit dat de heer Spapens over een tiJd nog
eens terug kan komen met weer een andere lezing, dÍe
de aanwezigen zeker weer zal boeien.

De kunsthistoricus Drs. EIly van Loon is
het Nationaal Beiaardmuseum te Asten een
nen naar de klokken 1n Brabant.

in opdracht van
onderzoek begon-

zij vraagt vrijdilligers, die voor haar de teksten en
versierselen op de luidklokkeh Ín onze gemeente willen
tekenen en beschrijven
rn de loop der eeuwen zijn door alrerlei oorzaken krok-
ken verloren gegaano
Gelukkig worden archiefstukken bewaard, die met het ko-
P€Dr gieten en plaatsen van klokken verband houden. hlie
helpt haar aan gegevens?
Mettertijd zar de studie in boekvorm(dissertatle) ver-
schijnen.
E1ly van Loon vraagt assj.stentie.

KLOKKENONDERZOEK .
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ln 1995 bestond het Bavelse Kerkkoor 200 j aar. Voor dit heug-
lijke jubileun schreef ik voor het verenigingsbrad ttDe Koor-
stem tnee artikeltj es die u hj.eronder i.n licht gewij zigde
vorm aantreft 

Hernan polman

In 1859 woonde de bekende katholieke voor-
man Joseph Alberdingk Thijm op I'/it,te Donder-
dag de dienst bij in de Eindhovense Catha-
rinakerk. De culturele Ansterdammer liet
zijn afkeer van de Brabantse zang onver-
bloemd blijken:
ttZo ooit, dan is thands het oogenblik om
niet te willen gaan buiten de Gregoriaanse
melodieiin, sints eeuwen door de H. Kerk,
ook yoor die dagen, bepaald en geregeld.
Trouwens, geen Amsterdamsch zangchoor,
denk ik, zo0 van dezen gang van zaken wil-
len afwijken. Maar wat moest ons in Noordbrabant, te mldden
eener bijna geheel roounschen bevolking overkomen? Na den
"Gloriatt en bij het intreden dus der periode van lijden en
rouw, wísten or.ze rampzalige choorzangers niets betere te
doen, dan meÈ ene allebeminnelijkste onnozelheid met ene zelf-
bewondering van den meest welriekenden aard, ene tierelantijn-
se mis te gaan zingen in gefigureerde nuziek, dat, u het hart,
in het lijf omkeerde."
Blijkbaar week de Brabantse liturgische muziekpraktijk af van
die van boven de grote rivieren. Hoe was nu die praktijk en
hoe is dat verschil ontstaan?
Dit, verschil begint in de 17e eeuw toen grote stukken Brabant
door de Noordelijke Republiek waren veroverd. Tot ongeveer
1630 bestond in Brabant nog grotendeels de lliddeleeuse traditie:
in grote kerken werd treerstemnig gezongen door jongens en be-
roepszangers, terwijl kosters en schoolmeesters de zang in
kleine dorpen verzorgden. Het or,geI, indien aanwezig, gaf wel
de inzetten voor de zangers aan, maar speelde verder, voor,
tij dens en na de dienst, solo. l.Ie1 werd de meerstemmige muziek
begeleid door andere instrumenten. De vroegere praktijk om

geestelijke teksten te zingen op wereldse, ia zelfs wufte:
melodieén (parodieën) was door het, concili.e van Trente al
scherp afgekeurd. ZeLf vind ik het nerkwaardig dat na het Va-
tj-caans eoncilie juist deze gewoonte weer terug is gekomen:

Brabantse Ker in de eerste eeu!/ van het bestaan van de
Bavelse Confrérie. 1

J. Alberdingk Thijm
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zo r^/ordt een ttgedichttt van de helaas onvermoeibare Oosterhuis
gezongen op de melodie van ttAllen die willen naar Island gaan
omkabeljauw te vangentt en ook de melodie van ttYesterdaytt van
de Beatles is a1 een paar keer vergodsdiensL.
De overheersing van het Noorden en de pogingen om ook in het
Zuiden de Hervorming door te voeren maakten na het einde van de
BO-jarigg oorlog (1648) een eind aan het rijke Brabantse mu-
ziekleven. Maar in 1672 vielen de Fransen Nederland binnen. De

Stanten Generaal in Den Haag zagen in hoe belangrijk het was om

op de loyaliteit van de Brabantse bevolking te kunnen rekenen;
ze stelden zi:ch daarom veel inschikkelijker op en zo kon de
kerkmuziek weer herleven. Zo ontstonden hier her en der yrij-
willigerskoren, die meesÈal ttConfrérie van Sint Caeciliatt heet-
ten en waarvan de leden vooral uit de hogere socÍale milieu-s
kwamen.
Zo'n confrérie voerde op zon-en feestdagen de gregoriaanse 8e-
zangen uit in mis en lof, en in de week de requienrmissen. Hier-
bij waren tot zo'n dertig jaar geleden natuurlijk ook de Bezon-
gen jaargetijden, 81 dan niet gefundeerd. Muzikale puristen
zu11en weI hun voorhoofd fronsen over de Èoenmalige uitvoerings-
praktijk van het Gregoriaans, dat namelijk gezongen werd met
verhoogde leidtonen zodat je een soort meerstemmigheid kreeg-
Medewerking van vrouhlen bleef hoge uitzondering, iets waarmee
men boven de rivieren veel gemakkelijker was.
In het Noorden was men, behalve Calvinist,isch, ook gesneden uit
het aloude Hollandse koopmanshout en de Brabanders moesten via
de z.g.\. Recognitiegelden flink betalen voor hun ruimere vrij-
heid. De grotere inschikkeliJkheid uitte zích ook in het grote
aantal kerken dat na 1672 in Brabant werd gebouwd. Zo werd in
1683 op de lJpe1aar een kerkschuur neergezet waar de Bavelse
katholieken, samen met de Heusdenhouters, konden kerken. Toen
de eigenaresse huur-en onderhoudskosten begon te vragen, werd
er in L743 een nieuwe kerkschuur gebouw aan de rand van Bavel
op de akker ttDe Brakett. 2)
In de vochtige, tochtige schuurkerken waren slechts weinig or-
gels te vinden en zo bleven orgelkunst en zang hier tot Yer in
de 18e eeuw heel bescheiden.
Maar na. L77O werden de culturele mogelijkheden st,eeds groter
en koorzangers wilden steeds meer meerstemmigheid. Voor Brabant
kreeg nu het ontbreken van orgels een merkwaardig gevolg: er
werden voor de begeleiding talrijke muziekensembles opgericht,
bestaande uit. contrabas en violen, laEer kwamen er ook blaas-
instrumenten bij. Het zangkoor kreeg, ook a1 omdat de muzikan-
ten vaak buiÈen de kerk optraden, dikwijls het karakter van

burger\ijke muziek-societeÍten, heÈgeen uiteraard wel eens
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ionflicten opleverde met de pastoors. Aardig Le zien dat zuJ.-
ke spannÍngen Èussen geestelijke en profane muzi-ek zelfs nu
nog we1 eens spelen in het Bavels koor. Zostellen sommigen
we1 eens voor wat wereldlijke muziek te horen, waarbii ze van
hun meer behoudende kunst,broeders te horen krijgem; ttj., maar
we zijn toch zeker een kerkkoor....tt

De Fransen.EÏuËn 
,e dan in L795, het oprichtingsj aar van de Bavelse

Confrérie; vergeieken met andere Brabantse plaatsen was Bavel
daar overigens vrij laat mee.
Het jaar L795 zorgde voor een omuenteling in de Nederlandse
geschiedenis. De Fransen veroverden Nederland en de toen uit-
geroepen Bataafse Republiek proclameerde scheiding van Kerk
en Staat en vrijheid van godsdj-enst. Binnen enkele jaren wer-
den in Brabant honderden kerken aan de katholieken teruggege-
ven. In Bavel verliep dat proces trouwens naar moeizaam.
Twee pogingen in t798 en 1805 mislukten door de onwil van de
Hervormden en pas in 1809 kregen de katholieken door een be-
schikking van koning Lodewijk Napoleon, een broer van de be-
kende Empereuq, hun vervallen kerk terug. De Brabantse katho-
lieken lraren opget.ogen en de teruggegeYen kerken werden vaak
ingericht met barok meubilair en dit,o orgels. In de Erot,ere
kerken werd zelfs driestemnig gezongen en er werden na Lwee

eeuwen weer beroepsmusj-cj- aangesteld.
Niet iedereen was met deze nuzikale pronk ingenomen en vooral
de Apostolisch vicaris van Den Bosch
was furieus, wanÈ door zulke muziek
drong de Verlichting volgens hem de
kerk binnen en dus het Zedelijk Ver-
val.Maat . , .het hielp allemaal nÍks.
Trouwens, niet, a11een de hoge geeste-
lijkheid bemoeide zich net de kerk-
muzieki zo gaven Lodewijk Napoleon
en zíjn keizerlijke broer persoonlijk
het bevel dat op zondagen na de hoog-
mis heÈ rtDomine salvum factt', het ge*
bed voor koning of kei-zer, moest wor-
den gezongen en bij elke gebeurtenis
die prettig was Yoor de Bonapartes
diende het t'Te Deum" te klinken- Dit
bracht dezelfde vi-caris zelfs in de gevangenis, want hij wei-
gerde dit toen Napoleon scheidde en daarna hertrouwde'
Niet alleen werd er + 1800 steeds meer meerstemig gezongen,

maar ook de begeleidende ensembles groeiden, so1ns tot complete

I

1
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orkesten, zelfs in dorpen als Gilze en Chaam. Dit kost.t,e veel
geld en de pastoor van Chaam weÍgerde in 1807 om steeds maar
nieuwe j-nstrumenten te betalen. Bovendien gebruikten de muzi-
kanten hun kerkinstrumenten ook bij profane feesten in herber-
gen en zo. Ook het orgel kwam weer in de belangst,elling en tus-
sen L796 en 1815 werden in 45 Brabantse kerken orgels -al dan
niet tweedehands- geplaatst.

De 19e eeuv/ na het Franse tijdperk
i:-

ven bestaan. Na de Franse tijd nam de
belangstelling voor meerstemmige mis-
sen en forse begeleiding nog toe en
vooral werken van Duits-Oostenrijkse
connponisten werden erg populair, wat
niet wi1 zeggen dat het Gregoriaans
verdween, zeker niet in de kleinere
parochies.0mstreeks 1840 komt er dan
hreer een kentering: de BrabanÈse vi--
carissen, onder wie de bekende Mgr.
Zwijsen (zíe afb. hiernaast) ver-
oordeelden de "muziekmissentt en ver-
boden andere instrumenÈen dan het
orgel.Voor- en t.egensÈanders vlogen elkaar na deze muzikale
oekaze in de haren en vooral ene N.A. Janssen pleitte vurig
voor de heropleving van het, Gregoriaans en de polyfonie van
de 16e eeur* of stijlgelijke r.lerken.Ik heb nieE kunnnen ont-
öekkken.:of .'.:hij ook de componist is van het pompeuze ffTantum

Ergo van Janssentt dat op enkele hoogtijdagen of aan het, eind
van het Veertigurengebed door onze kerken galmde.
Hoe dan ook, het gregoriaans kreeg meer belangstelling en voor-
al het orgel kwam door het ttmuziekverbodtt meer in de kijker;
zo kreeg eindelijk ook de kerk van Bavel zijn orgel. Het werd
in 1855 gebouwd door de bekende F.B. Loret en later natuurlijk
overgebracht naar de nieuwe kerk van 1887. 3)
Een opleving kende ook het geestelijk lied buiten de liturgie
van l{i-s en Lof om. Er nerden steeds meer katholieke scholen
gebouwd en er kwamen steeds meer katholieke broederschappen
en dergelijke, waarbij oudere Bavelaren meteen zullen denken
aan de Bond van het Heilig Hart en de Heilige Familie. Er onÈ-
stonden ook nieuwe devoties of oude knamen tot nieuwe bloei
zoals het Veertigurengebeo en de Volksmissi.es. oorspronkelijk
gebruikte men franse of Vlaanse brrndeltjes met nogal zoetige
teksten en ik kan het niet 1aÈen otr een voorbeeld te geven van
zo'ÍL draak en wel het slotcouplet van t'De Vloekaardtr:
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"Lage vloekaard, roep genadel...
Last' raar Gods,s ween ten spijt,

God, die uwe tong versmaadde,
Haat een snoodaard, ats gij zijt;

SÍraks slaat u zijn onwéer neder
En gijvalt, getroffen, dood...

Roe p: gen ade... o ove rtred e r,
Want de hel spant u haal schoot.

Uaar ae-b-1."=t"Uit g ,"tt A; iiturgische zang taande door
verschèi-dene f,altoteflz men wi.st niet welke meesternrnige nuziek
nog geschikt was en hoe het Gregoriaans moesg worden uitge-
voerd; de notabelen hadden steeds nÍnder trek om in kerknuziek
en orgels Èe investeren en...heÈ aantal diensten waarin de zarr-
gers op moeten treden groeiden explosief, soms weI toÈ honder-
den optredens per jaar!
In 1880 zwichtÈen de Nederlandse bisschoppen voor de adviezen
van de in 1878 opgerichte Gregori.usvereniging. In Brabant kwa-
men de reacties meestal wat later op gang dan boven de Moerdijk.
Geldrop was er al- heel vlug bij; dit koor kocht al in 1878 de
nieuwe muzi.ek in en nam in 1881 het nieuwe reglement aan. Ook

nu liep Bavel niet voorop. Maar dan zie ik dat in 1891 ineens
de naam Confrérie vervangen is door SE. Gregoriusvereniging.
En zo kon, bijna een eeuw na de oprichting van de Confrérie
van de H. Caecilia het Bavelse koor met nieuwe muziek en
nieuwe opvattingen de twintigste eeuw in.

t) De gegevens voor dit artikel zijn grotendeels ontleend aan:
Dr. F.P.M. Jespers. Het loÍlyk werk der Engelen, Tilburg
1 988.

a Dr. C.S.M. Rademaker SSCC, Kerken in Bavel, Ulvenhout
1987, blz 7-8

a D. Hoogstede. Het orgel, Bavel 1987, blz 14. (Een comple-
menterend deeltje'Het orgel" handelt over het Bavelse
Flentrop kabinetorgel).
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Uit en Over de Bavelse Koorboeken

Het eerste boék 1) met
gegevens over het Ba-
velse koor vermeldt. op
de perkamenten omslagtfConfrérie S. Caecili.a
1795-1880'r en op blad-
zijde L lezen we:
Adriaan Schaliboom

Hoofdman
Pieter Diepstraten en
Jan Diepst,raaten

Deekens
Borsmeest.er
Jan Adriaan Kanters
In de borsse bevonden...

Uit het feit dat er in
1795 niets inde ttborsett
r{as, kun je afleiden
dat de Bavelse Confré-
rie inderdaad in dat
jaar werd opgericht.

Ook zie je dat heL koor enige jaren nodig had om toi een ze-
kere regelmaat te komen'. zo kon Jan Diepst.raat,en weI driejaar deken blijven en ene Adrj.aan Robs of Rops zelfs vj.er,
maar vanaf 1800 zien we dat eLn deken maar twee jaar aanbleef
en daL hij dan in het, tweede jaar penningmeester werd.
IÍi-e waren nu die geestelijke voorvaders van Jan Jorissen,
Nelleke van Loenhout en de andere huidige leden? Naast het
voornoemde bestuur noemt de ttli5ste levendinge confreers
H. caeciliart voor 1995 F. Giesbergetrr Jan Kanters, Goris van
den Hout, Janssen, Jan Mattijsen, Pieter de Kort, Antony
verhees, Jan hlierken, ivlatti5s Tieleuans, Laurijs de Kort,
Jan van Gi1s, Adriaan Leenaerts, Jacob Dipestraaten, Corne-
lis hlagemakers en .Jan Verdaesdonk. Negentien leden dus, vrij
veel voor zo'n klein dorp en toÈ 1880 schoqmelde het aantal
steeds om de ilrintig; toen zakBe het tot veertien en -t diep-
tepunÈ was 1891 met slechts elf zangers.
Een Confrérie betrok zijn leden vooral uit de hogere standen.
Het bestuur bestond uit een hoofdman en enkele dekens die op
het Caeciliafeest gekozen werden. Verder was er een voorzan-
gër, naar die wordt in het Bavelse boek nooit met name ver-
me1d. Het koor was financieel onafhankelijk. I,le1 leverde
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het kerkbestuur een bijdrage voor het Caeciliafeest of gaf
een ton bier en ook gaf het geld voor de zangboeken. l{aar een
Confrérie teerde vooral op de bijdragen voor de gezongen dien-
sten en boetes en hiervoor hebben we voor Bavel we1 enkele,
zij het schaarse gegevens.
LIat waren nu die ftzingende Èakentr? Uiteraard de Hoogmis en
Lof op zon-en- feestdagen en dan nog her Marialof en de Requienn-
missen door de week. Dat lijkt heel wat, rnaar in kleine plaat-
sen namen de zangers naar onze begrippen hun taak nogal nakke-
lijk op: in de hele Advent werd rnaar één IntroÏtus en één
Comunio gezongen en in de Kersttijd, Vasten, Paastijd en de
tijd na Pinksteren was het al niet anders. De moeilijke gezan-
gen t,ussen Epistel en Evangelie sloeg men naar over . Zo'Ít g,c-
zongen mis schoot dus flink op en daarbij kwam nog dat de
priester tijdens het Gloria en het Credo van het koor gewoon
doorging. Het Credo zelf vonden ze veel te lang en daarom zon-
gen ze het maar tot de helft. Van oponthoud bij de Conmunie had
j e ook geen last, want de weinigè comunicanten gingen pas na
de mis naar yo-fgn._ Hurrel-ijksm'issen varen er nieÈ. uant.tot de
20e eeuw bestond de huwelijkssluiting slechts uit een kort'ri-
tueel buiten de mis om. Toch vonden de zangers dat ze voor hun
inspanningen best, twee volle dagen net Caecilia mochten teren!
Zo lezen we bijvoorbeeld voor L795:
tt8 November over Eengekomen met Jan Oomen om te Èheeren op man-
dag en dijnsdag sijnde den 23 en 24 November op deze Conditie
den wijn à LZ stuivers de fles-het bier à 7 de ton en den
kost L.2O het paar dagelijks"
lrlaarom er zo vaak gesproken wordt over tthet paar in de kostrr
weet ik niet. Er wordt beslist niet per echtpaar nee bedoeld,
-want pas in L962 ( ! ) mochten ook de do'nes Íaeefeesten. Ik vond
de uitdrukkrng tot 1883. Toén-d'ienàè tcastelein U. van Dissel-
dorp sinpelweg een rekening in voor het maal van t6 personen.
Hoe hoog was nu de rekening in het oprichtingsjaar?

' ,/Z/.r

8"r"" drg ï"*de dag
bestedingverteert 5-13- I bestedingvefteer 5'13- I
een vat bier 3-10 een ton bier 7
23 flesse wijn 13-16 38 flesse wiin 22-16
12paarkost 14- I lTPaarkost 20- I
speelman 1-10 sPeelman 1'10
quezel-kersse quezel kosters -10

Cecilia -10
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!D" bedragen zijn respectieverijk guldens-stuivers-centen.)
Een kwezel t{à.s ssn lid van een deide orde die zorgde voor
pastorale assistentie. Ik denk dat ze bij-ilè Caeciliamis als
kosteres gefungeerd heeft en daarvoor een beloning kreeg.
De speelman staat na 1817 niet meer op de rekening. l{isschien
zongen de koristen, opgepept door de rÍjkelijke drank, wel /

zel.f. Het duurt meer dan een eeuhr voor er weer sprake is van
muzikale begeleiding: in 1924 feest het koor bij Jac Bruininx
en noet dan vijf en halve gulden betalen voor de ttgrontnophonett.
De naam Bruininx brengt me natuurlijk bij de kasteleins bij
wÍe het, koor heeft geteerd. DaL waren van L795 tot 1848
Jan Oomen (Sx1, Pieter Schoenmaekers (Zx;, de weduwe Schoen-
maekers (8x) -ook familiedrama-s zijn dus uit zo-n boek te
halen- Bastiaan van Baal (5x), Cornelis l,lirken (2x), zijn
weduwe (S*;, zíjn kinderen (2x) -nog meer farniliedrama-s dus-
Martinus Mattijs (Zx) en Cornelius van Disseldorp (7x). HeE
spijt me voor Dré, maar zijn voorvader Petrus Bruininx mocht
het koor slechts één keer ontvangen en wel in 1848. Dan breekt
de gouden tijd aan voor de farnilie van Disseldorp die toÈ
1923 de koristen heeft weten te verstrikken.
Het kleÍne Bavel had dus opmerkelijk veel café-s en Pater ter
Huurne concludeert terecht uit de vele wisselingen dat de ta-
veernen goed tegen elkaar werden uitgespeeld. 0ptellende en
oplettende lezers zullen gemerkt hebben dat het aantal fees-
ten en jaren ni.et met elkaar kloppen. In heÈ boek ont,breken
namelijk de jaren 1830 t/m t835. I,rlas her boek kwijr of was de
secretaris.erg slordig? Irle zullen het nooÍt weten.
Nog een paar Caeciliapuntjes: j.n 1813 -Slag bij ï{aterloo-
uas naar Ter Huurne vermoedt, de aanvoer uit Frankrijk ge-
stagneerd en daarom staat er dat jaar geen wijn op de reke-
ning. Tussen 1848 en L9L4 zien we dat het stoptrekken van de
wijn in rekening wordt, gebracht. Voor zoyer ik heb kunnen na-
gaan moest, er stoppengeld beLaald worden door leden die hun
eigen uijn hadden meegegracht.
Dan is er ook vaak sprake van t'Na-{aeciliatt, de eerste keer
in 1813. Volgens Ter Huurne is dit de tweede feestdag, maar
nu ben ik het niet'met hem eens, ondat er vaak,op de re-
keningen staat: tttweede dag én na-Caeciliatt,en in 1913 wordt
ttwegens de geringe i-nkomstenr' öesÍoten-geeÍt ir'ei--Cd-eCïÍià mee.-

te vieren, maar er wordt ook dan nog steeds twee dagen ge-
feest. Volgens Jo en An van Kaam-van Gestel, inniddels be-
jaarde kinderen van koorzangers en dus horend bii de oudste
directe bronnen, was het Na-Caecilia nisschien een soort
pretËige nabespreking of evaluatie zoals we tegenvroordig be-
horen teÍ-zeggen. Verder was ik blij verrast in 1919 de

8'

kalfskop op de rekening aan te treffen, volgens dezelfde An
de traditionele delicatesse bij het zangersóntbijt.BiljarEen
kon ook, een gulden_-ï*o.el !y_eg. h"le_ dagen! En dit brengr
me op een willekeurige financiéle vergelijking: -in-f874-werd
er door de koristen voor L37 gulden verteerd en in die tijd
bedroeg het gezinsinkomen van een ongeschoolde die een vrouw
en nog drie andere gezinsleden moest onderhouden 365 gulden.
De Bavelse Caecilianen wisten er dus we1 hreg mee,
Een Confrérie kreeg, zoals gezegd, haar inkomsten vooral uit
zanggelden en boetes.Zo werd in L796 bepaald dat Confreers
die pas na het Kyrié binnenkhr€rmen één stuÍver betaalden en als
ze in het Lof pas na de eerste zegen opdaagden, kostte dat
zelfs een dubbeltje. Ook repetitieverzui-m -sinds 1808 kwam
nqn ééns in de naand bij elkaar om ttin de zanktkonst. met mal-
kander te oeffenentt werd best,raft.
Wegblijven kostte twee stuivers voor de kas en nog eens twee
voor het verteer van wél aanwezige leden. Een fors bedrag als
je weet dat een Brabants dagLoner toen 10 à 14 stuivers kreeg.
Je kon naar het beste hoofdman zijn, want die noctrt boeteloos
wegblij ven. T{--"L827 werd de regel verzacht 'en konden de zangers
rouleren, iets wat het huidige koor ook r,reer heeft ingevoerd.
Synpathiek is wel dat |tdegene die ziek of mank zijn en niet te
kerke kunnen gaantt van boete waren vrij gesteld en als contri.-
butiebetalend koorlid vind ik het nog sympathieker dat de koor-
leden toen zelf met de collecteschaal mochten rondgaan.
Hierna heb ik pas in 1959 weer iets over boete gevonden; die
bedroeg toen een kwartje, een schanel bedrag vergeleken met
L796 en ik word dan ook rood van schaamte a1s ik bedenk dat
ik toen desondanks een grote financiële steunpi.laar voor het
koor ben geweest. Het vas blijkbaar gezellig op het oksaal,
want ook oud-Leden kwamer er graag zitten, iets wat echter
vanaf 1813 vier cent kostte.
Ook het geld dat de zangers voor hun diensten beurden was een
aardige bron. fn 1807 kregen ze 50 cent voor een gezongen
jaargetijde en -n gulden voor eenttgemesns=g€rdoÍl€ lijkdienstett;
een ordinaire lijkdienste was wat chiquer, want, di'e kostte
zes stuivers meer en helemaal deftig nas een extraordinaire
lijkdienste, hraarvoor de nabestaanden t'een gulden zesÈien
stuyversrr neertelden. fn 1813 werd overigens de gezongen jaar-
getijde verhoogd tot, een gulden, een stijging van maar liefst
honder procent!
Gaven de zangers niets aan Caecilia terug? Toch wel. U hebt al
op de rekening van L795 gezien dat er voor tien stuivers
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ttkerssett voor de muzikale heilige was gekocht. De speelman zal
zich wel eens hebben geiirgerd, vant het kaarsenbedràg was vaak
hoger dan zijn gage. In 1813 gaat nen zeïfs.,sparenylry)or.een
bee1d, want trPastoor, Hoofdm. err Deekens hebben goet gevonden
jaarlijks vijf gulden te rug te houden uyt de bors om te beko-
men het belt van de Hijlige Cecilia'r.Deze post wordt in 1820
niet meer opgevoerd, dus toen zal het beeld we1 gekocht zíin.
Maar waar is het gebleven?',Bij een nazaat van de oerzangers?
De kaarsen staan lang niet alt,ijd op de rekening. Voor het,
laatst trof ik ze aan in 1869. Pater Ëer Huurne merkt op dat
kaarsen in de vijftiger jaren van de vorige eeuhr. wel erg
duur r,raren: één kaars kostte net zoveel als zes kruÍken bier !

0p de voorlaatste bladzijde van het boek staan de namen van
de ttgoudentt leden. AIs je deze lijst conbineert met een over-
zicht in het volgende boek rrraarin verueld wordt in welk jaar
de koristen zijn aangenomen, dan moet. je -negatief- conclu-
deren dat trèt koor toen nogal versleten moet-hé6ben geklonken
en -positief- dat de verenigingstrouw groot is geweest.

(

Boek 2 1881
Het oude boek is vol en we beginnen aan een nieuw (tot 1983);
het heeft een ouderhrets gevland ttbibliotheekkafttr en op het,
titelblad lezen we: ttNota Boek voor het Zangkoor te Bavel Aan-
gekocht in Novenber 1881rr.
Het boek gaat, geuoon verder met de Caecilia-aanbestedingen,
maar dan zíen we in 1891 ineens dat de naam rrConfrérietr ver-
vangens is door trGregoriusverenigingtt, iets uat pas ín t892
officieel werd, wanL dan lezen we:

ttl,let den Feestdag van O.L.V. Lichtmis is in dit jaar opgericht
een St. Gregoriusvereniging bij welke gelegenheid Z.D.H.
Monsr Petrus Leyten plechtig de H. Mis heeft opgedragen.tt
Vanaf nu worden keurig niet aIleen de Ieden, raaar ook bestuur
en organist vermeld. Llaarschijnlijk is er ook een soort reor-
ganisatie geweest of -oneerbiedig uitgedrukt- schoonmaak ge-
houden, want vijf leden van de oude Confréríe zíjn ineens
niet-werkende ereleden geworden. Mogelijk is ook dat ze zeJ,f
niet neer wilden, want de nieuwe richtlijnen van het Episco-
paat wekten bij veel oudere zangers weerstand. ltlat de erele-
den betreft moet ik opmerken dat je twee soorten kreeg in de
20e eeuw! leden die op grond van verdienste/leefti5d deze eer
verrvierven en... kapelaans die, naar nijn indruk, treteen tot
erelid werden gebombardeerd.

I
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Mijn verhaal wordt -om met Multatuli- te spreken eentonig:
ook het nieuwe boek gaat verder met Caecilia-aanbestedingen.
Echo-s van het wereldgebeuren klinken nauwelijks door; alleen
wordt tn -'-dé: eerste wereldoorlog een keer geklaagd over de
duurte,in:.1917 -lévert'3.t koor l/egens de distributie bij kas-
telein van Di-sseldorp een halve broodkaart in, terwijl in
1923 wórdt--besloteri':om'25 gulden te schenken aan het 'rnoodlij-
dende Duitslandtt.
In L923 sluit C. van Disseldorp zj.jt café om al zijn aandacht
te wijden aan zíjn bakkerij en grutterij. De pastoor nodigde
toen het koor maar op de pastorie uit voor de Caeciliaviering.
fn L924 ontving Jac Bruininx het koor meu di.en verstande dat
hij a11een t'localiteit, vuur en licht,tt zou verschaffen. Er was
afgesproken dat men j.n L925 zou teren bfi v.d. Velden, maar
dit werd niet nagekomen. 0ver deze pijnlijke kwestj.e 2) vinden
hre in het boek ni.ets, maar dan ook helemaal niets!
He! koor blijft, nu lang bij Bruininx/Bruininks en rond 1q5o
velt men een Salononsoordeel: één avond bij Bruininks, één
avond bij Piet van Engelen.
De 2e wereldoorlog breekt uj.t, alles gaat op de bon, maar het
koor kan het feesten niet laten, hoewel het e1k jaar soberder
moet: in L94O gebruikt meh i.p.v. een diner alleen nog maar
een souper met, wat v/i1d; het jaar daarop worden kippen en ko-
nijnen veroberd; in t942 beperkte men zich tot, een koffietafel,
het volgende jaar Eoesten ze zích tevredenstellen meL alleen
naar worstebrood en dan, in L944, wordt er voor het eerst in
150 jaar geen feest gevóerd, want: ttDaar de tijdsomstandighe-
den niet toelaten het Ceciliafeest te vieren, ten le wegens
de bezetEing van onze gewone localiteit en ten 2e wegens ge-
brek aan benodigdheden om behoorlijk de Èafe1 te voorzien,
stellen we dit tot later datum uit.t'
Het gevolg was we1 dat er een gigant,isch kasoverschot was van
f .375,60. l,len haalde de schade duchtig in, want van 1951-1953
waren er ze1.fs drie tèer'avonden later vervangen door een avond
en een reisje. Verder werd er ook in Bavel geémancipeerd,
want in L962 mochten voor het eerst de vroulren meefeesten.

'-D-_e 
Q9-er .iaren en boek 3

Na 1959 brj het secretàriaat van C. van Gestel en Jo van Kaa'
begint er rvat meer nieuws dan alleen maar Caecilia door te
sijpelen en dan, eindelijk, verzorgt, Sjaak v.d. Yeeken een
echt jaarverslagl over 1969-1969 en dit is gelukkig door zijn
opvolgers Yoortgezex. Deze uitgebreide rapportage en de enorme
groei. van de kooractiviteiten hebben ervoor gezorgd dat ook
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het derde koorboek -een lijvig collegedictaaÈ- bijna al weer
vol is. Deze periode lag echter buiten miin opdracht.
Voor nij was de inhoud van de eerste twee boeken uat teleur-
stellend: ik had zo graag eens gelezen hoe het er in de vorige
eeuw op een repetitie aan toe ging, wat zong men in dg kerk en
op een feest, wat, deden ze als een lid gestorven was enz.
fË neU mijn artikeltje daaron maar niet 'betiteld a1s "De'Ge-
schiedenis van het Bavelse Koortt, want dat zou Inaar valse
verwachLingen wekken.
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].)In 1980 heeft
een paar -helaas
fk ben hem zeer
cij feringen.
3)Zíe: H.J. van Gestel. 0p zoek
moet geschrer"l-zijn na 7 juni

pater H. ter Huurne dit boek doorgewerkt voor
niet gepubliceerde-stukjes in ttOns Bladrt.

erkentelijk voor zijn verklaringen en ont-

naar rehabilitatie. Het boekje
1931.

ldeidioq
Reeds in de ttiddeleeuxen bestond er een xeg over Einneken en Ulvenhout in de

richting van de huidige Belgische grens. Voorbij Ulvenhout splitste deze zich in
een rcg naar ïurnhout via Baarle, teruÍjl de andere route via Strijbeel naar

Hoogstraten leidde. ln het verleden raren het beide zandregen, niet reer dan een

aantal karresporen naast elkaar, die vooral in de rinterraanden voor het verkeer
ret ràgens naurelijks begaanbaar raren. In de zeventiende eeur begon het

handelsverleer toe te neren, raardoor ook de behoefte aan bestrate regen groeide.

In 168I rerd het gedeelte vanaf de vesting tot in het dorp Einneken ret keien
bestraat. In l7l2 rerd deze 'steenleg' doorgetrokken tot het einde van de

Ilorpstraat in Ulvenhout. llaarna duurds het tot na 1850, voordat de verharding
rerd voortgezet in de richting van Baarle en §trijbeek. Aanleg en onderhoud

rerden gefinancieerd door tolheffing, die uiteindelijk in 1875 rerd afgeschaft.
0eze ontrikkeling leidde tot een groei van het aantal herbergen langs de regen.

llet nare ras dat het geval bij de brug over de líolenleij in de landbergen, in het

dorp Einneken, bij de Bieberg en in Ulvenhout. Hetzelfde verschijnsel deed zich,
in rat rindere rate voor toen in de negentiende eeur de verharding rerd
doorgetrokken naar de Belgische grens. ïolboren nerden vaak geplaatst bij een

herberg en als deze er nog niet ras, ontstond er in het tolhuis vanzelf een cafè.
Ilat gebeurde onder andere bij de tollen op de Strijbeeksersg.

!e-§Ee$esJ!!-!rg d!-!$ r -Er!!!eles-
0e aanleg van de kasseireg van Breda naar Einneken heeft plaats gevonden in 1683.

In diezelfde tijd krar ook de steenreg van Breda naar Princenhage tot stand (ll.
0rstreeks ló90 begon Breda tevens ret de aanleg ven een lasseireg vanuit de

Bossche poort íter hoogte van de huidige íauritsstraatl near het gehucht

ïeteringsche Dijck en in de richting ven Terheijden (21, lle aanleg van bestrate
xegen vanuit Brada naar de dorpen sloot aan bij de vernieuring van de poorten en

bruggen van de vesting en paste geheel in de belangstelling, die Prins litler III
voor de vestingrerken en voor de stad aan de dag legde (31. 0p 25 februari lóBI
yroegen de hestuurders van Breda, 6inneken en Princenhage toesteming aan de

Prins yan 0range en llassau or de regen naar de dorpen te rogen plaveien sn or
octrooi voor het heffen van reggeld ({1.

Het plaveisel van de §teenreg oeer Einneken kreeg een hreedte van [2 voet, ret
ean reerszijden een aarden baan van tZ t l5 voet. 0e reg rerd ret een totale
breedte van {0 voet negenoeg even breed als de regen die in de orgeving yan

Antrerpen xaren aangelegd volgens decreet yen teizer Karel V, 0aar ras de

keistrook in het rÍdden echter l5 voet breed. De bestuurders van Breda en

SCHATTEN BÏJ PAUT,US 7
<loor Kees Leijten

Voo.r de zevend.e maal organiseert Paulus van Daes-
clonck di t jaar zi jn eigen "Kunst en Kitch"-pro-
grrönrma onrl,er de naam " Schatten bi j Paul us " '
Óp zonrlag 28 januari 1996 zul len vi jf deskundige
tàxateurs hun licht weeh laten schijnen over d.e

vele grote en kleirre stukjes kunst en kitch,die tl
hen tóont in"de nieuwe schuur van de Pekhoeve te
Ulvenhout.
Er zijn vijf taxatettrs die U meer kunnen vertel-
I en over

Goud, zilver en sieraden
Horloges, klokken en barometers
Schilderijen en oude Prenten
Heemkundige zaken, oude munten, archeologie en
ottcle boeken
Glas, kristal, keramiek, aardewerk, sculptures,
aardewerk en varia

De toegang bedraagt f 2 ,5O en e lke taxat ie kost U

ook f 2,5O.
Paulus verwacht velen op zondag 28 januari a. s.
op de Pekhoeve tussen 14 . 00 uur en 16 . 00 utlr .

Maar kom we I oP t i jct !

/
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Einneken oordeelden echter, dat ren '01 de cost te sparen' ret een plaveisel ter
nreedte van 12 voet kon volstaan ' rits op deselve breedte de ragens connen

mlcanderen risselen' (5).

Per strekkende roede van 20 voet Bredase landraat (iets rinder dan 6 reter) raren

ongsveer 1250 tot 1350 keien nodig, tegen een prijs van rond 30 glds per 1000.

Het tracè van de Steenreg begon aan de 'buitenste brug' over de vestiginggrachtt

enkele tientallen reters ten resten van de huidige Iilhelrinastraat {zie kaart

ll. 0e reg liep vandaar in een rechte lijn via het laatste deel van de huidige

Iilhehinastraat en het eerste deel van de Einnekenreg (6)r volgde deze straat
tot aan de hrug over de fíolenleij vlak ten zuiden van de huidige landbergre§r 0l
daarna over 6innekens grondgebied via de 6innekenteg en de Einnekenrarkt naar de

Raadhuisstraat te lopen, raar de hestratÍng ophietd bij de school ter hoogte van

de ingang van de huidige 9iandenlaan.

6inneken zou de aanleg verzorgen ven het gedeelte vanaf de brug over de

líolenvloet nabij de voorralige raterrolen tot in het dorp, terrijl Breda het
gedeelte vanaf de buitenste brug over de vestinggracht tot aan de genoerde brug

over de llolenvloet tot stand zou brengen.

Iodra de gouverneur vàn de vesting Breda het tracè ret palen had laten uitzetten,
kon ren beginrpn ret de aanleg van de aarden baan. 0e regenten van Einneken

vaardigden op' 2+ april l6BJ een ordonnantie uit, raarin hepaald rerdo dat de

inroners van de verschillende dorpen en gehuchten binnen de Heerlijkheid 6inneken

en Bavel zich beurtelings roesten relden 'ol den rech ret sent op te rerpen'. llen

roest's lorgens or acht uur verschiinen ret paard en kar en als ren die niet had

mt schoppen en spaden. Het zand roest gehaald rorden in de Delbergen, gelegen

nabij de huídige Blaure Kei. Er roest gererkt rorden tot zonsondergang, zeven

dagen per reek (71.

0p 5l rei van dat iaar verordende de Bredase ragÍstraat, dat 'de ingesetenen vant
§antbergen Lovensdijct de llolengragt ende ïeteringe ijder op siinen toure aen de

Einnekense regh sullan colen te rercken, narentlijt or sant ende casseij aent

brengen'(81. 0at betrof dus het gedeelte van de reg vanaf de vesting tot aan de

llolenleij. 0p 2 juli kon reeds het leggen van de bestrating voor het gedeelte

onder Einneken rorden aanbesteed. Het rerd voor 2 glds en l8 stuivers per roede

gegund aan de strateraker Bartholoreus íarijs {llarijnissenl.

0p 28 october 1683 kregen de bestuurders ven Breda en de regenten van de

Heerlijkheid Eínneken en Bavel ven de Prins van 0ranje voor een perÍode van

trintig jaar octrooi voor het heffen van tolgelden op hun steenreg: 'van alle
passagiers, karossen, rrgens, larre en paerden ect., uijtgesondert die borgeren

ende ingesetenen der §tadt Breda ende heerliickheeden van Einneken en Bavel ret
henne coetsen, mgem, larre, peerden ende beesten, ten rare het voerlieden rarÉn
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ende ret vragten geladen raren ende ererpt en sullen IEESEÍI...r, 0e tol bedroeg

v00r'ijder rensch tree penn., yoor ijder carosse Barlijn of holderragen ret vier
of ses peerden vier stuiJvers, ret tree perden drij stuijyers, een ragen ret drij
paerde vier stuijvers, een cerosse of coetskeer ret een paert tree stuijvers, een

dobbele Luijrce keere vijf stuijyers, een len te paert eenen stuijver, een tedigh
paert 12 penn., een os of loijbeest I penn., een vercken of schaepken 2 penn.,

rits dat de ingesetenen van Einnelen en Brvel deer van ererpt sullen resen'.
De opbrengst van het reggeld krar volgens het octrooi ten goede aan Breda en

6inneken: 'na rato ende propertie vande mte ende grootte die ijder vande selve
inden voorschreven regh heeft meten mcle ende onderhouden ende bekostigen
t9r.
0vereenkorstig het octrooi roest landreter Christoffel Verhoff de reg naurkeurig
opreten, or hÍeruit de juiste verdeling van de baten en lasten vast te stellen.
Vanaf 'het stoothout ran de buijtenste brugh tot op de helft van de brugh over

den llolenvloet' (net ten noorden van het 0ranjepleinl bedroeg de lengte 135

Bredase roeden en J voeten, gereten in Bredase landraat van 20 voeten per roede,

hetgeen een oppervlakte betekende ven 59.060 vierkante voet. Vanaf de helft van

de brug over de llolenvloet tot zover de bestrating in Einneken reikte bedroeg de

lengte 188 ll2 roeden, dat is 75.000 Bredase quadraat voet ([0]. Breda zou naar

aanleiding van de reting van de baten ongeyeer {l,BÍ krijgen en Einneken 58,21
( I I I . In dezelfde verhouding roesten de stad en 6inneken echter ook de

onderhoudskosten betalen. Van de baten en de lasten van de steenreg roesten
jaarlijks aparte rekeningen rorden aangelegd.

Uolgens de aanyrage yan het octrooi rerd de §teenreg aan het begin en aan het

einde ret een boor afgesloten. 0e eerste stond aan de buitenste brug over de

vestinggracht. ilet binnen de vestingrerken rerd in 1685, een "duitenhuisje'
gebourd í12), raar de pachter tot lBll de tol incasserde. De treede hoor stond
aan het einde van het plaveisel, in de buurt van de school aan de huidige
Raadhuisstraat in 6inneken,

Esffl i st-!ss§e!-!re!!-E!! 6!!!!E!eu-lÉEÉ:1É!9
Reeds enkele jaren na de aanleg van de Steenreg naar Einneken ontstond er tussen
de Bredase mgistraat en de 6innekense regenten een hooglopend conflÍct over de

vastgestelde verdeling van baten en lasten. Aanvankelijk zou afgesproken zijn,
dat de bestrating zou lopen tot aan het dorp van Ginneken, dat ril zeggen tot aan

de kuip, de huidige 6innekenrarkt. 6inneken had echter de bestrating doorge-
trolken tot het begin van de reg nààr Bavel, dus tot ean het eínde vao de

Raadhuisstraat. Bovendien ras er nog een zijtak aangelegd naar de Duivelsbrug,
0eze extra bestrating ras in de reting yan de landreter reegeteld, raardoor
6inneken een groter deel van de opbrengsten genoot. Breda had hiertegen bezraar
aangetekend bij de doreinraad van de Prins. EÍnneken stelde in haar verleer, dat
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Kaattt l: De veatínwnben van Bteda tpsaen de Ginnehenpoottt lAl en het Ouitenhulaje tBl brï
buitenate baug oveí het gaachtenatelael, ingetehend op'het huidige ataatenpatttoon. ln dit
dezl van de weg naaa Ginneh.en, tea lengte van 25E metet., lagen dlíe bauggen
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het dorp ook de aanleg van de reg door het dorp had roeten bekostigen. Het
gedeelte neàr de Duivelsbrug xes aengelegd 'reede door speciele aenreninge ven
den Heere luijtenrnt leibnor, gouverneur der §tad, ten eijnde oocl de regh rilde
cesseljen tot ren de Brugh leggende boven Einnelen over de Rlviere de llerck, ret
yerseecleringe dat Sijn Hoocht. oock rel soude geyellenr ilJl. Breda had, aldus
de Ginnekense regenten, zelf yerkeerd gehandetd, door te trachten {2 goeden

straatregr gelegen tussen de 6innekenpoort en de buitenste brug van de vàsting
(zie kaart ll ree te laten tellen, terrijl deze lasseireg relisraar door het
stadbestuur ras aangelegd raar volgens een in 1682 gesloten overeenkorst betaald
ras d00r de staat (l{}. Einneken rerd bij besluit yan 14 juni ló96 door de

doreinraad van de Prins in het gelilk gesteld. Het geschil escaleerde echter,
doordet Breda zich hierree niet kon verenigen. Breda rilde zich zelfs terug
trekken uit de gereenschappelijke regeling en de verpachting voor het eerste
gedeelte van de reg in eigen hand neren, raartegen Einneken opnieur protesteerde.
Het dorpsbestuur eiste, dat het reggeld beurtelings in Ereda en in Einneken zou
rorden verpachtr hetgeen in 1689 voor de eerste raal geschiedde. Bovendien roest
er haast rorden geraakt ret het bestraten van de reg vanuit de Bossche poort,
tear0a er ook daar een tol geplaatst zou rorden. Hierdoor rerd voorkoren, dat
voerlieden probeerden de tollen op de Einnekense §teenreg te ontgaan door het
naken Yan een orxeg via de Bossche poort. Breda voelde zich echter niet gehouden

or ret die reg veel haast te raken (151.

!e*ls!!rsetrÈnr.CE!
[}ok over de pachtvoorraarden ontstond tussen de bestuurders van Breda en 6inneken
een reningsverschil, Volgens het octrooi raren de beroners vàn 6inneken en Breda
vrijgesteld van het reggeld, rits ze geen beroepsvervoer verzorgden. In de
pachtvoorraarden van 168{ rerd echter reeds, op uitdrukkelijk verzoek van Breda,
de bepaling opgenoren, dat ook de inroners yan ïeteringen, Iandberg, llolengracht
en verdere gehuchten die onder de jurisdictie yan de stad vielen, zouden zijn
vrijgesteld onder voorraarde: '...dat die van Einnelen en Bavel rede sullen vrij
ende ere4t resen van het rechgelt drt soude geheven rerden op den casseljrech,
die soude .ogen geraeclt rerden buiit'èn de gasthuijs-eijntsepoorte naer den
Teteringsen díjcl ende den Terheijdenschen rcch. il61. Een deel van de Einnetense
§teenreg liep door de landherg en res rede door de inronerr van Teteringen
aangelegd, Uan de andere kant behoorde ïeteringsedijk gedeeltelijk tot de

heerlijkheid 6inneken. Iolang de nieure keireg darr nog niet klaar ras En daaroB
nog geen tolheffing ras ingevoerd, raakte het vrachtverleer graeg een orreg or
enkele stuivers aan tolgeld te besparen. Toen het in t692 toch eindelijk zover
nas, bleven de pachtsotlen op de Einnekense Steenreg nietterin dalen. In t6B4
betaalde Jan van 0pstal l?56 glds., inclusief een heffing van [,5 stuiver per
gulden; voor 1685 bedroeg de pacht voor Eornelis Laurerijssen 2203 glds en ti
stuivers, terrijl Jacoh Lodders in 168ó 2050 glds. en lZ stuivers roest



Foto 1: 
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Een beeld.''dan de ïlTvenhoutse Dorpstraat omstreeks 7900.
De keibestrating geeft nog een jndruk, hoe de steenweg
door Ulvenhout er moet hebben uitgezien (ansicht, co77.
A.van Dun, ulvenhout)

opbrengsn. 0e verpachting van l6BIn dÍe door de tristen tussen Breda en 6inneken

voor de vierschaar yan de stad plaats vond, leverde slechts l{51 glds en 5

stuivers 0p. Vanaf 169l vonden de verpachtingen plaats voor een periode yan drie
jaar, beurtelings in Breda en Ín Einneken. 0e pachtsomen bemgen zich daarna

tussen 1200 en 1500 glds. per jaar.

!e-!qsr!rel!r$-vru-!e-§!ee$es-!$L! I lel hsu!

In t7l2 rerd de $teenreg verlengd tot aan 'de Roskar' in Ulvenhout aan het einde

van de huidige Dorpstraat. Het nieure reggedeelte rerd aangelegd door Glnneken

v00r gereenschappelÍjke rekening van Breda en 6inneken. 0rdat de dorpen Chaat,

6ilze en Baarle aanvankelijk nÍet in de kosten rilden bijdragen, vroegen Breda en

Einneken op { october lll? yoor een periode van 25 jaar octrooi 'o.le de dorpen

die niet in den $teenregh rillen drrgen te verhoogen mt de helft van het

reggelt' {171. Uiteindelijk rerd door de dorpen de verhoging afgekocht voor

totaal 1,300 glds, 0p de nieure Eteenreg rerden dan ook geen afzonderlijke
harriéres opgericht.
Bij de eerste verpachting van de verlengde reg in 1715 rerd in de voorraarden

uitdrukkelijk verreld, dat de ingezetenen yàn Chaar, 6ilze en Baarle voor een kar

ret èèn paard niet reer hoefden betalen dan èèn stuiver; ook de reizigers en

Poto 2:
De l"lolenstraat a-Is
( ansicht, coTTectie

grindweg in het begin van deze eeuw
A.van Dun, Ulvenhout)

voerlieden van Er neàr llaastricht, Luik, Ilusseldorf, Keulen en verder genoten
deze vrilstelling (181.

Voor de bestrating rerden 49 aken ret keien door schippers van Breda over de
íark naar de huidige Ulvenhoutselaan gebracht tegen I gld. per schip. Ieder
schip nas geladen ret 12.000 keien, zodat er yoor de doortrekking van de steenreg
naar Ulvenhout bijna ó00.000 keien nodig reren. Bij de Buijstelberg, de plaati
aan de Ulvenhoutselaan raar de llarl nog steeds tot vlak bij de reg kort, rerden
de keien gelost 0p de rei yen Hendrik van 6ils, die hiervoor ?0 glds huur
ontving. 0e straatraker llatheus ven Eries tostte 11.583 glds, reàryan t.lOO gtOs
betaald rerd door de regenten ven Baarle en Chaat or de verhoging yan de tarieven
af te kopenl van het restant roest Einneken 5.985 glds l? stuiveis en { penningen
betalen' Ile eanneter roest voor dat bedrag ool een nieure roning voor de pachier
van het reggeld bouten. Het nieure duitenhuisje stond 'binnen de brugge aan de



9B

6innekenpoort'. Het oude tolhuisje rerd daarna voor afbraak verkocht. Voor

allerlei andere kosten roest aan diverse personen nog eens 3.518 gld. rorden
uitgekeerd (191. I}e financiering vond plaats door geldleningen ven onder reer de

Abdij van Thorn, de Capel van Strijbeek en een aantal particulieren. Rente en

aflossing rerden jaarlijks ten laste van de Rekening van de Steenreg gebracht.
I}e nieure §teenreg volgde de huidige Ulvenhoutselaan en liep in Ulvenhout door de

Dorpstraat tot aan het begin van de líolenstraat. Ile breedte van de bestrating
laat zich berekenen op ongeveer tien voeten, nl. ca 1000 leien per roede, tegen -

1200 per roede op de oude §teenreg, die echter [2 voeten bresd ras.
Aan de §teenreg rerden voortdurend verbeteringen aangebracht en herstelrerk-
zaarheden verricht. Iorel in l73l als in l7I5 rerd daarvoor door Theodoor de l/os

uit 0ordrecht een schip ret kasseien aangevoerd. llatthijs van Erkur verhuurde

voor drie gulden per jaar een gebint van de schuur 'gestarn ean den Buijstelbsrgh
or daar in te laten leggen een schip off 12.000 straatleijen' (201. Huis en

schuur stonden tussen de llark en de huidige Ulvenhoutselaan, vlak ten noorden van

de rotonde.

Breda en Einneken geraakten in de achttiende eeur veruikkeld in een conflict
betreffende het onderhoud van de bruggen [n en nabij de §teenreg, Einneken rilde
ook de ondqhoudskosten van de bruggen in de aanvoerxegen naar de Steenreg ten

laste van de gereenschappelijke rekening brengen. Uiteindelijk rerd op { juni

l7ó7 een overeenkorst gesloten, raarbij rerd afgesproken, dat alleen de bruggen,

die in de reg zelf lagen, v00r gereenschappelÍjke rekening zouden ftoten. llet nare

rarefl dat de brug over de Leij bij de voorralige naterrolen, over de Bavelse Leij
bij de Bieberg en ook de Duivelsbrug'(211.

!e-!!ee$es-iLde-leses!rede-eesr
ïijdens de Bataafse ïijd en het (oninkrijk Holland rerd de tolheffing geroon

voortgezet (22|. lla de inlijving bij het Franse keizerrijk in l8l0 rerden

overeenkorstig de per I januari lBll van kracht gerorden retgeving, de tollen
opgeheven en krar de onderhoudsplicht voor de gereenten te vervallen.
In l8l5 rerd de tolheffing op de oude voet hervat, raarbij de vrijstellingen
volgens K.B. van I juli lBl4 gehandhaafd bleven. 0p het in ontrikkeling zijnde
stelsel van rijksregen rerden eveneens tollen ingesteld. Het Koninklijk Besluit
van [5 februari l8t6 zegt over de plaats van deze tollen (23]: 'Het Bareelregt

zal ontvangen rorden in opvolgende afstanden van öèn uur (5000 reterl geens en

zoodanig, dat de steden zich altijd bevindan in het ridden ven senen afstand'.
0rdat de reg vanaf Princenhage via de Haagpoort naar de Bosschepoort en verder

res opgenoren in het stelsel vàn rijksregen, raren de tollen buiten deze poorten

rijkstollen gerorden. 0p de §teenreg naar 6inneken en Ulvenhout tas echter sprake

van gereentelijke tollen. 0e gereenten en provincies roesten echter de

rijksregeling volgen, tenzij in de concessie andere voorraarden ràren eangegeyen.
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0e afstand Yàn de vestinggracht tot aan de Roskar in Ulvenhout bedroeg 5100
teter. Binnen deze afstand rerd op tree plaatsen tol geheven. Volgàns de
rijksregeling ras er dan sprake van egn,halve" tol i.p.r. ,en'hele. tol.
In de eerste helft van de negentiende Beur ras de 6innekense Steenreg ingedeeldin tree otolpercelen' die afzonderlijk konden rorden verpacht: vanaf de
vestinggracht tot àan de noordzijde van de brug over de ltolenleij in de
Iandbergen en vanaf dit punt tot de Raadhuisstraat in Einneken, ret een ,bijboor.
op de hoek van de Duivelsbruglaan (24|. Het duitenhuÍsje bij de Einnekenpoort is
in l8l5 afgebroken (25!. Ile laatste beroner ras de redure yan J.A.Leutner. oeze
inde de pacht tot I januari l8ll. Daarna beroonde zij nog tree laanden .une
raison sise hors de la porte de 6innelen,, xaervoor zij op jaaiUasis J0 glds huur
roest betalen (261. ïoen de tolheffing na de Franse ïÍjd rerd hervat rerd er bij
de vesting geen nieur duitenhuisje gebourd, taar verhuisde de tolboor naar de
Iaddbergen.

Uan l8l5 tot 1860 raren de herbergiers van de landhergen pachters van het reggeld
op de §teenreg. In de in l7?6 herbourde herberg aan de noordzijde van de
llolenleijr in de zeventiende en achttiende eeur 'I}e 0oornentuyn' geheten, roonde
vanaf lg0l Iiller Vlasblor, getrourd ret Jacoba Bastiaansen llit, De tolboor
stond vlak voor deze herherg, zodat Vlasblor dan ook de reest aengerezen pachter
van het reggeld ras.
Uit de 'Eereenterekeningen' van 6inneken en Bavel oyer de betrokken periode
blijkt, dat Hillet Ulasblor in lBli, bÍj de eerste openbare verpachting na de
Franse ïild, voor een perÍode van 6 jaar een pachtprijs betaalde van Fl. i.0S0,-
Per jaar (28I. In t82l ras hij opnieur voor zes jaar de pachter, nu voor Fl.
1.005,- per jaar; in de periode van l83J tot 183ó betaalde hii raar Fl. 700,-perjaar en van 1836 tot lB{2 Fl, 800,-.
Vlasblor ras echter niet de enige herbergier op de landhergen. $edert lgl0 lag op
de zuidelijke hoek van de huidige De Roy van luiderijntaan de herberg van
Johannes van Alphen, die voor Vlasblot een flinke concurrent las. Tussen lB27 en
l8I3 ras dan ook llan Alphen de pachter. uoor de eerste drie jaar betaalde hij
Fl. 965r- per jaar, raar voor de treede periode Fl. 1.0g0,- per jaar.
lla de dood van Vlasblor in l8{3 en van Johannes van Alphen in tglS pachtte diens
redure en later de zoon liller van Alphen de tol tot t852. ïot tBIó ras de beurt
aan de redune van J.l(risthout. tn lB20 ras haar ran een herberg begonnen pal
tegenover die vàn de farilie t/an Alphen. 0e pachtsor rerd echier geleidelijk
lager. t{a tB52 bedroeg deze nog Fl. 775,- terrijl van 1856 tot lBSg Hiller van
Alphen slechts Fl. 700,- per jeàr betaalde (Zgl.
0e tolboor op de landbergen stond volgens de tolverordening tot en ret lg65 aan
de noordzijde van de brug over de l'lolenleii, raernà deze verflaatst rerd naar de
zuidelijke hoek van de huidige 0e Roy van luiderijnlaan (I01. Verroedelijk rerd
de draaiboor in de practijk echter al eerder verhuisd naar de herberg van de
pachters.
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0ndanks de toenane van handel en verkeer gingen de pachtprijzen in de loop van de

achttiende eeur geleidelijk orlaag. Ile concurrentie ras bij de verpachtingen niet
erg groot, aangezien slechts enkele herbergiers in aanrerking kralen. lla de

afbraak van het duitenhuisje in l8l5 ras er voor de pachter narelijk geen roning

leer beschikbaar. ïolbetaling ras verder vrij gerakkelijk te ontgaan door gebruik

te raken van 'sluipregen'.
Volgens de rijksregeling van 1833 xeren de rii- en voertuigen die groenten,

veevoeder, zuivelproducten en veldvruchten op rarktdagen naar de stad brachten

vrijgesteld van tolbetaling. ln 1855 rerd deze 0p oude rechten berustende

vrijstelling echter ingetrokken. 6evolg *as, dat handel en nering ret nare op

narktdagen een grote klap kregen. 0e Karer van Koophandel en Fabrieken beklaagde

zich dan ook bij de ïreede Kaler niet alleen over het grote aantal rijkstollen
rond Breda, uaardoor handel en verkeer ernstig rerden belemerd, raar ook over de

afschaffing ven de vrijdomen op rarkdagen {311. I}it roet ook bij de verpachting
van de tollen op de gereenteliike Steenreg nààr 6inneken een rol gespeeld hebben.

[e-ver!ltduq-E!- gs-!ele§!tl*-!e-Ulvel hss!-!L!9l!
ila de afscheiding ven België in 1839 ontrikkelde len daar plannen voor de aanleg

van verharde r*egen vanuit-ïurnhout en Hoogstraten in de richting van Breda (321.

In 1850 rilde het gereentebestuur van Breda een steenreg aanleggen naàr Turnhout

vla Chaar en Baarle-ilassau, 0l ean de grens aansluiting te krijgen op het in
ontrikk-e.\ing zijnde regennet in Belgi0. 6inneken rilde daaraan rel reererken,
rits de reg zou lopen via de Engelandse brug in de huidÍge {oude} llolenstraat Ín

Ulvenhout, 0r vervolgens langs Lugtenburg en drars door de Hondsdonk naar

Dasserus en Chaar te lopen, raarbij 'alleen de grootste bochten zouden rorden

afgesneden. Breda vond dit voorstel te kostbaar. Er zou een grindreg roeten koren

in rechte lijn vanaf De Roskar in Ulvenhout via Courelaar naar de Uenningsche

brug in de huidige Chaatsereg bij Rakens. 0e ltinister gaf echter de voorkeur àan

een reg van Tilburg naar ïurnhout. Vervolgens nilde Breda aansluiting op het

Eelgische regennet via een keireg naar Hoogstraten ter breedte van 2,5 reter
breedte, Het geleentebestuur van Einneken sterde daar ree in, rits de neg via
llotsel, dus langs het huidige oHoekske' zou lopen. l(eibestrating vonden de

zuinige heren in het Ginnekense gereentehuis echter nog steeds te duur: ren zou

ret een grindreg kunnen volstaan. Breda nar daar uiteindelijk genoegen lee, rits
het 6innekense gereentehestuur goedvond dat de baten en lasten van de nieure reg

voor treederde voor Breda en v00r èènderde voor 6inneken zouden zijn. Aan het

provinciebestuur rerd een subsidie gevraagd vàn eenderde vàn de aanlegkosten.

ïeruille van de landgoederen Lugtenburg en Hondsdonk zou er een zijtak naar Chaar

ko;en. De kosten van de reg zouden rorden gefinancierd door het instelien van

tollen, Aan de aodere kant van de grens raakte de geeeente-Hoogstraten intussen
eveneens plannen voor de aanleg vàn Èen verharde reg naar Strijbeek (331.
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In dezelfde tijd ontrikkelde het bestuur van de provincie lloord-Brabant ideeën
Yoor een provinciale grindreg vanaf de splitsing Chaarsereg /$trilbeeksereg in
Ulvenhout via Chaar naar Baarle-llassau. tn 185{ besloten Eedeputeerde §taten dit
plan uit te voeren. 0e kosten rerden toen geraard op Fl. 83.{25,-. I}e gereente
Einneken en Bavel zou hiervan {t roeten dragen. Tot het gereedkoren van de

klinkerreg vanaf't Hoekske naar §trijbeek zouden Breda en 6inneken tijdelijk bij
De Roskar een 'halve tol' instellen. Ile opbrengsten zouden voor drievierde naar
de provincie gaan. ila het gereedkoren yan de provinciale grindreg richting Chaar
zou de provincie hierop tolboren plaatsen, de eerste op 2700 reter van 0e Roskar.
Eenvierde van de opbrengst van de eerste tol zou ten goede yan de gemente
Einoeken en Bavel koren, in verband ret de kosten van het eerste gedeelte van het
nieure tracè, van de Roskar tot 't Hoekske (I41.
Het besluit van Eedeputeerde §taten had grote gevolgen voor de latere llolenstraat
ln Ulvenhout, die hierdoor gedurende bijna zeventig jaar slechts ret grind
verhard ras.0rdat de regverharding naar §trijbeek rinder snel tot stand krar dan
die van provinciale reg naar Chaar, besloot de gereenteraad van Einneken en Bavel
op l0 juni 105{ de }íolenstraat vanaf de Roskar tot't Hoekske te begrinden.0p 12
juni 1855 rerd dit gedeelte aanbesteed. Het krar in de loop van 1856 gereed. Ile
reg nàar Chaar nerd, yoor zover deze op het gebied van de gereente Eínnelen en
Bavel lagr or niet aan de provincie afgestaan, raàrna de provinciale reg in tB55
tot Chaar voor Fl. 32.600,- ret grind rerd verhard (J5).

Bij de aanleg van de grindueg tussen 0e Roskar en 't Hoekske rerden reteen enkele
lronkels uit de reg gehaald (zie kaart 21. De belangrijkste bochtafsnijding vond
plaats bij de rolen. Iorel de toenmlige standaardrolen als het eerste
rolenaarshuis kraren hierdoor rat verder van de reg te liggen. Uanaf dit punt
liep het nieure tracÉ practÍsch recht naar de brug over de Ehaarse Beek. [Iok ten
zuiden van de beek rerd ter hoogte van de plaats raar de relkfabriek heeft
gestaan, de reg recht getroklen.

[e-!es!r-!!uq-ys!-!e-§!riileelsercr_u_!gsB
Aanvankelijk zou ook de xeg neàr §trijbeek ret grind verhard rorden. Een grindreg
ras bij het aanleggen ongeveer Fl. 10.000,- goedkoper dan een keireg, laar de
onderhoudskosten raren rel hoger. In noverber 1855 deelde Breda het gereente-
bestuur van Einneken ree, dat ze het voorEtel van de provincie steunde or de reg
naar Hoogstraten te 'beklinkeren' {ret teien!}. Einneken ging daarree accoord,
rits de provincie ook van de reerprijs eenderde voor haer rekening zou nelen
(3ó1.

Intussen ras in Belgi0 de aarden baan vanaf Hoogstraten richting grens al gereed.
I}e gereenteraad Yan Ginneken en Bavel besloot op l2 septerber 1856 vaart te
zetten achter de aanbestedíng. Bij het uitzetten van het nieure tracÈ ras
geblekenr dat er ook hier enkele bochten roesten rorden afgesneden. Behalve een
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flaure bocht direct ten zuÍden vàn't Hoekske rerd er ten noorden yan de huidige
rijksreg nog een grote slinger uit de reg rorden gehaald (zie kaart J). 0p g

decerber van hetzelfde jaar vond de aanbesteding plaats van het raken van de
aarden baan. Aannerer llicolaas l(oorans uit Bieda nar het rerk aan voor Fl.
3'180'-, I}e baan roest reeds op 15 rei 1857 rorden opgeleverd. 0e bestrating ret
!e!en lostte ongeveer Fl. 25.000r-. In oktober 1858 ras de reg ret een lengte van
5'033 reter gereed. De gehele reg vanaf lle Rostar tot de brug over de strijbeekse
Beel had Fl. 33.192r- gekost, raàrven eenderde door de provincie rerd betaald. 0e
gereente Einneken en Eavel roest van het restant tl. 8. O42r- voor haar rekening
nelen, terrijl er ool nog zo'n F[. {.000,- naar de provincie ging als bijdrage
voor de regverharding naer Baarle-tassau. 0r de totale lasten van rond Fl.
12.000,- te kunnen betalen, sloot het gereentehestuur een lening van Fl. g.g00,-
(37). Voor het onderhoud rerden tree regrerkers en een opzichter aangesteld.
ïenslotte rerden de bemen van de reg beplant ret eilen, beuken en rlstbolen.

was, werden er tien ,,mijlpalen,, (Xilometerpalen) ge_plaatst. Hier paal t?r. 5 voor Dorpstraat gg, gefoto-
grafeerd voor de
waarbij de paaL
overgebLeven J.s
nr. 172 (colL.

reconstrugtie van
verl-oren ging. De
( nr.2 ) staat voor

deze straat in l99l_,
-Zaatste paaT die nog
het pand Ginnekenweg

3;
Toen de weg van Breda tot aan de grens geheeT verhard

Kaa:tt ?: De bochtadaniidingen in de l.lolenataaat te Lll-venhout bÍj de aanleg van de gnindweq t)Ly^en
0e Ro.shan en 't Hoehalze in tB55 lteh. A.J.I G.A.N.G. , fg71-53 ).
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Io!!eÍti!s-ge-!s-n ies$_les-!!lr-§!rii!ee!
0p 12 april 1858 besloot de gereenteraad van EÍnneken tot het instellen van tree
'halve' tollen. De eerste rerd geplaatst bij ,t Hoekske, .mt EenE concurrentie
vrn 200 ellen zuidraarts', de treede bij het llolenstraatje (nu de líarkregl onder
Strijbeekr ret een concurrentie van 300 ellen (=retersl noordraarts en J00 ellen
zuidraarts (381.

I}eze 'concurrentieo had tot doel de verpachting te bevorderen, aangezien in de
betrokken zones verscheidene huizen stonden, dus ook rogelijke pachters loonden.
I}e tarieven rerden bepaald volgens de rijksregeling van 29 october 18J3. grdat
het hier ol 'halve tollen' ging, bedroegen de tarieven slechts de helft van die
Yan een 'hele tol'. De tariefverordening rerd door de raad vastgesteld op ll
october 1858r de concessie rerd verlregen op 17 decerber 1858. De totneffing zou
ee.nvangen op I januari 1859. Inroners van de gereente Einneken en Bavel, ronende
aan de nieure keireg ten zuiden van riilpaal I (ter hoogte van strijbeeksereg J?)
konden de beide tollen afkopen voor Fl. J,S0 per jaer; de overige inroners en die
van Breda voor Fl. 2150. De volle tol ras verschuldigd voor iedàr keer dat ren de
boor prsserde, ongeacht de lengte van het 'tolperceel. dat ras afgereden.

Kaart 3:
De bochtafsnijdingen in de Strijbeekseweg bii de aan-
Leg van de keiweg in 1858. Ter orië4tering zijn tussen
àaakjes de àuidige àuisnufltmers en straatnamen aange-
geven ( tek. A.J . )

Foto 4:
Café ' t Hoekske,
"Café ,t Hoekske
Tinks Adr.Govers,
G.A.N.G., 7995-7 )

omstreeks 7920. Boven de deur staat..
In Den VeehandeJ , A. Brosens-Janse.n,, ;
rechts melkman Schei-Zekens ( coll .
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0e tarieven bedroegen:

- voor elk los paard of ruilezel
- voor elk runderbeest
- voor een kalf, schaap, ezel of varken
- voor een kudde van 20 tot 50 schapen of varkens
- voor 50 of reer schapen of varkens
- voor ri j- of voertuigen mt 2 rielen, ritsgaders

sleden, voor elk eangespennen paard, ruilezel of
runder beest

- voor voertuigen op { rielen als boven

- voor rij- of voertuigen bespannen ret ezelsr rordt
de helft van het tolgeld gerekend

- rànneer 2 of reer rij- of voertuigen aan elkaar

zijn gekoppeld, zal bovendien voor ieder paar nielen
betaald rorden

- v00r elke oets of voertuig als zodanig gebruikt' dat

is: raaraan de boor of het hout hangende zijn,
bespannen ret een paard 5 o

- voor ieder aangespannen paard reer 2,5 '
- bij koppeling van oetsen voor ieder paar rielen leer 4 '

Vooral oetsen of rallejaínen roesten een hoog tarief betalen in verband ret de

schade die zij aan de reg toebrachten. Iij ràren bovendien uitgesloten van de

afkoopregel i ng,

0s-!qlleÍÍus-!ussg!- tEIl-es-lEÉI
In l85t rerd door de raad van Einneken en Bavel een nieure tolverordening voor de

§teenreg eangenoren. Breda lon hieruee instemen, raàrna in tB55 rinistriËle
goedkeuring rerd verlregen. Híerbij rerd voor de eerste raal de rijksregeling van

IBJJ nagenoeg geheel gevolgd. 0rdat de $teenreg vanaf Breda tot in Ulvenhout 5500

reter lang ilas, rochten er tree "halve barriéres' rorden geplaatst, raarbij
ontduÍking via sluipregen zoveel rogelijk roest rorden voorkoten. I}e ingerikkelde

vrijstellingen die vanouds v00r ingezetenen bestaan hadden, rerden practisch
geheel aangepast aan de rijksregeling. Uoetgangers xeren officieel vrijgesteld'
zodat de yerrarring die hierover a[ geruire tiid bestaan hadr voorgoed tot het

verleden behoorde {391.

0p 13 septerber lB55 pachtte liller van Alphen, herbergier 0p de landbergen, de

beide'halve tollen" op de §teenreg voor drie iaar tegen een hedrag van Fl. 700,-
per jaar {401. Het eerste perceel liep van de vesting tot aan tolboor ten noorden

van de brug over de ilolenleij, het treede vanaf dit punt tot het begin van de

"fíolenbaan', de huidige Bavelselaan in Einneken, ret een bijboor op de hoek van
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de huidige 0uivelsbruglaan. 0e volgende openbare verpachtingr 0p 27 noverber 1B5B

op het gereentehuis te Ginneken, xas een rislukking, zodat de gereentebesturen
van Breda en Einneken de tollen 0p de §teenreg onderhands voor tree jaar
verpachtten aan de redure van Johannes Xristhout, eveneens herbergier op de

Iandbergen, tegen Fl. 700,- per jaar.
iladat er 0p de nieure xeg naar strijbeek in IBS? eveneens tree tollen xàren
ingesteldr ras de reg vanaf Ereda tot de grens verdeeld in totaal vier
tolpercelen. I}e laatste tnee rerden vanaf I februari tB59 voor een jaar en ll
raanden verpacht aàn respectievelijt Cornelis líathijssen, eigenaar yàn 't
Hoekske, en àan de §trijbeekse bourran Franciscus van Riel, voor Fl, 185,- en Fl.
ll5,- per jaar (411.

Bij de volgende tolverpachting op 12 novelber 1860 gehouden op het gereentehuis
in Breda, rerden de percelen l, 2 en 3 aangehouden, bij gebrek aan voldoende bod,
terrijl het vierde yoor Fl. 150,- per jaar gegund rerd aan de stríjbeekse
tilreruan Jacobus Rijvers. Uervolgens rerd door Einneken tol nr.2 voor èèn jaar
onderhands É Fl. 300,- verpacht aan Cornelis íÍchielsen, kleerraler op de llarkt
te Einnelen. Ïol nr.l ging eveneens voor èèn jaar naar líichielsen, echter ret de

conditie dat hij 20I van de ontvangen tolgelden zou kriigen, teruijl tol nr. J
voor tree jaar gegund rerd aan Cornelis llathijssen, yoor een bedrag van Fl. 150,-
per jaar. Het gereentebestuur van Breda verlangde nu echter, dat de tollen I en
2, die onder verschillende voorraarden aan íichielsen raren toegerezen, opnieur
openbaar zouden rorden verpacht. De gereentebesturen sloten uiteidelijk een
accoord, raarbij Breda genoegen nar ret een gunning van tol I en 2 aan llichielsen
tegen 20[ van de opbrengst ({21.

0e tolverpachting voor 1862 leverde een beter resultaat op dan de voorafgaande.
Tol I rerd I Fl. 510,- y00r de periode van èèn jaar verpacht aan de redure van
J.Kristhout, terrijl tol nr.2 voor Fl. {00,- aen de 6innekense verrer Cornelis
van Bekhoven (Einnekentarkt nr. lO/ttl rerd toegerezen. 0e derde tol ràs voor
t86l en 1862 voor Fl. t50,- per jaar gegund aan de herbergier van 't Hoekske
Cornelis llathijssen, de vierde ras toen y00r eenzelfde bedrag toegerezen aan
Jacobus Rijvers ({31. Bij de verpachting voor 186I rerd tol nr.{ opnieur verpacht
aan Franciscus van Riel, herbergier op $trijbeek, de andere tollen rerden aan
dezelfde pachters gegund als voorheen, zij het dat de pachtgelden iets lager
uitvielen ({41,

0e-!e Uef r ils-lssse r-le ÉI-SLIEZI
0p l{ juni l8ó5 liep de concessie voor de tolheffing af. 0e gereenteraad van
Einneken en Bavel nat 0p I septerber 1864 het besluit or de tolheffing te
verlengen, ret de tolboren respectievelijt aan de noordzijde van de brug over de
llolenleijr aan de Raadhuisstraat in Einnelen, bij ,t Hoekske in ulvenhout en op

de noordhoek ven het llolenstraatje in $trijbeek, [Iok de tarieven en

2,5 ct.
I'
["

15 '|l

25f,

4',
5',
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vrijstellingen zouden onveranderd blijven. Tegen dat laatste had de llinister
echter bezraar. Brede rÍlde zich hierbij neerleggenr de gereenteraad vrn Einneken

en Bavel echter niet, liever zou ren dan de tolheffing, 'ter bevorderiq vrn

handel en nljverheid', heleraal afschaffen. Uiteindelijk rerd ren het eens over

een geheel nieure tolverordening, die op 27 juli lBó5 in de gereenteraad van

Ëinneken rerd goedgeleurd. I}e concessie zou rorden aengevràegd voor de gehele reg

van Breda naar de grens, ter lengte van ll.J55 ellen (retersl. In plaats van vier
kraren er lear tree tolpercelen: de eerste boor tegenover de noordgevel van het

huis van Iillm van filphen (hoek lle Roy van luiderijnlaanl, ret een concurrentie
zuidraarts van 136 ellen; de treede bij 't Hoekske in Ulvenhout, ret een

concurrentie van I00 ellen zuidraerts.
[lok de tarieven rerden aangepast:

- rij- en voertuigen op 2 rielen en sleden, psr aengospannen

paard of ruilezel: I ct;
- ider, raar ret vier rielen: l0 ct;
- ider, lear nu bespannen ret ezels: het halve tarief;
- oetsen of voertuigen als zodanig gebruikt, bespannen ret Èèn

paard: l0 ct
- ider, voor ieder paard rcer: 5 ct.

BX§ETEE§
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I}e volle tol ras verschuldigd v00r iedere raal dat de boor rerd gepasseerd,
ongeacht het gedeelte van het tolperceel dat ras afgereden. 0e krestie van de
vrijstellingen ras opgelost door de bepaling, dat iedera ingezetene van het Rijk
de tolbetaling kon afkopen tegen de volgende tarieven:

- paarden die voor eigen gebruik vervoeren: Fl. 0,i0 per paardl
- veryoer in huur of vracht: tl, Zr- voor ieder piarO;
- yeryoer van personen in huur of vracht, gepatenteerde

r i jtuighouders:

. yoor I paard Fl. 10,-

. " 2tot{paarden u 20,-

. . " 5 ' I I | 25r-
,, boven 7 paarden " J0,-

Uan de afloopregelÍng rerd zeer veel gebruik geraakt, zodat de tolopbrengsten
v00r een groot deel uit afkoopsomen bestonden.
I}e nieure tolverordening rerd goedgeteurd bij Koninkijk Besluit van ló october
1865 nr. 58. 0e concessie ging in op I januari 1866 en had een looptijd van driejaar, raar rerd daarna nog tree laal voor drie jaren verlengd iot en ret Il
decerber 1874. Door het conflict over de voorraarden ras echter vanaf t0 juni
1865 tot I januari 186ó geen tolgeld geheven {4I1.
0e tolgaring rerd aangeboden aan de vorige pachters: Leonardus l(risthout, die dus
nu de eerste tolbom offícieel voor zijn herberg had staan, sn aan Cornelis
líathijssen, de herbergier ven 't Hoekske. In 1866 rerden de barriéres in 6inneken
en in §trijbeek opgeruird. I}e boor aan de brug over de llolenelij rerd, zover dat
in de practijk al niet ras geschíed, verplaatst naar de zuidhoek van de huidige
I}e Roy van luiderijnlaan. Ile §trÍjheekse tol 0p de noordhoek yan de huidige
llarkreg in §trijbeek heeft dus raar ruir zes jaar bestaan.

Ue!-eide-$!_{s_!e![ef ÍUs
In lB73 rerd door Eedeputeerde Staten van lloord-Brahant in principe besloten te
koren tot afschaffing van de tolheffing, I}at gold allereerst voor de provinciale
tollen, zoals op de reg vàn Ulvenhout naar Baarle-frlassau. 0ver de gereentelijke
tol op de reg van Breda naar strijbeek roest de provincie tot overeensteming
koren ret de gereente Breda en de gereente Einneken en Bavel. 0p zs juli lgTJ
stelde de provincie v0or, 0l de tollen af te kopen tegen een jaarlijkse
vergoeding aen de tree gereenten van 55I van de geriddelde onzuivere opbrengst
van de laatste zes jaren. De gereenteraad van Ginneken en Bavel besloot op ll
augustus lB73 dit in principe te accepteren. 0rdat de steenreg tot aan de Roskar
door de tree gereenten zonder enige overheidssteun ras aangelegd, roest voor de
$teenreg het percentage op M rorden gesteld, terrijl ren voor de reg nàar

J.P. van Nooten was hetbergier in
op de tíarkt in Ginneken. Hii was'

en kol-enhandeLaar ( ColT .P.v.D. )

"De Vrachtwageno
teyens "karreman"
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Strijbeek genoegen zou nelen ret de aangeboden 551' ret Ínhegrip van de eerste

tol op de provinciale reg naar Chaar. llet dit verzoek ging zorel Breda als de

provincie accoord, rààrna de gereenteraad van Einneken 0p 28 raart t87{

definitief besloot tot afschaffing van de tolheffing. 0e gereenteraad van Breda

besloot daarna eveneens ret het voorstel van de provincie in te stelren (461. De

gereentelijke tollen rerden vervolgens per I januari lB75 opgeheYen.

0e geleente 6inneken ontving van de provincie een jaarlijkse afkoop van

Fl. 443,02 voor de §teenreg en FI. 71t70 y00r de reg van Ulvenhout naar

§trijbeek, inclusief het aandeel in de eerste provinciale tol op de Chaarsereg

(471.

[)e reg vanaf Breda tot aan de grens in Strijbeek rerd nog tot in de trintigste
eeur v00r gezarelijke rekening van Breda en 6inneken onderhouden.0p 23 rei 1907

sloten de hestuurders van Breda, 6inneken en Ïeteringen een overeenkorst, naarbij

de tree eerstgenoerde gereenten het gedeelte van de reg vanaf de stad tot de

líolenleij overdroegen aan de gereente Teteringen. [enslotte rerd de eeurenoude

gezarenlijke exploitatie in 1929 beèindigd. Per I januari van dat jaar knar het

onderhoud van de rest van de reg geheel voor rekening van de gereente Einneken en

Bavel. Breda betaalde, na veel tourtrekken tussen de tnee gereentebesturen, een

afkoopsor van Fi. 51.477,-, gebaseerd op de gekapitaliseerde raarde van het

onderhoud over een periode van 40 jaar. Hierop rerd in lindering gebracht het

aandeel van Breda in de raarde van de boten langs de neg, groot Fl. 4.840,- {48}.

Intussen ras tussen li72 en t927, nog voor geteenschappelijke rekening van Breda

en 6Ínneken, de verharding door .steenslag yàn de l'lolenstraat in Ulvenhout

geleidelijk vervangen door een bestrating ret keien. 0oor de toenare van het

verkeer res er jaarlÍjks zo'n 20 13 steenslag nodig or de ltolenstraat berijdbaar

te houden. 0aarree kon ieder jaar slechts eentiende deel van het 802 teter lange

traject tussen 0e Roskar en 't Hoekske rorden opgeknapt. I}e onderhoudskosten

raren derrate hoog, dat bestraten op temijn goedtoper xàs. Io nerd na 70 jaar

een foutieve beslissing van de bestuurders uit de negentiende eeur hersteld.

!e-leIIsirg!-ss-Ce-§!gji!ee!serss
Voor de tolheffing op de §triibeeksereg kralen er draaiboren bÍj 't Hoekske en

aan de noorzijde op de hoek van de líolenstraat (nu líarkreg] in §trijbeek. Een

herberg op de hoek van de Striibeeksereg en de Chaarsereg ras er echter in die

tÍjd nog niet. Ie[ stond er op die plaats aan het begin van de Strijbeeksereg

vanouds een klein huis, dat op 2l februari lB4B door de kinderen Yan Christiaan

van 6ils rerd verkocht aan een landbourknecht uit Bavel, Cornelis iíathijssen. ln

lB59 rerd hij dan ook de eerste pachter van het 'derde tolperceelo. Iijn huis

rerd niet alleen tolhuis, raar ook cafè. ln de patentregisters rordt hij daarna

als kroeghouder en later als tapper aangegeven. Iolang er tol nerd geheven, bleef
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ftathijssen de pachter. I}e tolheffing rag dan rel 0p t januari 1875 heèindigd
ziJnr het cafè bleef op die plaats nog reer dan een eeur voortbestaan. llathijssen
zag er echter geen brood reer in. 0p 22 decerber lB75 verkocht hij zijn huÍsje
Yoor Fl. 375,- aan Johannes §reelens, houtzager 0p llotsel, die het cafè
voortzette. De huidige von kreeg het pand in 1887, toen §reekens het huisje aan

de $trijbeeksereg liet verbouren tot een hoekpand op de splitsing van de regen
naar Strijbeel en Chaar.

0e naat 'Cafè 't Hoelsle' rordt voor de eerste raal verueld in tgl3, toen
lastelein §reekens zijn cafè yoor Fl. {.[00,- overdeed aan de §trijbeekse
landbourer Johannes van 6ils. Uervolgens reren Hendrik van Borel (l9l5l uit
lleerle-Oreef, Antoon Brosens {1917} uit Strijbeek, Adriaan Bink {19231 uit 6ilze
en J.Paulussen (19391 uit Ulvenhout eigenaer van het pand. Ileze laatste deed het
op 2l fehruari 1939 rcer over aan Adrianus Jansen (491.

Uin l95l tot l97l ras Cornelis van Carpenhout de herbergierl na her lraren P.van
der Horst, A. Huijsran, F.van den Broek, P.Eoos en A.8akr (501. Enkele jaren
geleden rerd de Chaarsereg verlegd, en ras 't Hoekske geen hoekpand reer. Het

cafè rerd gesloten en verbourd tot loonhuis.

Foto 5:
Café 't Hoekske in 1982. Door de verLegging van de
Chaamseweg staat het voormalige café niet meer op de
hoek van de Chaamseweg en de Strijbeekseweg. Hel-aas
Js ook de naam 't Hoekske verdwenen (foto J.Grauw-
mans, co77. G.A.N.G. , 1983-43 )
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0p de hoel van het llolenstraatje in Strijbeek stond in l85B echter nog geen

enkele bebouring. [}e eerste pachter van het vierde tolperceel, Frans van Riel uit
lleerle, lÍet zelf een tolhuisje bouren aan de restzijde op het tracè van de

gereentelilke reg. In l8ó3 kreeg hij ook patent als tapper. 0f Uan Riel daarna
perranent in zijn cafeetje anner tolhuisje roonde, is niet na te gaan. ïoen de

Strijbeekse tol in 186ó rerd opgeheven, bleef het cafeetje echter geroon bestaan.
In lB70 rerd het tracè van de reg rat versrald, raardoor het huisje op een sral
perceeltje grond aan de restzijde van de neg krar te staan (5ll.0p 17 februari
1876 verkocht de gereente 6inneken het strookje grond, dat slechts 40 centiare
groot ras voor FI. [,?0 aan de cafèhouder. 0p 24 juni IBBB rerd het vroegere
tolhuis voor Fl. 375,- eigendor yan de uit fieerle afkorstige voerran Adar
Verkooijen, die het op 22 septerber 1892 overdeed aan zijn schoonvader Adriaan
Diels {52). Deze kon ook een strookje bengrond kopen van de gereente en het
achterliggende bourland in eigendol verrerven. llu er ruirte res y00r een groter
pand, brak Diels het tolhuisje af en bourde er in tB93 een nieur huÍs, dat tot in
de jaren zestig op de hoek van de llarkreg heeft gestaan. Vanaf 1920 ras het
eigendor van Adar Verkooijen, later van zijn zoon en daarna van zijn kleinzoon
(53).

0ok aàn dE Ehaarsereg rerd een tolhuisje gebourd, raar de eerste provinciale
tolhoor rerd geplaatst. Het krar te staan aan de zuidzilde op het terrein van de

neg, nabij de hoek van de Heistraat. ïoen de tolheffing ras afgeschaft rerd dit
huisje echter afgebroken.

Foto 6:
Het huis op de hoek van de t'latkweg en .Str-zj.beekseweg
in Strijbeek, voortgekomen uit het vroegete toLhuis
en café op deze hoek (colJ-. G.A.N.G., 1984-1).
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Aantekeningen
Gebruikte afkortingen:
G.A.B. = Gem.Archief Breda; G.A.N.G. = Gem.archief Nw-Ginneken;
R.v.0. = Reg. v.0verschrijving, Hypotheekkantoor Breda; H = Inventaris Hingman

1. F.A.Brekelmans: "De Steenweg van Breda naar Princenhage", in Taxandria, jrg.49, p.225-2aO
2. G.A.B., afd. 1-1a, H 20'11, aanbestedingen. Het octrooi voor een tol buiten de Bossche-

poort werd verkregen op 5:12-1692; de weg volgde de huidige Ceresstraat, Hoge Steenweg
en Teteringsedijk; omstreeks 1717 uetd de bestrating verlengd met 15 roeden (ca 90 m.).

l. G.v.d.Hoeven: Geschiedenis van de vesting Breda, p.197 e.v., Breda 1886; V.Beerman en
J.de Lepper: "De lotgevallen van de stad", in Geschiedenis van Breda, dL. 2, p.75;
Schiedam,1977.

4. G.A.B., afd. 1-1a, H 259, íngekomen stukken 1680-1681
5. G.A.N.G. nr.426z "Project van eenen Steenwech van de Stadt Breda tot het dorp van

Ginneken'í, 168); zie voor de oude maten P.Scherft: 'tHet stedeliijk ijkwezen te Breda lII,",
in: Jaarboek de Oranjebooor, dl. V, 1952, p. 74-77.

6. De weg liep voordien iets meer oostelijk J.angs het begin van de Koninginnegtraat en ver-
volgens tussen de Ginnekenweg en de Min.Nelissenstraat, om bij de Zandberglaan uit te
komen op het tracé van de huidige Ginnekenweg. Met dank aan G.0tten.

7.'G.A.N.G. nr.426
8. G.A.B., afd'l-1a, H )0, notulen- van de Hagistraat van Breda, 1678-168t, f.421v
9. G.A.B., afd. 1-'la, H 259

10. G.A.N.G. nr. 427
11. Vanaf 1815 wordt de verhouding gehanteerd: Breda 7/16 en Ginneken 9,/16.
12. G.A.B., afd. 1-1a, H )2, notulen Magistraat v.Breda, besluit 11-5-1685
11. G.A.N.G. 429, processtukken Breda-Ginneken, 27-5-1686; zie voor de geschiedenis van de

brug en het verband met de Steenweg F.A.Brekelmans: "Het opslagmonopolie van Breda en de
bruggen over de Boven-Mark", in Jaarboek De Oranjebomr, XXII, 35-36.

14. Voor het vernieuwen van de vestingwerken moesten Breda en de dorpen echter grote geld-
bedragen opbrengen; Van der Hoeven, 197-2O7.

15. G.A.B., afd. 1-1a, H )2, notulen magistraat,2T-7--1685r 21-1-'1686,7-9-'1686,28-1-1687,
2?-11-1 688, 24-1 -1689, 21-1 -1690
G.A.N.G. nr. 4)0, verpachtingen v.d.Steenweg, 16A6-1725; G.A.B., afd.1-1a, H 2010
G.A.N.G )8, resol. schout en schepenen Ginneken, 19-8-1712
G.A.N.G. nr. 4)0, verpacht. 1686-1725; dit tarief was op verzoek van Ginneken in 1684
verlaagd tot 1 st. lnlaarom de reizigers en voerlui naar Maastricht enz, eveneens dit
voordeel genoten, is niet bekend.

19. G.A.N.G. nr. 442, Rekening van den Steenwegh, 1709-1719
20. G.A.N.G. nr. 449, bijlagen v.d. Rekening v.d.5teenweg, 17tO-1742. Ook nr. 443, Rekening

1730-1742. De prijs bedroeg resp. Í 24 en f25 per 1000, het laden v.h. schip kostte
f 12r- en de vracht vanaf Dordrecht Í )6r:.
G.A.B., afd. 1-1a, H 228, missiven'1765-1767, f. 24Av-243r
G.A.N.G. nrs 442-45)1 van 1-5-1794 tot 1-5-180J waren de rekeningen v.d. Steenweg ver-
werkt in de dorpsrekeningen; van 1801 tot 1810 zijn de rekeningen v.d. Steenweg weer zelf-
standig. De tolheffing werd ín 1793 6 mnd. onderbrokenromdat de bruggen opgebroken waren.
ontleend aan (11): Adres betreffende de rijkstollen, 1861.
Topogr.krt 1840, later bijgewerkt; ook: G.A.N.G.1294, Gem.rekening 1858, bijl.3, extract
toJ.verpachting 1r-9-1855. De bijboom moet er al rond 1730 gestaan hebben. De herbergiers
op de Markt waren t'collecteur van het weggeld op de dwars-steenweg", G.A.N.G 441
In 1815 werd tegelijk met de verpachting van het weggeld, verkocht:"den steenpuin voort-
komend van het gewezen Duitenhuisje, binnen de barrières, buiten de gemeentelijke poort";
aankondiging in de Bredasche Courant, nr. 17, 29-4-1815.
G.A.B., afd. 1-2, nr. 36, stadsrekeningen 1810 en 1811
A.W.Jansen: "Herbergen enz. op de Zandbergen onder Teteringen in de zeventiende en acht-
tiende eeu['r, in Engelbrecht van Nassau, 199t-4, p. 384485
G.A.N.G. nt. 1253, bijlagen v.d. gemeenterekening 1815
G.A.N.G. nr. 1?94, gemeenterekening 1858, bijtage )
De tolbeschikking v.d. raad van Gj.nneken en Bavel van 4-4-1854 vermeldt de eerste boom
aan de noordzijde v.d.brug over de Molenleij (G.A.N.G. 76t); op de topgr. krt van 1840,
Iater bijgewerkt, staat deze echter bij de herbergen van Van Alphen en Kwisthout; zie
verder: G.A.B., bibl.8-B-f, "Adres over de Rijkstollenn,1861, waarin de boom daar
eveneens staat aangegeven.
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11. G.A.B., bibl. 8-B-l: "Adres over de Rijkstollen nabij Breda, van de Kamer van Koophandel
en Fabrijken aan de Tweede Kamerfractie der staten-Genefaal", 1861

12. F.A.Brelielmans: "De aanleg van de Strijbeekseweg in 1858", in: Brieven van Paulus, 49,198-
ll. G.A.N.G. nr.762, notulen gemeenteraad Ginneken en 8avel, 1850 en 16-9-1851
J4. over de tijdelijke "hafve" tol bij De Roskam is verder ni.ets bekend. 0p de Chaamseweq stono

de eersLe-provinciale t.ol bij de Heistraat, de 2e op Rakens, de )e bij de Dassemusseweg.

15. G.A.N.G. nr. 763, notulen gemeenteraad Ginneken en Bavel, 1852-1864
J6. Idem, 5-11-1855i De Provincie wilde de weg Chaam-Baarle eveneens "beklinkeren".
17. G.A.N.G. nr. 761, notulen gemeenteraad Ginneken en Bavel, 9-1?-1858
)8. Idem, 12-4-1858; idem, 11-10-1858
)9. Idem,4-4-1854
40. G.A.N.G. nr. 1294, bijlagen gemeenterekening Glnneken en Bavel, 1858, nr.)
41. G.A.N.G. nr. 1295, bijlagen gemeenterekening Ginneken en Bavel, 1859

42. G.A.N.G. nc.763, notuleÀ geÀ.raad G. en 8., 1860. De eerder genoemde topoqrafische kaart
van 1840, later bijgewerktrgeeft de toI op de hoek Ginnekenmarkt-Raadhuisstraat.

41. G.A.N.G. nr. 1298, bijlagen gem.rek. G.en 8., 1862, nr-7
44. G.A.N.G. nr. 1299, bijlagen gem.rek. G.en 8., 1861
45. G.A.N.G. nr.764,-notiteó geí.raad G.en 8.,27-7-1865,verlengd voor J jaar bij K.B. nr. 5r

7-10-1868; idem, K.B. nr.1), 26-11-1871
46. Verslagen gemeenteraden Ginneken en Bavel en van Breda.
47. G.A.N.ó. ní' 7s+, notuLen 9èm'r'G' en 8', 20-8-1874; besluit tot algehele afschaffing

van de toJ.heffing in N.Br. per 1-5-1876 door Prov.Staten op 22-7-1875; K.B. 24-2-'1876
48. G.A.N.G. nr. 724, archief ',lg?5-1942, dossier afschaffing gezamelijk onderhoud
49. R.v.0., dl.'151-18, 21-2-1848; dI.51t+-28, 22-12-1875; dI.1060-18, ?8-2-1913; dL. ',1642-9o,

21-2-1919
50. Gemeentesecretarie Nieuw-Ginneken, woningkaart Chaamseweq ?, Café 't Hoekske, I'De Bareel"
5'1. Kadastrale hulpkaart Ginneken Sectie G nr.)8, '17-4-186O; idem nr. 51,29'4'1871; idem

nr. 115, juni 189)
52. R.v.O., dl .517-18; dl. 681-9J en dL.719-73
5J. Wanneer dit café is gesloten, is niet bekend; bij de invoering van de Dranknet in 1881

serd het niet als zodanig geregistreerd; G.A.N.G. nr.1867

Een impressie van het grensgebied enkele eeuwen geleden
op het doek gezet door Adam Verkooijen.
Links de Goudbergse l{olen.
Rechts àet voornalige tolhuis.
Op de achtergrond de torens van Meerfe en Hoogstraten.
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NIEUWS UIT HET MUSEUM 1 4.

Sponsors I
ïn de ontvangsthal van het museum hangen de bclrden
van onze sponsors.
Zi3 zijn ontbeerfijk voor het runnen van een museum.
Op de 1e bÍnnenzljde van de omslag van dlt tijdschrift
'staat een advertentie van elk van de B sponsers.

Sponsors Iï
Sponsor nVerkooijen Transport Strijbeek b.v.r' be-
zochb onl-angs ons museum met een aantal zakenrelaties.
Twee van deze zakenrelaties bedachten Paulus met een
forse donatie. Anonieme sponsors!

Sponsor III
Onlangs bezocht mevrouw Rouppe van de Vo<.lrt ons museum.
Zíj bedacht Paulus met een forse gift.

Duiven
ZonOarg q februari opent Paulus een nieuwe tentoonstelling
onder de tltel: ItDe Duiven Sport, een Volkssport',.
Naast de prachtlge collectie constateurs (klokken) ex-
poseren we alles hrat met de duivensport te maken heeft.
De heren M.Martens(Bavel) en H.Bogers(Ulvenhout)
brachten aI veel klein materlaal binnen voor de ten-
toonstelling.
Hebt U nog diplomars, beeldjes, speldjes of ander
trdulvenmateriaalt' voor onze tentoonstelling: ttBreng tns
wat meerf .

U kunt het op aIle werkdagen afgeven.

Museum gesloten
ïn verband met de feestdagen is ons museum gesloten
van 22 december tot en met 2 januarÍ.
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Een ijzeren gtaanmolen geschonken doot de heer l4'van

Rijsbergen uiL Oosterhout.
De molen werd ti jdens de oorTog gebruikt op Kugv€*zàÍ7d '
'n gehucht tussen Oudenbosch en Oud-GasteT '
DemoTenmaaktenogaTàerrje.Daarommoestendekin-
deren tijdens het gebruik op de uitkijk staan naat Duit-
sers of controJeurs van de C.C'D'

Gem.huis

BenlV

Koopavond
\Meekmarkt
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NIETIW.GINNEKEN

inworprs: 11.929; oppervlakte: 4. l8l ha
S/ilhelminaplein 5, postbus 10.001,4850 GA Ulven-
hotí' tel. 07656o77W, fax 076 5600521
burgenreesten mw. A.TJ. Bax-Broeckaert (WD);
wethouders: J.A. Rops, Yacatre
vrijdagavond
donderdagrnorgen in Bavel, donderdagmiddag in Ul-
venhout

Ulvenhout
Heemkundis Museum 'Paulus van
Daesdonck'"
Pennendijk 1,4851 VB, tel. 076 5612742

Gevestigd in een oude Brabantse boerderij
met volledig ingerichte keuken en woonka-
mer uit ca. 1930. In de andere vertrekken
zijn een oud winkeltje en herberg, een
klaslokaal en een kapel ingericht Verder
gereedschappen van diverse ambachten.
Elk half jaar een wisseltentoonstelling.
Geopend: elke wo. van 14.00-16.00 uuÍ en

Heide en veen

elke eerste zo. yan de maand van 14.00- uetuam
17.00 uur.

Apart
EIke week weer
museum binnen.
G.Rombouts een
Weet U wat het

l,íinkels
Pau1us wil graag een
alle winkels die er
Hebt U fotors waar
We lenen zotn foto

komen er allerlel leuke zaken voor ons

Onlangs ontving Paulus van zljn lid:
apart aparaat dat vrijwel onbekend is'
is?

fototentoonstelling houden over
ooit in onze gemeente waren.

oude winkels oP staan?
gràag enkele dagen van U.

VERSCHENEN 48
door Kees Leijten.

wqÍelij?rr

il@
@M
vwrkod

?e sr3b?ntse Al*an* t996 (ge jre)
voor het achtste Jaar in successie verscheen de Bra-
bantse Almanak, een uitgave van Brabants Heem.
Een handig boekJe met veel lnformatie op heemkundlg
en Brabants gebied.
rsBN 90.72 439 .i1 .4 256 b1z. Í 6 r90

Hoekwinkeltje in Ulvenhout enverkrljgbaar blJ t L
Van Engelen in Bavel.

Kerken van Heren en Boeren.
Architect Herman st,rijbos uit Eersel neemt u mee langsalle middeleeuhrse kerken in het Kwartier Kemperrand
en vertelt over de bouwhistorie van dle monumenten.
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Een prettig leesbaar boek met vere goede fotors.Ultg. Sblchtlng Brabants Heem ISBN óO_ZOf9Z_31_6, 148pag; f 3T ,95.

Eer en Schande.
@4 promoveerde Gerard Rooljakkers op het
P-roefschrlft:,tRltuele repertoiresf,.
Met Eric Koren maakLe hij voor omroep Brabant een tien-tal programmars over de votkscultuur van het oude Bra_bant.
De volkscurtuur van het oude Brabant kende een ver-scheidenheld aan gebruiken die het samenleven van a,le-
Ultgave Sun ISBN 90.61 69.447.1 176 btz. Í Zg,5O

er hetbouwkundig erfgoed in het Kempens landschap.
Hu:,rlpldige sjef scherlekens uit Hoogstraten voerde dereoaKEie.
rn tj hoofostukken vertellen 13 stadsarchivarissen overnun,Kempen.
He!'boek fiet 150 kleurenfoto's op kunstdrukpapier bevat1(6 paglnars. prijs Bf 2450,- of Í 1,e;_ultgeverlJ Hoogstraatse maand, Loenhoutseweg 34 Hoog-straten.

W1l11brord, apostel van Noord_Frankrl ik.
ar deleden zundertse archlvaris zel het werk voort

na€rmgever.

Ba::r Dusse I clor.p tekende ook ,leze keer de oms I ag .
!en_ impress i e var) Ni euw-G i nnel<en met zi jn kerkerrin Bavel en urvenhout en cre kapellen van Garderen Stri jtreek
De grenspaa I ook deze keer" weer duide I i jk op clevoorgÏ-ond .

lÍlllibrord zou noolt in NlJmegen geweest zijn, drs.A.A.F.
Jochems uit Baver maakte samen met drs. A.G.F. Laeneneen compllatle van het omvangrijke werk van wijlen A1_bert Delahaye.
Er wordt tevens ingegaan op enkere publicaties van Ne_derlandse hlstorici die zich met deàerfde thema,s heb_ben bezlg gehopden (zie ook Bvp 1 06 pag 24) .
Het boekje verÀchijnt ter gelegenneià ,"n het feit datpaus serglus ï 13oo jaar geleden lalillibrord tot bis_schop heeft gewlJd.
ïSBN 90-800047-3-1 ; 55 bl.z. Í 15,_ (ook verkrijgbaarbij dhr.Jochems, Hof 6 Bavel).

Heili§énE-à6 líeersvoorspelling 32.

Januari - louwmaand _ Looimaand
zrl

Dan dooit het op Slnt Sebasti""n i àOtll

UTTSPRAAK qq

-_J-

Een Brabander verliest nimmer uit het oogrdat hij voor zijn plezier op de wereld is.

over-
van zijn
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BRIEVEN VAN PAULUS

ls het informatiebLad voor de leden van de heemkundekrlng rtPaulus van Daesdonck" Le

Nieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onden ISSN-0166-0438. Hei
verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele
kleine bijzonderheden en saiLlanLe deLails uit de geschiedenis van cje vroegere Heer-
lijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-
Cinneken.

Redaktle
Redaktie-adres
0mslagLekening
Lay-out

:C.J.M. Leijten en J.C. van der Weslerlaken
:Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-6'1 27 42
:Ir. B. Dusseldorp
:C.J.M. Leijten

:Abdlj van ThornstraaL 18, 4854 KG Bavel, 01613-34 88
252. 18. 33. 639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
:37 . 1 3. 31 1 t. n. v. Paul-us van Daesdonck

tte heemkundekring "Paulus van DaesdonckrÍ werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk
erkend a1s vereniglng op 25 november 1975. De verenlging is ingeschreven b1j de Kamer
van Koophandel te Breda onder nurnmer V 282568.

Zeventiende-eeuÍ4lse
I{aurits de Meger.

DriekoningenPrent van

.§ekretariaat
Bankrekenlng
Ci.rorekening

Ledenadminis tra tie
Paulus van Daesdonck, Poslbus 89, 4850 AB ULvenhout.

MUSEUM

SElFemkundekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres PennendiJk 1. Het
museum is geopend de le zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en elke woensdag-
middag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de kol1ektie
gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.
BESTUUR
m. v. d. Westerlaken voorzitter
C.J.M. Leijlen vice-voorzitter
J.A. v Dorst secretaris
W.A. Langen 2e secretaris
H.J.M. Meeren penningmeesLer
A.P.J.M. Luijten 2e penningmeester
J.A.M. Grauwmans Lechnisch koördinaLor
A.M.M. Verkooijen medew. Galder/Strijbeek
PUBLICATÏES
T9?STonumentenboekje
'l 9?7 Molen rrDe Korenbloemrr
1977 130 jaar Mariaschool
1978 KorenmoLen I'De Hoop't
1 979 Drle eeuwen kerk in Ufvenhout
'I 980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
1 981 DriekwarLeeuw Constantia
I 982 Davld Tomkins
1983 100 jaar school Galder
1 983 Veldnamen 'i -25 ( 1 983- 1 988 )

I 984 Carnaval in Oud en Nieuw-Ginneken
1 985 Bibliografie I
1985 Tussen Witte tJofk en Annev111e(le dr. )

1 986 Wandelen in Strijbeek
1 987 Kerken in Bavel
'1987 Wandelen in Ul-venhout (Cal1ot)
1 990 Het Mastbos en het werk van houtvester

van Schermbeek
1 994 De Ginnekensche Tramweg Maabschappij
1994 Tussen WÍtte Wolk en Annevil}e(4e dr. )
'1994 Bibliograf 1e II
LIDMAATSCHAP
llet verenigingsjaar van de heemkundekring loopL van 1 sepLember Lot 31 augustus.
Naast diverse heemactiviieiten, lezingen, tenLoonsteltlngen en excursies geeft de
kring het tijdschrifL "Brieven van Paulusil uit. Het lidmaatschap van de Kring geldt
voor hel gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar ,1995-1 

.qg6 Í 3A,- per jaar.

1 993
199t4
1 994
1 995
1995
1 993
1995
1993

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der l,JesLerlaken
C.J.M. Leijten
H.J. Dirven, K.A.H.W.Leenders e.a.
Dr.J.L.M.de Lepper
H,J. Dirven, J.C. v.d.Westerl.aken
J.C. en R. v.d. Westerlaken
Drs. H.J.C. Verhoeven (8.v.P.39)
A.M.M. VerkooÍjen e.a. (B.v.P. A4)
Ir. Chr.Buiks
Brieven van Paulus (46)
Mariëtte Beugels en K.Leijten (8.v.P.55)
J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.M.E.M. Jespers en Drs.H. Verhoeven
Dr. C.S.M. Fademaker SS.CC.
Ir, W.J. Bonekamp, M.P.C. Scheepers

A.J. Spierings
P.v.d Ven e.a.
J.M.E.M. Jespers
K. Leijten (B.v.P. 101 )

ZALIG KERSTMIS EN EEN ZALIG NIEUWJAAR

Een oude Brabantse wens voor U alIen van

BesLuur Heemkundekrlng Paulus van Daesdonck
Bestuur Stichting Paulust Museum

Redaktle Brieven van Paulus
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