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PAARD EN HEEM

Onder grote belangstelling, in de stromende regen en met
een gloedvolle speech opende Marlice Dreessen, directeur
van V\IV-Breda, op zondag 9 september onze nieuwe tentoon-
stelling over Paard en Heem. De 40 koetsen die toen aan ons
museum voorbijtrokken waren daar een levende getuigenis van
U kunt het nog eens nalezen in deze aflevering van ons
tij dschrift.

0p 15 september bestond ons museur 15 jaar.
BN/De Stem besteedde er uitgebreid aandacht aan.
Ook Marlice Dreessen ging daar op in en haar hraarderÍng
voor Pau1us stak ze niet onder stoelen of banken.

Ad Jansen graaft weer diep in de historie van onze dorpen
en heeft weer een boeiend verhaal over boerderijen , hun
bewoners en de relatie van al deze families met elkaar.

Ook de jaarvergadering, het jaarverslag en een verslag van
de boeiende lezing van Piet Nuijten komen aan de orde.

Harrie Verhoeven start in deze Brieven een
over het leven in de kruidentuin. Wat groeit
en welke diertjes kunt u er tegenkomen.

nieuwe rubriek
en bloeit daar

tij dschrift.Kortom weer een boeiende aflevering van ons

Graag verwelkomen we U binnenkort weer eens in ons museum t
opdat U kunt genieten van de ruim 300 foto's in ons ten-
toonstelling over

PAARD EN HEEM
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PAULUS VAN DAESDO NCI(

Nieuw - Ginneken

L5 Zaaimaand 2001

Beste Heemvrienden,

0m het ls-jarig bestaan van het museum te vieren heeft de
opening van de tentoonstelling : ,'paard en Heem " op een
'rgrootse" wijze plaats gevond,en. Meer dan 40 rijtuigen be-
spannen met prachtige paarden en op en in de rijtuigen de
mannen en vrouwen en de daarbij behorende klederdrachten
waren een lust voor het oog. Jaruner dat het zo,n slecht
weer was, maar de berangstelling was er niet minder om.
Het gevolg van dit alles was een stampvol museum.
rn haar openingstoespraak fericiteerde Marlice Dreessen, de
directeur v.v.v. Bredarhet stichtingsbestuur met het stijl-
volle Paulus'- museum.

Het 27e verenigingsjaar was overigens aI begonnen op de
open monumentendag waarbij de vele bezoekers het aspect
"tíonen" in ons museum kwanen bekijken.

ook de jaarvergadering is al achter de rug, met worsten-
brood en de lezing van Piet Nuijten over radiësthesie.

0p maandag 5 november komt Laurens siebers ons vertellen
over de begraafplaatsen die wij in ons heem aantreffen.
onder de titel: "Een wandeling Iangs onze begraafplaatsen"
gaat hij een aantal aspecten in Ginneken, Bavel, urvenhout
en enkele Bredase begraafplaatsen bekijken. Hierbij zullen
de vormgeving van de monurnenten en de aanteg van de be-
graafplaatsen nader bekeken worden d.m.v. dia's.
rn Ginneken komen de begraafplaatsen bij de Hervormde Kerk
met het chassé Monument, de vogelenzanglaan en de Bieberg
later aan de orde.
0p het Bavelse kerkhof worden o.m. de graven van familie
De Bruijn besproken, maar ook de vele houten kruisen die
daar nog aanwezig zijn.
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In Ulvenhout is het hekwerk opvallend en de ensemble-waarde
met de kerk.
De Lichtenberg komt als een moderne begraafplaats in beeld.
Een boeiend onderwerp, waarmee we allemaal een keer te ma-
ken krijgen.
Deze avond zal plaats vinden in de Fazanterie in Ulvenhout.
Àanvang 2A.tS uur.

Met vríendelijke groet,
Namens het bestuur van de heemkundekring
Paulus van Daesdonck.

met

goed

Jan van der Westerlaken,
voorzitter.

IN GOED NEDERLAI{DS
door Kees teijten

De Nederlandse taal wordt tegenwoordig overspoeld
woorden uit andere ta1en, vooral Engelse woorden,
Onze Vlaanse buren vertalen die woorden vaak in
Nederlands, vaak erg leuke vertalingen.
In de loop der jaren heb ik er een aantal verza.meld :

beautycase
bodyguard
fanmail
helicopter
heliport
inseninator
magnetron
manchet
pic up
placemat
pocketboek
stewardess
tunnel

Kent U er nog

optuttas
kleefagent
lofpost
wentelwiek
wentelwiekweide
zaadstrooier
warmzoemer
polsboord
groeventaster
eetmatj e
smaldeel
luchtjuf
duikweg

meer ??



AGENDA 200r/2002 (116)
okt. 7 museum open

15 Brieven van paulus 136

nov. 4 museum open
5 Een wandeling Iangs onze begraafplaatsen

lezing met dia's door Laurens Siebers
Fazanterie 20.15 uur

dec. 2 museum open
15 Brieven van paulus L37

2A02

jan. 1 Wij wensen elkaar een Za1ig Nieuwjaar
6 Museum open

2L tezing

febr. 3 Museum open
L5 Brieven van paulus 138

mrt 3 Museum open
18 Lezing

april 3 Paulus wordt 27 jaar
7 Museurn open

15 Brieven van paulus 139

mei 5 Museum open

juni 2 Museum open

juli 7 Museun gesloten (hele maand juli)
15 Brieven van paulus 140

aug. 4 Museum gesloten (hele maand augustus)
31 Einde 2Te Verenigingsjaar

Het museum is geopend:
elke eerste zondag van de maand van 14.00 u.-17.00 u.
elke woensdag van 14.00 u. 16.00 u.
voor groepen op verzoek (026-561 .27.42)in de maanden juli en augustus is het museum gesloten

( ffi j z igingen voorbehouden)
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VERSLAG VAN DE Z6E JAARVERGADERING
HEEMKUNDEKRING PAUTUS VAN DAESDONCK
Gehouden op maandag L0 september 2001 in het cultureel
centrun 't Klooster in Bavel.
door Jan van Dorst

Om kwart ovèr acht heet de voorzitter alle aanwezigen van
harte welkom.
Een speciaal woord van welkom heeft hij voor Theo en Ma-
rietje uit Oirschot en Ànneke Oomes, het nieuwe lid van de
redactie-raad van de Brieven van Paulus.
Hij dankt de gulle gevers, die weer iets meegebracht hebben
voor Paulus:
Jan Oomen : een 200 jaar oud kruisbeeld, dat nog eigendom
geweest is van mgr.teijten.
Astrid Hogerheide : kaartjes oude knopen en een stenen
uiltj e.
Dré Heestermans : bidprentjes.

2) De notulen, welke de secretaris gemaakt heeft van de
vorige jaarvergadering op 13 november in de Fazanterie en
afgedrukt stonden in de Brieven van Paulus nummer 132,
werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3) De secretaris leest het verslag voor van het afgelopen
verenigingsj aar.
AIle activiteiten van de vereniging, zaken betreffende het
museum en geplaatste artikelen in de Brieven van Paulus
komen uitvoerig aan de orde,
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

4) De penningmeester doet verslag van het gevoerde beleid
over het afgelopen verenigingsjaar.
Vanuit de vergadering komt nog de vraag, of in het vervolg
ook de cijfers van het vorige jaar er bij vermeld kunnen
worden. De vergadering keurt het verslag goed.

5) Kees Neefs doet verslag namens de kascomnissie.
De kascommissie heeft geen onduidelijkheden aangetroffen en
alles akkoord bevonden.
Deze commissie verzoekt de vergad,ering om de penningrmeester
te dechargeren. Dit wordt middels applaus ook gedaan.

6) Daar Fran van Hooijdonk aftreedt, wordt Piet van Dissel-
dorp uit Bave1 in de kascommissie benoemd.



7) De begroting beloopt een totaal van f 21.000r--.
De penningmeester wijst op de verhoging van de BTUI (drukwerk)
en portokosten
Mede op grond- daarvan(zoals vorig jaar reeds aangekondigd)
za1 de contributi.e verhoogd worden naar 15 Euro G 33,06J.
De vergadering gèat hiermee akkoord.

B) Dit jaar zijn aftredend de volgende bestuursleden :
J.Grauwmans, W.LEngen en H.Meeren.
AIle heren hebben zich weer herkiesbaar gesteld.
Daar er bii de secretaris geen tegenkandidaten zijn
binnengekomen, worden bovengenoemden bi j acclamatie herkozen.

9) De volgende àctiviteiten zijn gepland voor het nieuwe
verenigingsj aar:

Het museum bestond op 6 september 15 jaar.
9 september is de tentoonstelling paaid en Heem geopend.
0p 5 novemb€r verzorgt Laurens Siebers een lezing over
kerkhoven.
In januari wordt er een nieuwe tentoonstelling geopend.
Ook za1 er in januari een bekende Brabander optieaàn.
rn maart komt er weer een nieuwe tentoonstelling.
In maart zal èr ook een ]ezing komen over buurtóchappen.

10) Tiidens de rondvraag wordt de suggestie gedaanr orn Ger
Coppens nog eens op te laten treden.
Er wordt ook gevraagd, om als er nog eens een excursie wordt
georganiseerd, dit niet zo lang van te voren op te latengeven. .

Ook wordt er op gewezen, dat de ons bekende prof. Claes uit
Àntwerpen binnenkort een lezing in De Bosch zàl verzorgen in
verband met het 75 jarig bestaan van de K.B.O.

11) De voorzitter sluit om 21.0S uur de vergadering en biedtaIle aanwezigen het traditionele worstenbróodje aàrr.

GEHOORD:
Oktober vijs (onaangenaam)
november grijs
december ijs
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26e JAARVERSTAG VÀN
DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK
1 september 2000 - 3L augustus 2001
door Jan van Dorst, secretaris.

Onder grote belangstelling werd op zondag 3 september 2000
in het museum de tentoonstelling over EHBO te Ulvenhout
geopend. Deze vereniging vierde op 7 oktober haar gouden
jubileum

De zaal van de paters in Meerseldreef was op 18 september
geheel gevuld met leden van Paulus om te luisteren naar het
verhaal van pater Luc tdouters over pater Pio. Na de pauze
toonde hij nog een aantal fraaie dia s over zijn leven, zijn
geboortestreek en de omgeving van San Giovanni Rotondo.

Het museum was op L oktober geopend.

Op 15 oktober verschenen de Brieven van Paulus nummer 131.
guiten de redactie schreven hierin: Adriaan van Beek het 2e

artikel over beelden in de buurt (§t.Brigida te Bavel); Ad
Jansen over de Ginnekense Burgerwacht en de schietbaan in
Bavel ; J.C. de Vet over een ver afgelegen herberg; Christ
Buiks over regionaal nieuws 300 jaar geleden en Sjef Backx
over Zouaaf Àntonius de Jong

Het museum was op 5 november geopend.

De 25e jaarvergadering werd dit jaar gehouden op 13 november
in de Fazanterie.
Christ Wirken trad af als lid van de kascommissie. Hiervoor
in de plaats werd Kees Neefs uit Galder benoemd.
De vier aftredende bestuursleden C.Leijten, J. van Dorst,
A.Goos en A.Verschuren hadden zich weer herkiesbaar gesteld.
Daar er geen tegenkandidaten waren, werden zij bij acclamatie
herkozen.
Na de pauze hield prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld een
Iezing over pastoors in Noord-Brabant in de periode van 1400-
1570. Specifiek werden een aantal pastoors uit Ginneken en
Bavel genoemd.

VeeI fans van IIW 40 waren op zondag 3 december in het museum
aanwezig, toen de zoontJes t'lil1iam en Arjan van de voorzitter
de nieuwe tentoonstelling openden. De oudste foto, die ten-
toongesteld was dateerde uit 1919.
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Op 15 december verschenen de Brieven van Paulus nummer 132.
Hierin stonden: het verslag van de jaarvergadering en het
jaarverslag van de secretaris ; een verslag van Anneke Oomes
over de lezing van Prof Bijsterveld ; artikelen van Ad Jansen
over fraaie renteniershuizen aan de Dorpstraat te Ulvenhout
en over Rooiakker; het 3e artikel van Adriaan van Beek over
beelden in de buurt (Hubertus te Strijbeek); een artikel van
Dr.Leenders over de fietsroute Monumentaal Groen Breda; een
artikel van Bas Aarts over 2000 het laatste jaar van de eeuw
en een artikel van de feestcommissie van UW 40 over het
zestig jarig bestaan.

Het museun was weer geopend op 7 januari 2001.

In zeer grote getale waren leden en niet-Ieden op 15 januari
naar de Fazanterie gekomen om te genieten van het optreden
van Cor Swanenberg en Jo van Heeswijk. Zij brachten een pro-
granma met als titel : Humor op zÍjn Brabants.

Op 4 februari was voor de laatste maal de tentoonstelling UW
40 zestig jaar te bezichtigen in het museum.

0p 15 februari verschenen de Brieven van Paulus nunmer L33.
Hierin stonden artikelen van: Anneke Oomes over de avond van
Cor Swanenburg en Jo van Heeswijk en de Kroniek uit het land
van Pau1us; Christ Buiks over steekpartijen met dodelijke
afloop in het Ginneken in de 16e eeuw; Adriaan van Beek over
beelden in de buurt (4) (Bevrijdingsmonument van Nieuw-
Ginneken); ea Jansen over Kdekelberg en Notsel en twee nieuw
Rijksmonurnenten in Ginneken; Jan Bastiaansen over de
Thoornsche Marktprijs der rogge en Harry Berendschot over de
levensboom.

Op zondag 4 maart opende Ton Braspenning met het onthullen
van een foto met spelende kinderen aan de Mark ,dè ten-
toonstelling met als titel: Van Meerseldreef tot Daesdonck.

0p L9 maart ontvingen wij Jan Verschaeren in de zaal bij de
paters op Meerseldreef.
Jan is een belezen man en gaf ons kijk op beroemde boeken van
Felix Timmermans, Ernest C1aes, Hil1em Elschot, Jos Gijzen
en Jos van de Veeken.
Jan Verschaeren was op dreef op de Dreef.

Het museum was geopend op 1 april
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Op 15 april verschenen de Brieven van Pau1us nummer 134.
Hierin presenteerde de redactie het nieuwe redactielid Anneke
Oomes- v.u1 den Berg. Voor de lezers van de Brieven geen
onbekende. 7,í1 zal voortaan samen met Kees Leijten en Jan van
der Westerlaken de redactÍe vormen. Enkele artikelen van hun
hand troffen we in deze brieven aan.
Verder troffen we er artikelen in aan van :

Adriaan van Beek over beelden in de buurt (5) (Ouverture te
Bavel); Christ Buiks over zoenen in de Baronie; Àd Jansen
over het parochiecentrum in Bave1 en Landhuis en hoeve
Koekelberg

Op 22 april mochten we naar aanleiding van het Museumweekend
veel bezoekers in ons museum verwelkomen.

0p 6 mei en 3 juni was het muSeum weer geopend.
Toen was voor de laatste maal de tentoonstelling: Van Meer-
seldreef tot Daesdonck te bewonderen.
Van deze gelegenheid hebben vele bezoekers gebruik gemaakt.

Op 15 juli verschenen de laatste Brieven nunmer 135 van het
verenigingsj aar 2A00-2A01.
Buiten de vaste rubrieken van de redactie troffen we er de
volgende artikelen in aan : Jan van Dorst over parochiecen-
trum Bavel; Ad Jansen over de graven v.rn de familie de Bruijn
in Bave1 en Laurentius in Ginneken en Ulvenhout; Àdriaan van
Beek over beelden in de buurt(6) (St.Anna ten Drieën);
Dr.Cornelis Verhoeven over heemkunde.

Op 31 augustus eindigde het 26e verenigingsjaar.

NAZOMER
De maanden
gen hebben.
Ook in de
Interessant

België

Duitsland
Engeland
Nederland

Ver. Staten

septenber en oktober kurmen nog heel mooie da-
I{e spreken dan van een nazomer.
ons omliggende landen kent men dat begrip.
zijn de namen:

St. -Michielszoner ( septernber)
St. -Maartenszomer (november)
Altweibersommer
St.-[uke's Little suuner
Oude l{ijvenzomer
St. -Michielszomer ( september )
Indian Sumner
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BEETDEN IN DE BUURT 7
door Adriaan van Beek.

Onder de titel 'Beelden in de Buurt, brengen wij u een
overzicht van beelden en andere sierende elementen uit het
werkgebied van Paulus. Hierbij aandacht voor de maker en
voor (cultuurhistorische) achtergronden. ïn deze aflevering
van de 'Brieven van Paulus' deel 7 van deze serie. uw op-
merkingen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

KONINGIN VAN DE VREDE

op de hoek van de Bouwerij en de st.Jacobsstraat in Galder
staat een klein bakstenen kapelletje. Het is een veldkapel,
dat is een kleine kapel die ruimte biedt aan een afbeel-
ding, meestal een beeld, van de heilige, maar voor de gelo-
vigen is binnen geen praats. Ook in Galder is er alleen in
de openlucht ruimte voor bezinning of gebed. Maria, een
eenvoudig gipsen beeld, staat binnen.
De veldkapel in Galder is opgetrokken uit baksteen. Naast
de eigenlijke kapelruimte is een torentje aangebouwd, iets
wat maar zelden voorkornt bij deze kapelvorm. De toegangs-
boog is afgezet met grote stukken zand.steen en de beide
daken zijn met riet afgedekt.
Kapelaan oomen, belast met de zielzorg in Galder, nam het
initiatief voor het kapelletje. Het moest een dankbetuiging
zijn voor het einde van de oorlog en voor de bevrijding.
zijn vader, architect Oomen uit Oosterhout, ontwierp ae
kapel in 1949.
veldkapel en omgeving zien er goed verzorgd uit en uit al-
les blijkt dat een aantal buurtbewoners het onderhoud en de
zorg voor versiering op zich genomen hebben. rn de meimaand
wordt een extra bloemenversiering aangebracht. rn de eerstejaren na de bouw werd er in de Mariamaand zelfs elke avond
een rozenhoedje gebeden bij de kapeI.
AI vele malen werd het Mariabeeld gestolen of vernield.
Telkens werd er weer een nieuw beeld terug geplaatst. Nu
staat er een verkleinde kopie van het Mariabeeld uit Lour-
des, veilig achter een halfronde kunststof p1aat.
De Franse kunstenaar Fabish, professor aan de school voor
schone Kunsten in Lyon, maakte het originele Lourdesbeerd
rond 1865. Bernadette soubirous heeft hem daarvoor een
nauwkeurige beschrijving gegeven v.rn de wijze waarop 'de
Dame' aan haar verschenen was.
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Maria heeft haar handen gevouwen, houdt een rozenkrans vast
en kijkt omhoog naar de hemel. Haar witte kleed wordt bij-
een gehouden door een blauwe ceintuur, die aan de voorzijde
omlaag hangt. Ze draagt een witte sluier om haar hoofd, die
aan de achterzijde langs haar lichaam valt. Op haar beide
blote voeten schittert een roos.
De rozenkrans is ontstaan uit het bidsnoer. Dat hlas aI in
de oudheid bekend en een hulpmiddel om de telling bij te
houden van steeds terugkerende gebeden. In de tijd van de
kruistochten kwam dit bidsnoer naar Europa, eerst alleen
voor kloosterlingen, Iater ook voor leken. In de 17e en 18e
éeuw werden de rozenkrans en de Mariaverering in de R.K.
kerk steeds populairder. In ons land begon de grote bloei-
periode in de 19e eeuw.
De roos is een bloem die in het bijzonder verbonden is met
MarÍa, die ook we1 'roos zonder doornen' wordt genoemd,
omdat zij vrij is van de erfzonde. De witte rozen symboli-
seren de reinheid. 0m het koninklijke te benadrukken zijn
Mariabeelden in de L9e en 20e eeuw vaak rijkelijk net goud
versierd. Het Lourdesbeeld is op grote schaal in heel uit-
eenlopende formaten nagemaakt. Tot in de tweede helft van
de 19e eeuw komt vrijwel al het religieuze beeldhouwwerk
uit Be1gië. Daarna ontstaan er in Zuid-Nederland op meer-
dere plaatsen 'ateliers voor religieuze kunst'.
's-Hertogenbosch groeit uit tot het belangrijkste centrum
maar er zijn o.a. ook ateliers in Roermond, Boxmeer, Eind-
hoven, St.Oedenrode, Roermond en Ven1o. In Breda was de
firma Pels & zonen gevestigd. Een aantal ateliers ontwik-
kelden zich tot ware beel0enfabrieken, waarin op grote
schaal heiligenbeelden gemaakt werden van gips, cement of
zelfs papier-maché.

OttíGEVING
In onze omgeving zijn gelukkig nog een aantal veldkapellen
bewaard gebleven, waarvan de meeste een bezoek meer dan
waard zijn. In Bavel (Bave1se Hei), Breda (llilhelminasin-
gel), Dorst (Vijftigbunderweg), Ginneken (Ulvenhoutselaan),
Princenhage (Esserplein), Prinsenbeek (Kapelstraat), Tete-
ringen (St.Josefstraat en Posthoorn) en Ulvenhout (Molen-
straat), Zundert en Rijsbergen spannen onbetwist de kroon
met respectievelijk maar liefst vijf en elf veldkapellen.
Op initiatief van Brabants Heem en de Stichting Huis en
Hoef is begin jaren negentíg een uitgebreid inventarisatie
opgezet van kapellen in onze provincie. In het archief van
het Museun voor Religieuze Kunst in Uden zijn veel gegevens
over kapellen en veldkapellen in Noord-Brabant terug te
vinden.
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VAN GINNEKENSEN HUIZE
door Kees Leijten

In het vorige nunmer van de Brieven van Pau1us
ik de Stamlijn van Anna v.rn Lippe Biesterfeld
hoven in negentien generaties, uitgaande van
geslachten. Een stamlijn die we uiteraard ook
ders van Anna hebben toegezonden.
We kregen onderstaande'reactie met foto.

publiceerde
van Vollen-

Ginnekense
aan de ou-

DIENST VAN H ET
KONINKLIJK HUIS

fug-oartLs)he

t

-*7-
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Jan llonden merkt hierbij op: "verdurmen rÍas een gedreven
studentenkapelaan in Bavel die de seminaristen en juvenis-
ten tijdens de vakantie nauwrettend in de gaten en op het
goede pad hield. tater was hij pastoor in Achtmaal.,'

* "Ypelaarroud en nieuu,,; Nieuv-Glnnehen ZS jult l9S0 (ultgave Kletn
§emlnaric Bavet ) p.79-Bl

tt* "Tochtenboekje,, gazangefi epeciaal vetzameld voor
van de VrouweliJlce Jeugd Breda l93O (uitgave E.K.

DEN YPELAER
door Kees Leijten

De publicatie van het lied_ over ypelaer in onze vorigeBrieven van paulus heeft veel reactiès opgeroepen.
Het lied is eerder gepubliceerd in "ypeiaar, àud en nieuw,,(1950), dat overigens ook in rnijn boelienkasl stond.
scheermakers schrijft daar in aàt ni3 de première ervan be-leefde en dat de auteur onder Hoogstiatense invloed stond.

Bavelaar Jan Monden attendeerde mij op de tekst zoals diestaat afgedrukt in het "TochtenboekJe,' (1930).Hij zingt het nog regelmatig met het seniorenkoor te Bavel.

Harrie Knibbeler (ulvenhout) vergeleek beide teksten, dietoch wat van elkaar verschillen. t{aarschijnlijk is ae oud_ste de echte, maar wie zal het zeggen.

Emeritus-pastoor carer rngen Housz (Breda) vertelde dat hetvroeger veel gezongen werd op het seminarie. Hij herinnerdehet zich nog goed.

Oud-Bavelaar Ad Jansen (zoon van Toon de smid) reageerdevanuit Nijmegen met een brief waarin hij ondermeer schreef:

rn 'Brieven van paul.us' las ik over ,t lied ,D,n rJpeJaar,,
een lied dat ondanks onzwervingen een echt Bavels iied is.Het boek .'rJpelaar oud en itieui, LgsT b.g.v. de wederopbouwvan het kLein seninarie verneldt het iiAd ook. op- n"t Ka_tholieke Docuaentatie centrun naakte ik er ,n *Zple van.I{ierbij ingesloten.
Priester Frans Frencken (stichter van de catechisten van deEucharistische Kruistocht g-lz-L9zg; overieden lg4i, begra-
Ye^n^ -op -Bouvigne) was Jeraar Nederiands op rJpelaar lglz-1926, daarna directeur Eucharistisch ueri ariaa; l.gzg con_gregatiestichter Boschstraat.
Het zou nij niks verwonderen dat hij ,t lied genaakt heeft.De tekst is hier en daar gewijzigd. Dat kan F-rans Frenckenz-eIf gedaan hebben, hij als directeur... ais ,stÍchter, za|de'Eucharistische Kruistocht-BundeJ, waarschijnlijk neehebbeT samengesteid en wellicht aangepast. Breàase pries-ters hadden ook toen ar veel contactén over de Belse grens;'cosijn' in het refrein is Vlaans.
Joost verdurnen was eigenlijk ook ,n vtaning in zijn doenen laten: nisschien zei hij ook wel cosijn i.p.v. niet.

de Katholte*e Actie
Breda) p.701-105

BEZOEK AAN ,,DEN YPELAER''
'k Ging lest naar dea ypelaer
mijn broer ArjaanbezoËken;
dat arrem kiend zat schier een jaor,
te blokken op zijn boeken;
'k Nam aon den rraÍn'n kaortje of tien;
de garde stond verbaasd te zien,
hij zee: \Wel Jan, wà hebben we nou,
wie gaon d'r allemaol mee mee jou?

En ik zeg: Refrein:
Ons Vaoder, ons Moeder,
mijn zuster, broer en mijn cosijn,
Marinus en Tinus, Sjo en Mie van tante Mijn,
Suus en Peerke, maar die komen zo maar mee,
Marieke en Sophieke en de kleine Anderé.

§írij kwamen op 't Seminarie an,
en werden beleefd onrvangen;
en Koos de knecht, diee goeie man,
die vroeg naor ons verlangen;
hij zee: Meneer, hijzee Mevrouw,
wie wilde gij da'k roelrn zou?
Ik zeg om korr en goed re gaan:
Íoepte gij maar gauw m'n broer Arjaan:
want hier is: Refrein: ZijnYaoder . . .

En na zo wat 'n minuut of tien,
toen kwam de knecht weer binnen;
hij zee: ik heb hem nie gezíen,
ik kan hem nergens vinnen.
Ik denk da julliën tuiaon
mee op de wandeling is gegaon;
maor wacht nou nie en haolt hern bij,
ze zijn pas aon den Blauwen Kei.
En wij liepen: Ret'rein: Ikke en ons vaoder . . .

En toen Arjaoneke bijons was,
na lopen en veel zoeken;
Toen bracht hij ons in elke klas,
en bij zijn sudieboeken.
Hij zee: ,,mensa", hij z«,,mensae,'
en spelde den Grieksen a, b, c.
Hij lroeg: §7el Jan verstaode gij dat
tVijknikten allemaol van ja.
Refrein: Ikke en ons vaoder. . . .

En nao in 't bos gewiest te zijn
rnee breeje beukenlanen,
toen bracht hij ons op 't speulterrein
bij schier- en kegelbaonen.
Hij zee: \Wel Jan, hij zee: rVel Peer,
kom neem ne bal of schier ne keer;
hij maokte de baan mee wacer nar,
we schoren scherm en gooiden lat.
Refrein: Ikke en ons vaoder. . . .

En toen het regen zeuven kwam,
het uur van bitter scheiden,
en ik Arjaonekes handje nam
toen kreeg ik medelijden;
ik zeg: Ariaon we gaon d'r van door,
om zeuven uur vertrekt et spoor.
Toen brak zijn hart van bitrer wee,
wij schreiden allemaal maar mee.
Refrein: Ikke en ons vaoder. . . .

Ik zeg Arjaon 't is voor jouw heil,
da gij hier komt studeren;
den berg der wetenschap is steil,
maar boven waót de ere.
En plast vandoag de regen neer,
wel morgen schijnt de zon alweer;
wees maar gerust en schreeuw nou nie,
we komen rrug over een week of drie.
Refrein: Ikke en ons vaoder. . . .uit: YpeJaar, oud en nieuw
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Het paard zou kunnen schrikken van Uw fiets

GRAANPIAATEN OP STRTJBEEKSEhIEG IN 1943
vLnr Jan van Hooijdonk (Eiken schuur); GieJ Heijblon (toen
onderduiker); Martien van Haoijdonk czn en piet van den
Broek. Tussen beide laatstgenoemden op qraannaaier Fran
van Hooijdonk

foto Otto Schönherr

NIEUWS UIT HET MUSEUM 4
Leij ten

PAULUS VÀN OAÉSOONCK

BIDPRENTJES
Bidprentjes of gedachtenisplaatjes zijn belangrijke histo-
rische en genealogische bronnen.
rndien u deze week of in de toekomst bidprentjes opruimt
denk dan aan ons museum, waar ze vorgaarne in ontvangst
worden genomen. Alles is welkom. Eén exenplaar of d.ozenvol. ook dubbele exemplaren zijn geen bezwaar. hte kunnen ze
weer ruilen. Denkt U aan paulus ?
itle 

- 
kregen er in de afgelopen periode ïÍeer een honderdtal,

onder andere van Annie van Dort-van Deurzen en van Dré
Heesternalrs.

PAÀRD EN HEEM
0p 9 septernber openden wij een tentoonstelling over het
Paard in ons Heem.
Een tentoonstelling over de mens en zijn paard. paardenver-
enigingen, rijverenigingen, de aanspanning enz. Een ten-
toonstelling waar het paard centraar staat, natuurlijk met
de vele mensen daar omheen.
De boer gebruikte zÍjn paard voor het maaien en zaaienrvoor
ploegen en eggen, voor het vervoer van bieten, mest, melk-
bussen enz.
ook de merkboer, de bakker , de schirlenboer, de vrachtrij-
der, de groenteboer en vele anderen maakten toen gebruir
van het paard waar nu de ijzeren hond of de machine hulp
biedt.
Een drie-honderdtal foto's geven een duidelijk beeld van de
functie van het paard in de samenleving. En vele mensen uit
de vorige eeuw zijn op de foto's te vinden.

VIAG NIETX^T-GINNEKEN
ïot de vele zaken die onze kring van het geneentehuis over
mocht nenen op 3L december 1996r rur vijf jaar geleden, be-
hoorde ook de vlag van Nieuw-Ginneken.
Nieuw-Ginneken eras in Lg49 de tweede gemeente in Noord-
Brabant die een eigen vlag had. (1)
De vlag vías echter ver versleten. Riet verschuren-Govers
heeft een nieuw exemplaar voor ons gemaakt in de juiste
kleuren en maten.
De vlag kan weer lrapperen aan onze vlaggestok.

1) zie "Nieuw-Ginneken: wapen en vJag,,door Jan Melaeen in Bvp 100 p 2L7
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BOERDERIJEN
Het jaar 2003 is het jaar van de boerderij. Paulus wi1 daar
in het museum uitgebreid aandacht aan besteden.
Wij zoeken foto's van de boerderijen in Bavel, Galder, Gin-
neken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout zoals die er
uitzagen vóór 1.940.
Zoals U gewend bent krijgt U de foto, rà kopiëren, binnen
twee weken ongeschonden weer terug.
Wie helpt 22

21
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links:
handnof net opbergdoos

OPENING DOOR MARLICE DREESSEN

40 KOETSEN LUISTEREN OPENING
'PAARD EN HEEM' OP

door Ànnet §teenbergen.

Op zondag 9 september werd. de tentoonstelling 'Paard en
Heem' in het heemkundig museum Pau1us van Daesdonck in
Ulvenhout geopend. Rond 14.00 uur voerde \IW-directeur
Marlice Dreessen de openíngshandeling uit: "Het hijsen van
de vlag van het vroegere Nieuw-Ginneken". Ondanks het ui-
terst slechte weer was de opkomst van belangstellenden
groot.

OPENING
Heemkundig museum Paulus van Daesdonck is opgericht in 1986
en viert dit jaar haar 15-jarig jubileum. Opvallend is dat
het museum geheel gerund wordt door een aantal vrijwilli-
gers! Jaarlijks worden er 2 of 3 wisseltentoonstellingen
gehouden. Normaliter worden deze geopend op de eerste zon-
dag van de maand. Voor deze ene keer is daarvan afgeweken
toen bleek dat de Prinsenrit juist op de tweede zondag van
september gehouden werd.
Een bezoek van de 4A koetsen van deze Prinsenrit bij de o-
pening van de tentoonstelling 'Paard en Heem', een betere
aftrap kon men zich niet bedenken. Ook Marlice Dreessen ar-
riveerde in stijl: Op de oude tondense postkoets.

PAÀRD EN HEEM

De expositie wordt gehouden in de stal van het museum, waar
steeds de wisseltentoonstellingen gehouden worden en zal
tot L januarí 2A02 te bezichtigen zijn.

Een zeer groot aantal foto's, afkomstig uit Bavel, Ginne-
ken, Galder, Strijbeek en Ulvenhout, laten zien hoe men in
de loop van de tijd met het paard omging. Terwijl op dit
moment mensen voornamelijk paarden houden a1s hobby, was
dat in vroegere tijden heel anders: het paard vías functio-
neel en werd meer gezien als een machine die het werk moest
doen. De boer gebruikte het paard op het Iand, de melkboer,
de groenteboer, de schillenboer, gebruikten het paard om de
kar te trekken, etcetera.

ÀÀNWINSTEN
Veel is er de afgelopen
collectie van ons museum.
Interessante zaken leggen

binnengekomen

vast op foto.

tijd weer

we altijd
voor de



De vlag gaat in top
foto Jan Roovers

De oudste foto's dateren uit het begin van de 20e eeuw, de
meest recente foto's uit 1995. De reportage laat zo een
groot deel van de geschiedenis van de afgelopen eeuw zien
met vele gebruiken uit die tijd en ook vele gebeurtenissen,
te denken aan bijvoorbeeld het bevrijdingsfeest in 1945.
Vele inwoners zijn op de foto's vereeuwigd.

Naast de foto's laat de tentoonstelling ook diverse attri-
buten zien, horend bij het paard. Van een verzameling bit-
ten tot een laarzenknecht, van de hoorn van Kees Bartels
tot allerlei gereedschappen. Daarnaast staan er nog een
aantal modellen opgesteld van verschillende rijtuigen en
koetsen, Ook van de paardentram uit 1880, welke nu nog voor
bruiloften gebruikt wordt.

I

De Engelse postkoets arriveert

Een borrel voor de koetsiers

foto Kees Leijten

foto Jan Roovers



Paarden konen voorbii
toto Jan Roovers

De voorzitter heet Marlice Dreessen en alle anderen welkon
foto Kees Leijten
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PIET NUIJTEN ZOEKT BAVETSE ENERGIE
MET DE WICHELROEDE

door Anneke Oomes-van den Berg

De meeste mensen in het oude NÍeuw-Ginneken kennen Piet
Nuijten. Hij is een van de voortrekkers geweest bij de op-
richting van de SUC (Stichting Ulvenhouts Carnaval), heeft
jaren als Soeur Suc Ulvenhout gekleurd en is nu nog regel-
matig te horen en te lezen a1s Peer van t Gatbroek. Toch
heeft Piet ook een serieuze kant. Hij is namelijk ook be-
stuurslid van de Dorpsraad Ulvenhout en dat is zeker niet
allemaal lachen, gieren, brullen.
0p maandag 10 september was deze Piet Nuijten te gast als
spreker voor heemkundekring Paulus Van Daesdonck. Hij ver-
telde niets over de eerder genoemde zaken maar kwam met een
zeer serieus en interessant verhaal over radiésthesie.

Radiësthesie is beter bekend onder de naam wichelroedelopen.
Piet heeft zich hÍerin gespecialiseerd. Van huis uit is hij
er mee opgegroeid, maar pas nadat zijn vader overleed, is hij
er zích meer in gaan verdiepen. Vrijwel iedereen zal weten
dat wichelroedelopen gebruíkt wordt voor het opsporen van wa-
ter. AIs boeren vroeger een put wilden slaan, liet men door
een wichelroedeloper bepalen waar men dat het beste kon doen.
Je kunt echter niet aIleen water opsporen maar ook energie.
Dit kan zowel positieve als negatieve energie zijn. Piet
Nuijten heeft zich gespecialiseerd in de negatieve energie.
Zo kunnen wateraders veel negatieve energie overbrengen. Maar
ook Currylijnen en Hartmannet kunnen dat doen. Currylijnen
zijn banen die diagonaal over de aarde lopen op een afstand
van 4 tot 12 meter van elkaar. Het Hartmannet bevindt zich in
netvorm over cle aarde. De kruispunten zijn de grootste ener-
gieleveranciers. Waar wateraders en magnetische velden elkaar
kruisen kan de negatieve spanning hoog oplopen. Deze spanning
is overigens niet met electro-apparatuur te meten.

Ziek worden van negatieve energie

Negatieve energie kan verschillende consequenties hebben
voor alles wat er op de aarde leeft. Zo kunnen mensen lang-
zaam maar zeker ziek worden als men zich gedurende langere

van de straling maar het afweermechanisme wordt zo ver-
zwakt dat men als gevolg daarvan wel gemakkelijker ziek
wordt.

I
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Dit kan al als er sprake is van 10% afname van het afweer-
mechanisme. Men wordt dus niet van het een op het andere
moment ziek maar er kan een periode overheen gaan van 2
tot soms wel 20 jaar. Slapeloosheid, depressiviteit en reu-
matische klachten z\in het meest voorkomend, en kinderen
worden ook vaak geconfronteerd met bedplassen. Piet Nuijten
durft het zelfs aan wiegendood in verband te brengen met
negatieve aardstralen.
Nu zijn het niet alleen de eerder genoemde ldinen en water-
aders die negatieve energie uitstralen. Ook alle elektrische
apparaten die we in huis hebben stralen negatieve energie
uit. Als men dus last heeft van klachten is het belangrijk om
wellicht minder met de computer te werken, minder tijd bij
de televisie en de radio door te brengen en de magnetron zo
min mogelijk te gebruiken. Ook het gebruik van elektrische
wekkers op nachtkastjes zou moeten worden vermeden. Deze
wekkers stralen tot zo n anderhalve meter afstand nog nega-
tieve energie uit.

Als men vermoedt veel negatieve straling in huis te hebben
kan men Piet uitnodigen voor een consult. Hij komt dan met
diverse meters en wichelroedes om het hele huis in kaart te
brengen. Het zr.in echter niet die verschillende meters en
antennes die de spanning meten. De antennes zijn slechts een
hulpmiddel. Je moet jezelf concentreren op een vraag zoals;
Bevindt zich hier negatieve energie Je onderbewustzijn

geeft dan een reactie niurr je handen en de antenne waardoor
deze gaat draaien of uitslaan. Het is volgens Piet geen para-
normale gave, het heeft meer te maken met een direct contact
met de natuur.

Meteen nÍrar de slaapkamer

Piet Nuijten begint zr.in onderzoek over het algemeen in de
slaapkamer omdat mensen daar de meeste tffd van de dag
doorbrengen en dus de meeste kans hebben negatieve energie
op te slaan. Als hij een magnetisch veld heeft gelokaliseerd
dan kan hij met zelfontwikkelde apparatuur bepalen hoe sterk
de straling is. Het advies van Piet zal meestal luiden dat men
het huis of een van de kamers anders zou moeten indelen.
uiteraard is dat niet altijd mogelijk en dan kan in een enkel
geval gekozen worden voor een lapmiddet . Piet zou kunnen
besluiten een uit Nieuw-Zeeland afkomstig storingsapparaat
aan te leggen dat geaard wordt aan de waterleiding om zo-
doende de negatieve energie af te voeren. Dit is echter maar
een tijdelijke oplossing. Na verloop van een aantal maanden
kan er namelijk geen negatieve energie worden afgevoerd.
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Je kunt zelf heel wat doen om eventueel opgelopen negatieve
energie kwijt te raken. Zo is het erg goed om door de regen
te lopen, of met blote voeten door het vochtige gras te gaan.
Elke ochtend en avond douchen is ook erg goed. Daarnaast
kan men minstens drie maal per dag de handen afspoelen on-
der stromend koud water en deze daarna af te slaan en
droog te deppen. Ook katten nemen de negatieve straling
over van mensen als zij door hen gestreeld worden. Katten
vertoeven graag op plaatsen met negatieve straling. Daar
waar uw kat zich. graag bevindt, moet u niet z.1jn. Honden
daarentegen houden absoluut niet van negatieve energie. Zi
zullen daar telkens zo snel mogeldk vandaan willen, ook al
staat hun eigen mand er.
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Ze liggen dan nog liever op de koude grond zonder straling
dan in een mand met straling.
Bijen, wespen, mieren en muggen zullen ook stralingsbronnen
opzoeken en zelfs begroeiing kan ons aanwijzingen geven
over de loop van wateraders en energielijnen. Eikenbomen
groeien goed op wateraders mëtar zullen het stukken minder
doen als er ook een currylijn doorheen loopt. Voor stekelige
bomen en planten zoals Hulst en Vuurdoorn is straling onont-
beerlijk.

h/ater in Het Klooster

om te laten zien hoe het wichelroedelopen in zijn werk gaat,
liet Piet Nuijten aan het einde van de avond nog in praktijk
zien hoe dit gebeurt. ook Het Klooster in Bavel, waar pau-
lus deze keer te gast was, is niet vr\i van straling.
Allereerst spoorde Piet een waterader op. Deze linksdraaiende
ader loopt dwars door de z-aar. slechts een meter of twee
verder vond Piet Nuijten ook nog een currylsn. Het is zeker
niet onmogelijk dat beide lijnen elkaar ergens in het gebouw
kruisen maar dat heeft Piet niet opgezocht. Mochten er veel
problemen ontstaan met personen die veel in Het Klooster
vertoeven dan kan men natuurl§k altijd Piet Nuijten uitnodi-
gen voor een volledig onderzoek! Piet kan dan het hele ge-
bouw in kaart brengen, op dezelfde wijze zoals hij ook uw
huis zou kunnen onderzoeken. Piet heeft zich inmiddels zo in
de materie gespecialiseerd dat hU zelfs in staat is deze
metingen te doen aan de hand van een bouwtekening. HU
hoeft niet eens meer daadwerket§k in het gebouw aanwezig
te zijn en bereikt met dergelijke metingen (teleradiësthesie)
een juistheidpercentage van 85 tot 90 %.
Piet Nudten gebruikt de radiësthesie ook voor een onderzoek
in Ulvenhout dat hij sinds een jaar of zeven uitvoert.

Er worden steeds meer GSM-antennes geplaatst in ulvenhout
en Bavel en hoewel minister Borst (van volksgezondheid) nog
steeds volhoudt dat deze masten geen schadelijke gevolgen
opleveren voor hen die in de omgeving wonen, heeft piet de
negatieve straling in de afgelopen jaren zien (voelen) toe-
nemen. Hij maakt zich over deze ontwikkelingen ernstige zor-
gen. Gezondheidsbelangen spelen echter een ondergeschikte
rol, de economische belangen wegen zwaarder. Als het aan
Piet Nuijten ligt, dan verdwijnen de GSM masten weer uit ons
landschap zodat er wat negatieve energie uit ons heem ver-
dwi.jnt.

2g

VIER HISTORISCHE BOERDERIJEN
TEN WESTEN VAN
DE STRIJBEEKSEWEG ONDER ULVENHOUT
door Ad Jansen

Inleiding
Na de verhandeling over Koekelberg die in de Brieven van
Paulus nr.1.34, april 2001 is gepubliceerd, worden in dit
artikel enkele eeuwenoude boerderijen aan de westzijde van de
Strijbeekseweg besproken, met name de huisnummers 6t'1,2 en 1.8,
en Koekelberg 4, voorheen Daasdonkseweg (zie kaart).

Onderdom
De geschiedenis van d,eze hoeven vangt aan in de periode waar-
in de weg van noord naar zuid is ontstaan. In voorgaande ar-
tÍkelen is er viln uit gegaan, dat er aanvankelijk alleen Io-
kale paden hraren, die de nederzettingen langs de Mark met eI-
kaar verbonden. Met de ontginningen vanuit de nederzettingen
in oostelijke richting schoven de paden op naar de rand van
het ontgonnen gebied. Tijdens de Middeleeuwen kwam er na een
periode van snelle uitbouw omstreeks 1350 een tijd van minder
snelle ontwikkeling. De paden langs de oostrand van de ont-
ginningen ontwikkelden zich toen tot weg voor het interlokale
verkeer tussen de steden in Noord-België en het in opkomst
zijnde Breda l.
In diezelfde tijd zuIlen ook de eerste boerderijen langs deze
weg zijn gebouwd, eerst aan de westzijde en wat later ook aan
de overzijde van deze weg. Globaal gezien dateren de voorgan-
gers van de huidige hoeven dan ook uit de periode 1300-1600.
Aangezien er maar weinig geschreven bronnen van vóór L500 be-
waard zíjn, is het bijna niet mogelijk de historie te be-
schrijven van vóór de zestiende eeuw.
De boerderijen vdn nu staan vaak op de historische plaats,
maar zijn in de loop der eeuwen een of zelfs enkele keren
opnieuw opgebouwd. Slechts bij hoge uitzondering treft men in
de huidige opstallen nog bouwsporen aan van eeuhren terug.
Nog zeldzamer is het wanneer deze in het woongedeelte zitten,
zoals bij de boerderij Strijbeekseweg 12 het geval is (zie
foto 5).
De boerderijen stonden oorspronkelijk aIIe vier met de ach-
terzijde van het woonhuis gericht op het zuidwesten en nage-
noeg haaks op de weg. Alleen de twee historische hoeven nr.12
en nr.18, beide rijksmonument, hebben nog de oorspronkelijke
ligging, de andere twee zíjn volledig herbouwd met het woon-
huis gericht op de weg.
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Molenstraat

Chaam's ebeek

Koekelberg

" Beekhoek
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4

De ligginq van de vier hoeven op het vroeqere wegenpatroon
( tek.A.hl. Jansen)

11

Deze eerste twee liggen nu wat verder van de straat.
Tot halverwege de negentiende eeuw maakte de Strijbeekseweg
hier een lus innwestelijke richting, die echter in 1858 werd
rechtgetrokken z.

Een 'ontginningsfront' ten westen van de weg?
Historisch-topograaf dr.K.A.H.lrl.Leenders onderkent een rij
van vier historische hoeven aan de westzijde van de huidige
wègr met name Strijbeekseweg 6, 12, 18 en Koekelberg 4
(vroeger Daasdonkseweg). Ze liggen op regelmatige afstanden
van ongeyeer 250 meter van elkaar en ongeveer 400 meter vanaf
de Mark r. Is deze situering toeval of is hier sprake van een
systematische ontginning in de hoge of late Middeleeuwen?
Soms werd bij de uitgifte in cijns van een àoeve grond (=12
bunder) bepaald, dat er een woning op. gebouwd moest worden.
In Ginneken komt dit echter niet voor {. De boerderijtjes aan
de Strijbeekseweg waren in de zestiende eeuw nog vrij een-
voudig met een vrij klein grondbezit. Wanneer men de situatie
omstreeks 1830 bestudeert, komt men tot de conclusie, dat
alleen bij de hoeve Koekelberg 4 een groot aaneengesloten
blok grond behoorde langs de Daasdonkseweg en tussen deze
straat en de Strijbeekseweg, totaal ongeveer 37 hectare.
Strijbeekseweg 18 had direct aan huis een blok vim ongeveer
zeven hectare, nr. 12 nog geen drie en bij nr.6 lagen even-
eens slechts enkele br:nders grond.
De percelen laten op het kadastraal minuutplan van 1830 al-
Ieen bij de eerstgenoemde twee hoeven een rechtlijnig patroon
zien. In het oude akkergebied van Koekelberg en ook langs de
Mark en d.e beek ziet men een grillig patroon van perceeltjes.
Het grondbezit blijkt vooral in het gebied van Koekelberg
nogal versnipperd te zijn. Een beter beeld biedt echter de
topografische kaarten van de negentiende eeuw. Ten zuiden van
het oude akkergebied van Koekelberg achter de hoeven Strij-
beekseweg 18 en Koekelberg 4, ziet men rechthoekige akkers en
weiden.
Zo zíjn er maar weinig aanwijzingen, dat de rij boerderijen
het resultaat zotr zijn van een systematische ontginning in de
Middeleeuwen.
In de zestiende en zeventiend,e eeuw waren er behalve de ge-
noemde boerderijen nog verschillende kleinere hoeven te
vinden, achter en tussen de boven genoemde. Zíj zijn allen
opgegaan in de grotere, met name in het zeventiende-eeuwse
landgoed Koekelberg.
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Strijbeekseneg 18
Hoe moeilijk het is om de historie van boerderijen in de
zestiende eeuw te beschrijven, blijkt uit de geschiedenis v4n
deze hoeve. In 1634 vermelden de cijnsboeken'ran Ginneken l,
dat de gebroeders Laureys en Jacob van den Cauwelaer gezanen-
lijk een aantal percelen bezitten op Koekelberg en Notsel.
Behalve de Groote en de Cleijne Heijninge, grenzend oost-
waarts aan de straat, hoorde er onder andere een halve bunder
(ongeveer 65 are) Iand en beemd bij waarop een huis stond,
gelegen in de Regtestraat, (= Strijbeekseweg) oostwaarts
grenzend aan de straat, zuid- en westwaarts aan eigen terrein
en noordwaarts aan de hoeve van Cornelis Cornelis C1aes
(verdwenen). De eerste vermelding in het schepenprotocol van
Ginneken, dateert echter pas van 1658 Jacob Joosten van
Cauwelaar te Meerle leent in dat jaar geld op zijn stede te
Notsel in de Regtestraet, bestaande in een huis, schuur, hof,
boomgaard, Iand en weid.e, totaal vijf bunder groot (615 hec-
tare), grenzend oostwaarts aan sheeren straat (Strijbeekse-
weg), zuidwaarts aan de hoeve van d.e heer Jardien (Koekelberg
4), west aan de Mark, noord aan het boerderijtje van Cornelis
Claes. Volgens eigen verklaring had Jacobus de hoeve geërfd
van zijn ouders.

De famille Van (den) Cauwelaer is verbonden met het gelijk-
nanige gehucht aan de Chaamseweg. In de zestiende eeuw heeft
ene Joost van den Cauwelaer er een boerderij (schema 1).
Joost Jan Joosten van (den) Cauwelaer vormt de derde genera-
tie die van deze familie bekpnd is. Bij Lysken Laureys Denijs
dochter had hij twee wettige zonen: de in het voorgaande
reeds genoemde Laureys en Jacob Joosten van (den) Cauwelaer,
beide geboren omstreeks 1605-1610. De hoeve in de Regtestraat
is afkomstig van de moeder. In 1632 yÍaren de ouders overle-
den, maar de twee zonen vermoedelijk nog niet meerderjarig.
Een broer van moeder, Cornelis Laureys (De)Nijs moet zijn
bezit vermaakt hebben aan de kinderen van zijn zuster, onder
voorwaarde, dat zij aan de natuurlijke dochter van hun oom,
Lysbetken Laureys Denijs bij hqar huwelijk een bedrag van 625
Rijnguldens zouden uitbetalen '. Hoe de erflater aan de hoeve
gekomen is, Ís echter niet met zekerheid uit de schepenacten
op te maken. Cornelis Laureys Nijs verwierf zich omstreeks
1600 wat bezit op Notsel. In 1609 kocht hij uit een openbare
verkoping van het sterfhuis van Jan Mathijs Meren een huis
met één veertelzaat grond in de Regtestraat, grenzend oost-
waarts aan sheeren straat, zuid en west aan de grond van de
erfgenamen va;t Alaert Cornelis Meren en noordwaarts aan de
gebuurstraat ö.

35

Vermoedelijk maar nie\ absoluut zeker is dit de voorganger
van Strijbeekseweg 18 '.

Na 1632 was de hoeve gezamenlijk eigendon van de twee broers
Laureys en Jacob Joosten van den Cauwelaer. Totaa1 behoorde
er ongeveer 8,25 bunder (1017 hectare) grond bij, ten dele
verspreid over Koekelberg en Notsel. Tot het bezit behoorde
eok een hoeve aan de Cruysstraat (Kerkhofweg) op Overakker
lU. De oud.ers hebben waàrschijnlijk daar hun oude dag door-
gebracht.
Tussen 1635 en 1658 hebben de broers Laureys en Jacob de
erfenis verdeeld, waarbij de hoeve in de Regtestraat (=nr.18)
grotendeels aan Jacob kwam, terwijl de hoeve op Overakker
gemeenschappelijk bezit b1eef. Zíin broer Laureys zou uit het
gemeenschappelijk bezit op Notse1 dan ongeveer vier hectare
grond hebben gekregen, echter zonder huis.

Jacob (ca 1607-1678) tqguwde te Meerle met Anna Adriaenssen
Keesen (ook wel Kess) ". Dit gezin woonde in de Belgische
buurtschap CJeyn Eyssel, telde acht kinderen en had iqrMeer-
Ie, ueersàI en Meir een zeer uitgebreid nageslacht Lt (zíe
schema 2). De broer Laureys (ca 1605-1670) trouwde in 1634 te
Ginneken met Elisabeth Àdriaan Huybregts. Dit echtpaar had
zeven kinderen en woonde zelf op hun hoeve in de Regtestraat
(= nr.l2; zie schema L). Laureys breidde zijn bezit op Koe-
kelberg verd.er uit door de aankoop van grond en kleinere
boerderijen. Hij legde hiermee de grondslag voor de hoeve
Strijbeekseweg L2, die verderop wordt beschreven.

Jacob en zijn vrouw Ànna overleden beide in 1678 in Meerle.
Door het grote aantal erfgena.men is de vererving van het
ouderlijk bezit een ingewikkelde zaak, die hier -voor de
fijnproevers- niettemin kort wordt weergegeven. Het gevolg
was dat de eigendom van de hoeve gedurende ruim een eeuw over
een groot aantal nakomelingen verdeeld was.
In 1678 was de boerderij eerst eigendom van de ongehuwde zoon
Cornelis (1653-L72A). Hij had er ruin drie bunder grond bij,
plus vijf bunder op de Strijbeekse Heide en een halve bunder
in het Goor. Verder waren er nog een aantal percelen, samen
ongeveer zes bunder, gemeenschappelijk bezit van de broers of
[un kinderen. In 1720 overleed Cornelis kinderloos op Notselu. Daarna waren zijn vier nog levende broers Joost, J€[I,
[,,aureys en Peter of hun nakomelingen gezamenlijk eigenaarl{. Jacob Jan (1683-1754) uit de 3e generatie, was in het
bezit van een vierde plus een achtste part.
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zijn neef uit diezelfde generatie Jacob Laureys (1685-1766)
van een vierde deel, de kinderen van Peeter Jacob (L6G2-
1706), eveneens de derde generatie, samen eveneens van een
vierde part, èD de kinderen van Laurys Joost (1623-1704) van
een achtste deel vern de hoeve (4e generatie). In de jar.qn
daarna werden er verscheidene parten onderling verkocht 15.

uiteindelijk was Jacob Laureys (3e generatie; vólgens vest in
1755, in bezit van de ene helft en cornelis verhoeven gehuwd
met Maria Jacob Jan (4e generatie) van dq, andere helft, vo1-
gens een deling die in 1754 plaats had rD. In 1TB3 verkoch-
ten de vijf kinderen van dit laatste echtpaar (5e generatie)
hun helft aan Jan Anthonie Staaltjens (5e generatie), zoon
van Lucia Jacob Laureys Jacob Joosten van den cauwelaer
(1715-17fl5) en Ànthonie Staaltjens (1706-1768), die te Meir
woond.en r'. Jan Staaltjens verwierf de andere helft in 1787
bij deling tussen zijn oom van moed.ers zijde, Laureys Jacob
Laureys (4e generatie)rhem zelf, zijn broers en zuster en de
neven Hendrik en Jacob, zonen van tante Cornelia Jacob van
den Cauwelaer, die gehuwd was geweest met Jan Hendriks Huy-
bregts te Meerle. Oom Laureys kreeg de stede in Be1gië, de
andere kinderen staaltjens ontvingen contanten en Jan staal-
tjens de helft van de hoeve op NotsgJ, die van zijn moeder
Lucia van den Cauwelaer was geweest r0. Na meer dan een eeuw
was de hoeve Strijbeekseweg 18 weer in één hand. Het grond-
bezit was in die periode nauwelijks veranderd. De boerderij
stond op twee bunder grond, inclusief de ten zuidoosten van
de hoeve gelegen Hoge en Lage lleininge (nu een tuincentrum).
Er hoorden verd,er de volgende percelen bij: De Bette Wijde,
Den Ouland, Het Aland, Het Heylaerr Den Boekentdonk, De Ro-
sen, Den Schoorbeent, Den Klijnen Paardebeent en Den Moer-
beent. Het geheel was 15 bunder groot, inclusief 5 bunder
heide in de Strijbeekse Heide en één bunder in . t Goir te
NotseI

Jan Staaltjens (1745-1828) die in 1773 getrouwd was met de
uit Meer afkomstige Elisabeth Verheyen (!747-1783), vestigde
zich omstreeks L777 op 4p hoeve, die hij de eerste jaren
pachtte van de familie ". Dit gezin kreeg zes kinderen,
waarvan de oudste nog Ín Meer geboren werd. Hij vergrootte
het grondbezit van de hoeve, door aankoop vtrn een perceel van
het landgoed Koekel\prg, dat in 1.797 door H,van Opstall open-
baar werd verkocht uu. Na de dood van zijn vrouw in L783 was
hij samen met vier minderjarige kinderen eigenaar van de
boerderij, In 1807 woonde hij nog met drie kinderen op de
hoeve: Jan, Michael en Isabella. Kort daarna vertrok hij naar
Effen onder Princenhè9e, waar hij in 1828 is overleden.

59

Na het vertrek van zijn vader bewoonde de zoon Michael (1'77J,-

1838), in 18OB gehuwd met Adriana Bastiaansen, de hoeve ".
Vermoedelijk heeft vader Jan bij zijn vertrek naar Effen, $e
boerderij onderhands verkocht aan Boudewijn Schoenmakers oo.

Boudewijn Schoenmakers (1773-1822) is de stichter van de
huidige hoeve op Strijbeekseweg 18. Hij werd geboren te Dorst
als zoon van Johannes Schoenmakers en Adriana Flooren. In
1797 trouwde hij te Ginneken met Àdriana van Dijk (1771,-
1826), dochter van Petrus Hendrik van Dijk (1722-1.794) en

fatharina Meeren (1736-1801), boeren op de hoeve Schoondonk
ttr. Petrus was geboren op de hoeve Strijbeekseweg L2 a}s zoon
van Hendrik van Dijk (1678-1748) en Elisabeth Joost van den
Cauwelaar ( 1680-1745) .

Boudewijn Schoerunakers woonde eerst met zijn gezin op de gto-
te hoeve van Steelant, nu Hoogsteen, Nieuwe Beekhoek 1. Hij
pachtte deze tot 1810 van de vroultl vqp Cornelis Wiercx, b€-
heerder was Cornelis Adriaan Wiercx t't. De einddatum van de
pacht past bij het jaar waarin Boudewijn vÍaarschijnlijk de
hoeve Strijbeekseweg L8 gekocht heeft van Jan Staaltjens en
zijn kinderen. 0f hij daarna nog langer op de hoeve van Stee-
lant heeft gewoond, is onbekend, evenmin hoe lang de zoon
Michael nog op Strijbeekseweg 18 is gebleven. Vast staat
echter, dat Boudewijn deze laatste boerderij in 1816 in
eigendom h*d met 25 hectare grond op Notsel, Koekelberg en
Stri jbeek t'r. Volgens de boven een der staldeuren ingemet-
selde jaarsteen bouwde (of herbouwde) hij iq 1816 de nu nog
bestaande langgevelboerderij (foto 1 en 2) o'.

Na het overlijden van de ouders waren vijf kinderen Schoenma-
kers gezamenlijk eigenaar van de boerderij en de bijbehorende
grond (ongeveer 25 hectare).In 1829 woonden drie van deze
kinderen ongetrouwd op de hoeve. Zíi hadden één knecht en
twee meiden in dienst. In L839 waren het a1Ieen Cornelius en
Laurentius die -ongehuwd- de boerderij bestierden, met één
knecht en drie neiden. Cornelius trad omstreeks 1840 in het
huwelijk met Àdriana van Dorst. Dit gezin woonde in 1850 met
vijf, kinderen, twee knechts en twee meiden op Strijbeekseweg
!8 tt. In 1921 verkochten deze kinderen het geheel aan Anto-
nius Goos. Van deze familie woont nu de derde generatie op
deze boerderij.De grote Vlaamse schuur is in 1967 door brand
verloren gegaan (zie foto 1).

Strijbeekseneg 12
Deze mooie oude boerenhoeve wordt wel 'het oudste huis van
Ulvenhout' genoemd, of liever vall het voormalige Nieuw-
Ginneken (foto 3, 4 en 5).
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De vroegere gemeente-archivaris dr.F.A.Breke1mans dateert
deze boerderij op de eerste helft van de zestiende eeuwí
vooral op grond van de korfbogen in de ooqJ,gevel, een
bouwstijl die na 1650 niet veel meer voorkomt lö. Onderzoek
in de cijnsboeken en het schepenprotocol wijst uit, dat hier
tussen L635 en 1670 inderdaad een boerderij gebouwd of
herbouwd kan zijn.

Bij de beschrijving van nr.18 is reeds de naam genoemd van de
grondlegger van deze hoeve. Laureys Joosten van den Cauwelaer
(ca L605-1670) was in 1632 samen met zijn broer Jacob eige-
naar van de in het voorafgaande al besproken hoeve Strijbeek-
seweg LB. Na onderlinge verdeling tussen de broers was Jacob
eigenaar van de hoeve nr.l.8 met ongeveer 10 hectare grond,
terwijl Laureys enkele bunders in het gebied van Koekelberg
moet hebben ontvangen. De boven reeds genoemde hoeve op Over-
akker Has in 1658 nog onverdeeld., maar later eveneens van
Jacob 29.

In L634 trouwde Laureys te Ginneken met Elisabeth Adriaan
Huybregts (schema 1). Omstreeks 1645 moet hij een huis ge-
kocht hebben ongeveer op de plaats víaar nu Strijbeekseweg L2
staat. Dat blijkt uit de cijnqpoeken van Ginneken, opgemaakt
in 1634, doorlopend tot 1696 ru. Het huis met de bijbehoren-
de grond grensde oostwaarts aan de heirbaan (Strijbeekseweg),
zuidwaarts aan een weggetje genaamd de.àcÀerstraat, een land-
weg die in de richting van Koekelberg aan de Mark loopt.
Verkoper was de Tafei van de H.Geest van Ginneken (kerkelijk
armbestuur), daarvóór was een en ander van Cornelis Aert
Halderberg. Vermoedelijk is deze woning de voorloper van een
grotere boerderij, die taureys hier gebouwd zou kunnen heb-
ben. Het is mogelijk, dat van de oudere woning nu nog bouw-
restanten in de oostgevel van het woonhuis aanwezig zijn.
Deze hoeve staat aan de noordzijde van de boven reeds ver-
melde Ius die de huidige Strijbeekseweg hier tot 1858 in
westelijke richting maakte. De hoeve van zijn broer Jacob
(nr.18) staat aan de zuidzijde van deze merkwaardige kronkel.
Is dit louter toeval, of is dit tracé bewust gehandhaafd a1s
korte verbinding tussen de twee boerderijen van de gebroeders
Van den Cauwelaer?

Laureys en zijn vrouw breidden hun bezit op Koekelberg voort-
durend verder uit.In 1646 kochten zij van het Ginnekense Àrm-
bestuur ook nog een halve bunder net ten zuiden van dfi hoeve,
grenzend aan de straat en de bovengenoemd.e landweg ".
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Kort voor het overlijden van Laureys in 1670, kocht het
echtpaar nog een boerderijtje aan de oostzijde van de Strij-
beekseweg, met vier bunder grond, oostwaarts grenzend aan de
huidige Heistraat, westwaarts aan de Strijbeekseweg en zuid-
waarts aan een ^]andweg, die vroeger in de richting van de
Heistraat liep Jl.

In t662 had het echtpaar ook nog een woning in Ginneken
aangekocht, gelegen op de hoek van de Raadhuisstraat en de
Bavelselaan, wellicht bedoeld om hier later te gaan rente-
nieren ". gij de veetelling van 1,67t-72 blijkt de hoeve met
twee paarden en twaalf koeien een der grootste van Notsel en
Koekelberg te zijn.
Het gezin telde zeven kinderen, zoals eleergegeven in schema
1. Laureys Joost van den Cauwelaer werd op 15 mei 1670 begra-
ven in de kerk van Ginneken. Omstreeks 1684 overleed ook zijn
vrouw Elisabeth Huybregts. In 1677 was de oudste zoon Joost
getrouwd met Maeyken Adriaen $ichiels van der Avoirt van de
'oude hoeve' vérn Koekelberg rr. De moed.er is daarna in het
huis in G{nneken gaan wonen, waar zij omstreeks 1684 over-
leden is t'.

In 1685 deelden zes kinderen de nalatenschap van hun ouders.
Joost en zijn broer Cornelis erfden de hoeve met enkele per-
celen, Jan het huis in Ginneken, Clara en haar man Adriaan
Wouter Molemans een boerderij op Bavel-Tervoort. Tenslotte
ontvingen de zoon Adriaan en de dochter Elisabeth een aantal
percelen op Koekelberg. De gehele nalatenschap omvatte onge-
veer 40 br-rnder grond (=52 hectare) waarop drie huizen ston-
den. Bij de hoeve aan de Strijbeekseweg hoorde ongeveer 20
bunder (26 hectare), bij het huis in Ginneken zes en bij de
boerderij op Tervoort acht bunder, terwijl er verder nog
ongeveer zes bunder lag onder Princenhàga, Molenschot, Gilze,
Geersbroek en Rakens.
De hoeve aan de Strijbeekseweg was na 1685 verdeeld onder
vier kinderen. Joost en Cornelis, die samen de boerderij had-
den geërfd, hadden tien, hun broer Adriaan en de zuster EIi-
sabeth ieder 5 bunder van de ouderlijke hoeve. In tegenstel-
ling tot de eerder besproken hoeve nr.18, Iag het grondbezit
van nr.lZ nogal verspreid over het gebied van Notsel en
Koekelberg.

Joost van den Cauwelaer en Maeyken van der Avoirt hadden
slechts twee dochters. Elisabeth (1680-1745) trouwde in 1704
te Ginneken met de van Princenhage afkomstige Hendrik Adriaan
van Dijk (L678-1748). De oudste dochter Ànna trad in 1707 in
het huwelijk met Cornelis Oomen (1684-L749) uit Bavel.

Foto 2: Strijbeekseweg 1A in Lgzg.
greneratie Goos: de heer Kees Goos en
A. Goos ) .

Foto 3: De hoeve strijbeekseweg i.2 van de fanilie peeters,
gezien vanaf de strijbeekseweg in noordelijke richting (foto
A.tl.Jansen, L996).

Op de foto de tweede
zijn drie zusters (coLl.



Foto 4: StiJbeekseweg 1.2,

van Daesdonck).
oost- en noordgevel (coLL. Pauius

Foto 5: De oostgevel van Strijbeekseweg 12 laat tal van
bouwsporen uit het verleden zien. De korfbogen dateren van de
zestiende eeuw, de topgevel werd in de L9e eeuw gedeeitelijk
afgebroken en hoger opqebouwd (foto A.W.Jansen, L996).

45

Hendrik van Dijk 36 en zijn vrouw Elisa[eth woonden op

Strijbeekseweg 12. Bij een deling in 1710 J' tussen de twee
zustórs werd Anna gedeeld op ruim drie bunder grond te Notsel
en nog enkele bunders elders, terwijl Elisabeth de hoeve

Strijbeekseweg 72 met ongeveer 6 bunder en enkele percelen
elders ontving.
In het gezin van Hend.rik en Elisabeth van Dijk-van den Couwe-

laer werden tussen 1705 en 1725 tien kinderen geboren, waar-
van er vier voor de verdgre geschiedenis van Ginneken van be-
tekenis zijn (zie schema 3).

Hendrik van Dijk heeft in ongeveer dertig jaar tijd een om-

vangrijk bezit opgebouwd. Bij zijn dood Ín l74B bestond het
uit de boerderij op Notsel met 17 bunders. Elders had hij nog
ruim 23 bunder, bestaande uit een stede onder Teteringen, en

]osse grond op Geersbroek, de Strijbeekse Heide, ond'er Prin-
cenhagé, Terheijden, Heusdenhout, Ga1der en in de Hoge Vucht.
Ln 1749 waren er no(l^acht kinderen, d.ie de nalatenschap on-
derling verdeelden rö. De oudste zoon Christiaan kreeg de

boerdeiij aan de Strijbeekseweg (nr.12) met bijna 12 bunder
plus nog 3 bunder in de Strijbeekse heide, twee bgnder op

óeersbroek en li bunder in Princenhage. Cornelis kreeg
toegedeeld een stede in het voorbos te Teteringen, groot 6t(

bunóer en nog 5% bunder elders. De andere zes gerechtigden
kregen ieder 1650 gld uitgekeerd en enkele percelen grond.
Ter egalisatie moesten Christiaan en Cornelis respectievelijk
5600 gld en 3400 gId inbrengen in de boedel. Door deze ver-
delinó werd van het bezit op Notsel slechts vijf bunder,
meestal verspreid liggende percelen, aan de boerderij ont-
trokken. Het totale bezit van de ouders was ruim 40 bunder
(52 hectare) groot.

Christiaan Hendrik van Dijk (1705-1774), die zijn vader op-
volgde op de hoeve aan de Strijbeekseweg, was in 1738 te
Giruteken getrouwd met Cornelia Jan Boomaars (1708-1764), af-
komstig van de Eikberg in Bavel. Van dit gezin zijn zeven
kinderen bekend. Na het overlijden van vader in 1774 en
moeder in !764 deelden de drie nog ^|evende kinderen in t777
de nalatenschap van hun ouders Jv. De van moederszijde
aangekomen hoeve op de Eikberg ging naar de zoon Jan. Tot de

natàtenschap behoorde ook de Platenhoeve oP Overakker (aan de
huidige Bavelselaan tegenover de Belvedère Nieuw-Wo1fslaar) -

Deze was afkomstig,yan Paulina Jan Boomaars, getrouwd met Jan
Hendriks van Dijk {u. Deze boerderij werd ín L777 toegedeeld
aan de dochter Pieternella van Dijkí die een jaar daarvoor
!Ías gehuwd met Àbraham Adriaan Meeren.
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De hoeve aan de strijbeekseweg was bestemd voor Adriaan
christiaan vcu'r Dijk. Er hoorde nog dezerfde grond bij als in
1'749: bÍjna 11 bunder op Koekelberg en Notsel, 3 bunder op de
strijbeekse Heide, 2 bunder op Geersbroek en LI bunder ond.er
Princenhage.

Toen Adriaan in 1806 was overleden werd. wel de inventaris vanzijn nalatenschap opgemaakt, maar de boedel bleef tot 1gz6
onverdeeld. Eigenaren waren de gezamenlijke , kinderen Adriaan
van Dijk' . De oudste zoon christiaan Àdriaan was in 1g06 pas
21 jaar oud. §amen met vijf jongere broers en zusters beheer-
de hij de hoeve. zijn broer Antonius (1791-1g4g) was op het
seminarie en bracht het in 1847 tot hulpbisschop van het
Apostolisch vicariaat Breda. Na zijn huwelijk met Antonia
Abraham Meeren van de Pekhoeve woonde christiaan op de pla-
tenhoeve in overakker. zíjn broer Frans na.ur toen het beheer
van de hoeve strijbeekseweg tz over. Hij trouwde met petro-
nella Abraham Meeren en kwam zo op de pekhoeve terecht. rn
t876 was van de vier ongetrouwde broers en zusters alleen de
loen 80-jarige Johannes nog in leven. Hij woonde nog weI op
d.e hoeve, maar het beheer was in handen van de kinderen vanzijn broer Frans Àdriaan, landbouwer in Teteringen, Antoon,
Petronella en corneria van Dijk, aIle ongehuwde bouwlieden,
die zowel de Pekhoeve als de boerderij aan de strijbeekseweg
beheerden. Bij de dering in 1826 kregen zíj dan ook dezé
hoeve in eÍgendom, maar hun oom Jo$nnes kreeg levenslang het
vruchtgebruik van deze boerderÍj *'. Met de dood van Johan-
nes va.n Dijk in 1880 was de lpatste van de kinderen van Adri-
aan van Dijk en Joanna Oomen heengegaan.
De eeuwenoud.e hoeve was dringend aan herbouhr en vernieuwing
toe. rn 1.884 werd de stal grotendeels herbouwd, terwijl ook
het woonhuis ingrijpend vernieuwd moet zijn. De bouwsporen in
de naar dg, weg gerichte oostzijde dateren vermoederijk van
die tijd '". De kap van het woonhuis en van de stal werd
toen vermoedelijk verhoogd. De grote schuur en de kilrkooi
werden eveneens geheel of gedeeltelijk vernieuwd {J. De
vernieuwing staat op naam van Adrianus Antonius van Dijk
(1835-1911), zelt landbouwer in Teteringen.
Na zijn overlijden was de hoeve met 41 hectare grond eigendom
van zijn kinderen. Na een deling hras de zoon Franciscus
christianus van Dijk, bierbrouwer te Teteringen de enige
eigenaar. ïn 1928 werd de hoeve verkocht aan de Bredase
kassier Franciscus Maria laurijssen. Diens zoon Johannes
verkocht omstreeks t946 het geheel a.rn de pachter Adrianus
Franciscus Peeters, waarvan nu de kleinkinderen op de hoeve
wonen.

47

Koekelberg 4 (Oude Daesdonkseweg)
Deze boerderij wordt in de oude acten 't Ruth of , t Reth
genoemd.. Ir.Chr.Buiks verk|.aart de naam frut als plaats waaÍ
bos gerooid is, een rod.en 44.

De geschiedenis van d,eze hoeve is bekend vanaf het begin van
de zestiende eeu$r. Al in 1515 wordt er een stede met ruim
vijf bunder grond vermeld, d.ie door Wout Willemse van Goirle,
trlias hlout Pappen, werd verkocht aan Laureyssen Jan Meren
". In 1540 was de boerderij vooq. een zesde part eigendom
van de zoon Jan Laureys Jan Meren {0. Er hoorden verscheidene
percelen bij: Den grooten Acker, Den Plaesterbeent, Den Bo-
vendonck en nog een beemd., samen 5r75 bunder. De stede grens-
de oostwaarts aan de strate, die tot deze boerderij hoorde.
De Grooten Acker, niet te verwarren met het gelijknamige
akkercomplex van Koekelberg, lag over de strate, de (oude)
Daesdonkseweg. rn 1545 verdeerden de kinderen de nalatenschap
van Laurys Meren. De boven reeds genoemde Jan kreeg de boven-
beschreven stede,met het huis en d.e schuur, Den clelmen Acker
FF de slaetshof, gelegen over de beke aan de coddenanssstrate
''. In 1550 stond Jan borg met zijn stede, groot zes bund.er,
grenzend oostwaarts aan de coddenans-straat. Dit moet een
gebuurweg zi)n geweest, die ten oosten van de hoeve liep.
hrellicht een veedrift, afgesloten door een coddenansveeken.
Het zou een pad kunnen zijn in de richting van de Mark. Een
andere mogelijkheid is dat het een voorganger is van het eer-
ste stuk van de latere Daesdonkseweg (nu Koekelberg).
Het bezit van de familie Meren grensde noordwaarts aan corne-

iii:i.il:rlfrfiaensz. 
Ghvben, die setrouwd was met Marie Ma-

rn 1558 werd de tien bunder grote stede van wijlen Jan Lau-
reys Meren door negen schuldeisers, waaronder het klooster
van corssendonck, verkocht aan DaniëI d.e toecker, rentneester
van de Niervaart. rn 1560 verpachtte hij zijn pas gekochte
hoeve voor acht jaar a.rn Jan Peter valerius peter Andries,
voor een jaarlijkqe pacht van 74 Karolusgulden en 6 caputment
vetgemeste hanen t'.
Àan het einde van die eeuw was Johan de Loecker borg voor
Agatha Gysbrecht dr, weduwe van cornelis Wijnants van Meden-
blic. zíj had de hoeve van De Loeckqp gekocht, dÍe Johan zeLf
van zijn vader DaniëI had geërfd 5u. De hoeve moest echter
openbaar worden verkocht: huysinge, camer, schuere, koye,
hovinge, bogaert en erffenisse ...groot onder saylant seven
bulmderen, onder beendt vyer bulmderen, onder heyde oock vyer
bulmderen.... Een deel van de heÍde was beplant met eiken en
berken. Koper was mr. hliIlem Baldesius, burgemeester van An-
sterd,am, maar de Raad van Brabant wees het comprex in 1.G02
toe aan Cornelis Cornelis Wijnant van l,ledenblic.
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In 1620 overleed dgze te Danzig zonder kinderen. Zijn erfenis
werd in dat jaar 5i overgedragen aan Jonker Philips Du Jar-
dijn (Jardien, Gardijn), Heer van vriihoven, connissaris van

de- nonsteringe, eerst te Willemstad., Iater van het garnizoen
van Breda en schepen van die stad r/ Bij de boerderij gent'

' t Reth hoorden de Paepenacker, Plaesterbeent, 't Laethof met

de OssenaeTst, een peiceel int flpir, een perceel groot 3,75

bunder daer de Coddenalsstrate rJ door heen loopt, met name

Den Ílijenhof en 't Havervelt en een stuk grond bij de molen

in Strijbeek, totaal ongeveer dertien bunder (= !6t9 hecta-
re). rn ross was Niclaes Du Gardijn, Heer van vriihoven,
wonend.e te 's-Gravenhage, Philips opgevolgd a1s eigenaar van

het be-zit op Notsel.., ÏD 1663 verkocht hij het geheel aan

Geeraerdt 's Grauwen 5{lschema 4). Het betrofr een behuisde
hoeve, met bijbehorende landerijen, de heivelden aan de

Schep'sysdiik eí omtrent Vaickenbergh, en hei en bos aan het
Moer gelegen, totaal 24 bunder.

De nieuwe eigenaar hlas lakenkoopman te Breda. Hij overleed
korte tijd ,i dere aankoop, waarna dit complex eigendom werd

van zijn weduwe Margriet Jan Janssen Schelleckens, die in
1670 eveneens overleèd. Het bezit op Notsel vererfde daarna
aan hun enig kind Maria 's Grauwen (1635-1678)'
Omstreeks fZOO was het complex in handen van Elisabetft
(Eleonora) van Lingen en Margaretha vaII den Nouwelandt r'r'

izie schema 4). Na llZO is het goed meer dan een eeuw in het
bezit van de fanilie tlontens. Van L755/57 tot zijn dood in
1809 was dit met name mr.Hubert Josephus Jacobus Montens
(1733-1809), advocaat bij de Raad van Brabant. Na zijn
overlijden in Ghee1 (B), de geboorteplaats van zijn echtge-
note, t *arn het goed in handen v.ul zijn twee kinderen. De

dochi.er Marie (1fi5-1831) huwde in 1799 te Ghee1 met jonkheer

Martinus Johannes de Roije van líichen (1756-1827). Bij de

aanvang van het kadaster vlak voor 1830 bezitten de kinderen
van Hgbertus Montens te Lier (B) op Notsel ruim 36 hectare
grond. De zoon Jean-Frangois-Joseph Montens was burgemeester
van Lier. Omstreeks 1843 vererfde de hoeve aan Gustave Jean

Baptist Roije de Llichen, rentenier te Meerhout. Deze familie
nouat het tot omstreeks 1920 in eigendom- In dat jaar wordt
het geheel met 37 hectare grond verkocht aan Pe-trus Goos' In
netzéttae jaar ging de boerderij over op Corne-lis Goos, die
deze sedeit figZ van de Belgische eigenaren gepacht had.
Nadat de hoeve door brand verwoest was werd deze in 7929

herbouwd (zie foto 6). In 1938 werd Hendrik Goos de nieuwe

eigenaAr. Bij de boerderij hoorde toen nog veertien hectare
grond )0.
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cornelis Goos bouwde voor zichzelf een nieuw huis, Ílu
strijbeekseweg 16. De familie Goos bewoont de hoeve nu nog
steeds.

Strijbeekseweg 6
Over deze boerderij is vóór 1700 weinig met zekerheid te
zeggen. De cijnsboeken van Ginneken vermelden omstreeks 1725,
dat de weduwe van Jan Peeter stoops (Jenneke peeters), waar-
mee hij in 1705 in het huwelijk was getreden, èr haar kinde-
ren in eigendom hadden: een huis en schuur, met een aanstede,
totaal 560 roeden, grenzend oostwaarts aan sheren straat,
zuid aan Hendrik van Dijk (strijbeekseweg rz), west- en
noordwaarts aan grond van cornelis Laureys Gybs, eigenagr van
het grootste deel van de t oude hoeve' van Koekelberq )t.
zijn vader Peeter..Jan stoops was in 1642 pachter van diezelf-
de 'oude hoeve' )ö rn 1644 was vader §toops getrouwd met
Maria cornelii Meeren, van wie de ouderlijke woning aan de
overzijde van de strijbeekseweg stond (nu nr.11). De familie
Adriaan Michiel van der Avoirt, die de ,oude hoeve, van Koe-
kelberg in 1642 had gekocht, bewoonde deze zelf, zodat de
pachter deze heeft moeten verlaten.

-1.w,; ,_-.:
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Peeter Jan Stoops liet na zijn dood kort vóór 1709, een huis
na aan de westzijde van de Strijbeekseweg: huiis, schure en
torffkoij e, onderwerff, boongaert, saij lant ende driessen.
Het geheel was 1, bunder groot en grensde oostwaarts aan
sheere straat (=Strijbeekse-weg), zuidwaarts aan de erfgena-
men van Joost LaurijSsen van den Cauwelaar (= nr.12), west-
waarts aan Hendrík Adriaan van Dijk (=nr'12), en noordwaarts
aan Laurijs Cornelis Gijbs (= grond van de oude hoeve van
Koekelberg). Er hoorde ook nog 360 roeden bij in de Groote
Akker. In 1-709 deelden de drie kinderen de nalatenschap van
hun vader 59 Het huis kwam aan de boven reeds genoemde Jan
Peter Stoops, de grond in de grote akker was voor de zoon
Cornelis. Vermoedelijk heeft hun vader Peeter Jan Stoops deze
hoeve zelf gebouwd op grond van de familie Meeren. In 1.672

komt Peeter voor in de lijst van taxaties voor het oorgelt t

a1s boer met één paqfd en zes koeien, gevestigd tussen Strij-
beekseweg 11 en LZ DU Dit is de oudst-bekende vermelding van
een hoeve op de plaats van Strijbeekseweg 6.

Bij een deling in t736 van de nalatenschap van Jan Peter
Stoops en zijn vroul^t ging de hoeve naar de dochter Catrina
Janssen Stoops. In L74t werd Peter Adriaan Menssen in het
bezit van deze boerderij gevest. Volgens testament ging de
hoeve vervOlgens naar diens weduwe, Dingena Adriaan Boo-
maerts. Zij liet ín 1776 haar bezit openbaar verkopen. Voor
6100 glds werd Anneke Hendriks van Hooijdonk, weduwe van
Cornelis Steven de Jong eigenaresse van de stede, met huis,
schuur,.§tal, bakhuis, hof, boomgaard en aanstede, groot 600
roed,en bI Er hoorden ook nog twee losse percelen bij: het
Heiligegeestlanden het Steeken. Na haar dood deelden de kin-
deren haar eigendommen. Daartoe behoorden ook de in een eer-
der artikel beschreven oude hoeve van Koekelberg in de
Beekhoek. Haar dochter Maria Cornelis de Jong, gehuwd met
Pieter Princen kreeg de drie boerderijen, met name Stríjbeek-
seweg 6, de zojuist genoende oude hoeve / een boerderij aa3
de Notselseweg en nog een aantal losse percelen toebedeeld"
Pieter Princen (1760-L842) en zijn vrouw Maria de Jong (1752'
1.812) waren met ongeveer 100 hectare grond op Notse1 en omge-
ving echte grootgrondbezitters. Na de dood van Pieter kwam de
hoeve Strijbeekseweg 6 aan Adrianus Franciscus Lenaerts en
omstreeks 1855 door erflating aan de Bavelse boer Donatus
Cornelis Lenaerts (1784-1860), gehuwd geweest met Adriana
Princen. In 1860 vererfde een en ander naar Adrianus hlagema-

kers, landbouwer op Notsel. Omstreeks 1865 kocht Adrianus van
Dijk (181?-1874), getrouwd met Johanna t{agemakers (1813-1889)
de boerderi j. Later waren zi jn vroulrr en kinderen samen eige-
naar.

Foto 7: Strijbeekseweg 6 virn de fanilie Brouwers (foto
A.W.Jansen, 2001).
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In 1876 vond een totale vernieuwing van de hoeve plaats. Het
woonhuis met stal werd herbouwd langs de strqpt, in feite
werd de boerderij dus een kwart slag gedraaid Dr.

Bij een deling omstreeks 1890 kwam de hoeve in bezit van Jo-
sephus Antonius Johannes (van) Heijst, burgemeester te Baard-
wijk. Er hoorde toen ongeveer t hectare grond bij, gelegen
Iangs de weg ten noorden van de boerderij en achter de hoeve
Strijbeeksewegt2. In L919 werd het complex verkocht, waarbij
de boerderij net bijna twee hectare in handen kwam van de
Bredase slager Christiaan Welten, die deze weer doorverkocht
aan Johannes Brouwers, Iandbouwer op Notsel. De familie Brou-
wers bewoont deze hoeve nog steeds. De huidige vorm dateert
van na de Tweede Wereldoorlog (zie foto 7).

Àantekeningen
Gebruikte afkortingen :

R.A.N.B. Ri j ksarchief in Noord-Brabant, \s-Hertogenbosch
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12. R.A.A, oud archief Hoogstraten nr.1-23, liassen 1678-1688: huysinge
tot CTeyn EysseT daer ,lacob vanden Cauwelaer op is gestortren-

Er was nog een hoeve op (groot) EysseT. Een delingsacte is niet ge-
vonden. Met dank aan de heer G.E.C.Bastiaansen voor zijn ondetzoek
in de kerkelijke registers en in het schepenprotocol van Meerle.

13. R Ginneken 173, taxaties voor de collaterale successie, f.Lt-Sr,
24-6-L720.

L4. R.A.N.B., N.D.,topografische legger der cijnsen van Ginneken 1725,
archiefnr.896, f. 294r.

15. G.A.B., R Ginneken 86, f.53v-55v, 24-6-L721; idem 89, f'36v-31r,
2O-S-a73L; idem 91, f.183v-184r, 15-11-1743-

L6. Vermeld in de cijnsboeken, het betrokken register van het schepen-
protocol is niet bewaarà. R 62, repertorium schepenprotocol ver-
meldt de data: 23-LL-L754 en 3-1-1755.Corne1is Verhoeven en Maria
,facob woonden op de hoeve De BTauwe Camer. R Ginneken 75, f.L24-
125v, 1L-L2-1-748; peter Cornelis Verhoeven verkoopt zijn woonhuis,
brouwerij errz. aan zijn zoon Cornelis en diens vrouw Maria van den
Cauwelaar, onTangs getrouwd.

L7. G.A.B., R Ginneken 98, f.81v-83r, 24-5-7783-
18 . ïdem, f .2LLv-2L4v, 4-L2-178'l .

19. G.A.B., Adm.archief Ginneken vóór 181-0, nr.185: Gemaallijsten.
20- R Ginneken 1-00, f.2L7r,23-Lt-L797, vest l bunder: Het Hoogland.

ZL. Gemaal.l-Iijsten l-807: Jan Staaltjens en de kinderen; 1809: Machiel
Staaltj ens .

22. Er is in het schepenprotocol (tot l-81-0) geen vestacte aangetrof-
fen; evenrn-in is er een notariële acte (vanaf 181-1) bij de notaris-
sen van Ginneken, Breda, Princenhage en Teteringen gevonden. Wef-
licht heeft de transactie onderhands plaatsgevonden in de over-
gangsperiode van schepenbank naar notarissen-

23. R Ginneken 102, f.34r-42v, 31-1-1803: deling van de nalatenschap
tussen de acht kinderen, waarbij Adriana en haar man Boudewijn
schoenmakers ongeveer drie bunder grond erfden op Notsel.

25. G.A.B., notarieel archief-l, N L242, acte 22, 2L-3-L8O6'
25. G.A.B., Secretarie-archief Ginneken na 1810, archiefnr.1554:

Relevé der ongebouwde eigendommen; nr.1557: Relevé der gebouwde
eigendommen; beide opgesteld i-n 1816, bijgehouden tot ca l-828.

26. Bij recente interne verbouwingen zijn geen oude funderingen gevon-
den. Irlellicht was de oude hoeve kleiner dan die van 1816.

27. Volkstetlingen 1829, 1839 en 1850-
28. F.A.Brekel-mans: "Een der oudste boerderilen van Nieuw-Ginneken",

in Brjeven van Paulus, jrg.l-l- , nr -56, 1985-
29. De delingsacte is niet bekend. In 1755 was de hoeve op Overakker

in handen van Jacob Jan .Iacob ,foost van den Cauwelaar en daarna
van zijn dochter Anneke, getrouwd met Nicolaas ,Jacobus van Miert.
In 1775 verkochten zij d.eze aan Dirk 'Jan Dirken. R Ginneken 97,
f.30r, 1,2-72-1775. De hoeve 1ag nabij het huidige Valkeniersplein-

30. R.A.N.B., Rentmeesters Pr.Eredrerik, LL1-OL, nr.118, f.106r'
31. R 694, f.51r, l2-6-L646. Verkoper was ÍÍouter Anthonis Meiren als

H.Geestmeester te Ginneken.
32. R 676, f.217v-2t}r, 25-4-167Oi verkoper was Peeter Cornelis Denis

Meeren, wonend te Ginneken, die deze hoeve zelf bewoond had- Mee-
ren had deze gekocht van de kinderen van Peter Adriaan Peter Jan
,Jacopsen. Cijnsboeken Ginneken, 118, f.ALr. Het huisje moet onge-
veer tegenover de hoeve nr.12 hebben gelegen. Na afbraak heette
het perceel in de l-8e eeuw.tíet steeken; zie ook noot 61'

33. R 695, f.L7Ar-v, 9-5-L662. De verkoopster Adriaentken Bartholomeus
Cornelis van Cauwelaer, mocht het huis tot aan haar dood blijven
bewonen: huis enz, 1,5 br, omtrent de ketk van Ginneken, oost

R.A.A
G.A. B.
N. D.
R
N. N.
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Rij ksarchief Antwerpen
Gemeente-archief Breda
Archief Nassause Domeinraad
Oud-rechterlijk archief, aanwezig bi1 G.A.B.
Notarieel archief , 2e serie, aanwezig bij G.A.B.

1. Zie A.fí.Jansen: "Koekelberg en Notsel, een verkenníng", ín Brieven
rzan Paul.us nr. 133, febr. 2OO1,.

2. A.ïI.Jansen: "Tolheffing op de weg van Breda naar Strijbeek, L684-
1875", in Brieven van PauTas, 2Le 1r9.nr107, december 1995.

3. K.A.H.IV.Leenders: Rapport Landinrichtingsgebied uJ-venhout-Galder,
'Gravenhage 1999, 5.17.

4. Chr.Buiks: VeTdnamen Teteringen, 1990; p.109; Idem, Ginneken en
Bavel, l, p.63.
R.A.N.B., Archieven rentmeesters Pr.Frederik, Ll-7 .OL, archief-
nr.118, f.134r, Cijnsen van Ginneken, 1634-1696.
G.A.B., R 695, f .74v-75r, 16-4-1658.
Idem, 692, f.44r-v, 1L-5-1632. In de acte wordt niet over het na-
laten van de boerderij gesproken, alleen over de betaling aan de
natuurlijke dochter. De familie (De)Nijs stamt van Heerstaden,
waar rond 1500 de kinderen van Adriaen (Ghijben) samen een hoeve
van hun vader in bezit hadden, waaronder Denijs Adriaens, over-
grootvader van Cornelis Laurijs Nijs (inf.de heer G.Bastiaansen).
R 687, f.159v-160r, L7-71-L6O9.
Er is geen ander huis van Cornelis Laurijs Nijs op Notsel bekend.
R.A.N.B., Archieven Rentmeesters Prins Erederik, 117.01, nr.118,
1634-L696; aangekomen van Cornelis Laurijs Nijs erfgenamen.
In R Ginneken 86, f.53v-55v, 24-6-1721, verkopen enkele klein-
kinderen hun part in de hoeve aan een neef: goederen aangekomen
van hun grootouders ,Jacob .Ioosten van den Couwelaer en E-l.isabeth
Jaspers. volgens de DTB's van Meerle stamden zij echter af van Àn-
na AdriaensseJ? Ness. Mogelijk was .facob eerder getrouwd met El-isa-
beth Jaspers, waaruit twee kinderen geboren zouden zijn.
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Laureys en Jacob van den Cauwelaer, zuid de Bavelstraat, west she-
ren straat, noord het Kerkeland (:Schoolakkerplein). In 1713 waren
twee kleindochters, Elisabeth Jan en Maria Jan samen eigenaar:
R 7o3, f .91,r-92r, 5-5-1713; verkoop in 1741 aan \Tan petèr ,Jordens:
R Ginneken 91, f.78v.

34- zie A.rI.Jansen in: Brieven van pauius nr.134, aprir 2ooL.
35. vermeld in de delingsacte, R 699, f-25x-32r,24-Lo-l-6g5: ...htaar

moeder uit gestorrzen js..
36. De grootvader van Hendrik: Christiaen .fan .ran peeters, vestigde

zich op de Teteringsedijk en noemde zich vervolgens van Dijk, ter
onderscheiding van zijn broer peter Jan ,Jan peeters, die op Heus-
denhout woonde (inf.G.Bastiaansen, Breda) .

37. R 7O2, f.45r-49v, 3-1-1710.
38. R Ginneken 93, f.94v-101v, 27-12-L749.
39. R Ginneken 97, f.81v-90vt 24-5-17j7.
40. Aangekomen 3-2-L774 en 19-4-L777.
4L. rnventaris 1806: R Ginneken 16, 29-7-tgo6; deling: NN Ginneken 23,

acte 6471, 7-9-L876.
42. In de oostgevel vindt men boven de kozijnen in de benedenverdie-

Ping vroeg-l?e eeuvrse korfbogen, waarin in de negentiende eeuw ho-gere raamkozijnen zijn geplaatst. Mogelijk stond de voordeur oor-
spronkelijk in het midden. Op de bovenverdiepi-ng bevindt zich een
kruiskozijn, vernieuwd en vergrooÈ in de 19e eeuw, met een over-
kragende korfboog uit de tweede helft van de L7e eeuw. Bij de ver-
bouwing in 1884 is de bovenste hefft van deze gevel geheel ver-
nieuwd en hoger opgebouwd. Het oorspronkelijke vlechtwerk in de
gevel is daarbij vervallen. De Le balklaag in het woonhuis werd
toen (of eerder?) verlaagd, waardoor de muurankers binnen de ve.L-
den van de korfbogen werden geplaatst. De klokkenstoel op het dak
i-s eveneens 19e-eeuws. fnformatie drs E.Do1né, Breda.

43. Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie E, m.62, àu9.1885
44. Chr.Buiks: Veldnamen, dL.l2, p.74. N.D. nr.896, f .282r, cijns-

boek L72O, noemt dan een andere hoeve líet Ruth, terwijl de hier
besproken hoeve 't Reth in dat jaar geen naam heeft, zíe f.297r.

45. R 423, f.L37r, 30-12-1515.
46. R 678, f.138r-v, 23-2-1540. De erfgenamen van LaureysJan Meeren

hadden ook nog een hoeve te Ul-venhout over de beke met een veer-
tel-zaat grond.

41 . R 679, f .104v-1-O6r, 18-12-1545. Zie Buiks Veldnamen, dL.12, p.49.
Deze naam kan een persoonsnaam zijn, b.v. Willem Codden. Coddeman
kan betekenen: De Korte. Een kodde is een knuppel . Irlell-icht is een
koddeman een veedrijver en het gelijknamige pad een veedrift. De
naam komt alleen voor in enkele acten van de zestiende eeuw, maar
wordt we1 steeds herhaaLd in de cijnsboeken.

48. R 680, f.15v-16v, 10-3-1550. Zie voor de famile Nijs bij Strij-
beekseweg 18.
R 682, f.21v-22v, L9-1-1558. R 465, f.152v-153v, 27-1-O-L560. Met
dank aan de heer ,J.Meeren, Dongen.
R 686, f . 181v, l-8-5-1589.
R 689, f .1,75r-1,76r, L9-6-762O .

R.A.N.B., Cijnsboeken Ginneken, Prins Frederik, 118, f.L77r; l2O,
f.775v. Zie ook: R 525, f.77r 7-5-1,627, R 531, f.3L, 18-3-L638.
In L627 verkocht hij het Huis van Assendel-ft aan de Nieuwstraat in
Breda aan de Minderbroeders, zoals hij het in L62O zeJ-f van Gee-
rardt van Assendelft had gekocht. Ín 3-64'7 (R 534, f .93v) was Isaac
Noirot hem geJ.d schuldig op sijn hoeve, huysinge en pTantagiën ge-
Tegen onder sijne manscap Coeckelberg. Noirot was op Notsel bi-jna
de buurman van Philips du ,Jardijn.

49.

55
53. Deze percelen zouden tussen de vroe!Íere Daesdonkseweg en de Strij-

beekseweg hebben gelegen, grenzend oostwaarts aan sheren straat.
R 682, f.229v-23Ov, LO-LL-1562; Cijnsboeken, 118, f.777r, 1636;
idem, L2O, f.775v. De coddemansstraat zou hier de voorganger van
de latere Daesdonkseweg kunnen ziin.

54. R 695, f.L99v,23-4-L663.
55. R.A.N.B., Cijnsboeken, Rentmeesters Pr.Frederik, L2O, f -'775v;

N.D., topografische legger f.297r.
56. Kad.legger Ginneken, art. 363, 9O4, l-504; arL.4720, 4054,7L24-
57 . R.A.N.B, N.D. nr.896: topografísche legger der cijnsen, f -289v -

58. Zie: A.W..Tansen, in Erie'ren van PauLus nr 134, april 2001-
59. R 7O2, t.25v, 29-LL-L1O9.
60. G.A.B., adm.archief Ginneken vóór 1810, nr.l-80; het kohier voor de

impost op het geslacht, 1,671-1672, vermeldt voor de weduwe van
Adriaan M.van der Avoirt 4 paarden en 1l- koeien; voor de weduwe
van Laureijs ,Joosten van den Cauwe.Iaer (Strijbeekseweg 12) respec-
tievelijk 2 en L2, voor de weduwe van Ïlouter cornelis Meeren
(nr.11) en voor Peeter Jan Stoops (nr.6) 1 paard en 6 koeien. fn
de cijnsboeken tot 1699 (l-19, f.330r) is hij slechts eigenaar van
een perceel grond in De Grooten Akker, afkomstig van zijn vrouw.

61. R Ginneken 9O, f.9v-11v, 1-1-5-1736; idem, 9L, f.49r-v, 3-5-L741;
idem 97, f. 6ov-61r, L2-1-2-7776. Het Steeken lag aan de oostzijde
van de Strijbeekseweg, net ten noorden van het pad van nr-1-2 naar
de Heistraat; zie ook noot 32.

62. R Ginneken 99, f. 245r-25Or, L2-9-L792.
63. Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie E, nr.37, 20-8-1876-

vergelijk met de oude situatie, idem nr.16, 31-5-1859. De schuur
werd gehandhaafd, terwijl er ook nog een nieuwe, kleinere schuur
achter de boerderij werd gebouwd.

REPLICA VAN MIJLPML
door Kees Leijten

Eind 1999 is mijlpaal nr 2t die eens stond voor het pand
Ginnekenweg 172 plotseling verdwenen. De aaruIemer had na-
tuurlijk niets gezien bij het opruimen van het bouwafval
en waste zijn handen in onschuld.
Paulus reageerde met een artikel in Brieven van Paulus L28
en ook BN/De Stem besteedde er aandacht aan. De Bredase
Klankbordgroep Monumenten heeft de laatste 2 jaar elke
maand aan de gemeente gevraagd wat men deed aan deze dief-
stal va.n een gemeentelijk monument.
Thans heeft de gemeente Breda besloten een replica te Ia-
ten naken en die op de juiste plaats terug te zetten. 0f
de aannemer de rekening krijgt gepresenteerd, ríat eigen-
lijk wel zou moeten, vermeldt onze informatie niet.
Toch een succesje voor Paulus en de Klankbordgroep !
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HONDSDRAF IN DE

KRUIDENTUIN VAN DE PEKHOEVE
door Harry Verhoeven.

Het moest er toch maar eens van komen..
Een lente lang groeide er van alles in
de kruidentuin, maar zonder controle van
wie dan ook. Wat er in moest staan ging
aI snel de perken te buiten en ook kregen
allerlei ongenenste planten de overhand.
Een groepje mensen heeft sindsdien de
kruidentuin 'geadopteerd'. Met een weke-
lij kse schoffel-en schoonmaakbeurt hebben
we nu dat is na ongeveer tien weken de
zaak .weer aardig op orde gekregen.Er is
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een plattegrond gemaakt waarop te zien is welke soorten er
in ieder perk groeien. Voor de bezoekers en voor andere
geÍnteresseerden is er een soortenlijst, met een korte toe-
Iichting bij elke soort. Zoek in vak 22 en U vindt er
hondsdraf (Glechoma hederacea), een geneeskrachtig plantje.
Het kan bijvoorbeeld worden aangewend tegen lastige krie-
belhoest. AI in de twaalfde eeuw noemde Hildegard von
Bingen hondsdraf a1s een middel tegen aandoeningen van de
luchtwegen.
Maar....meterslange slierten van deze plant moesten wij in
het voorbije voorjaar weghalen uit de buxushaagjes rondom
de plantenbedden. I,íjn oude volksnaam'kruip-door-den-tuin'
was dus we1 heel letterlijk'te nemen.
Hondsdraf is een naar munt ruikende plant met blauwe (soms
paarsblauwe, zelden witte) bloemetjes in de bladoksels. De
niervormige blaadjes lijken enigszins op de bladeren van
klimop. De soortaanduiding 'hederacea' (zie boven) geeft
deze overeenkomst weer (klimop = Hedera). De plant behoort
tot de lipbloemenfamilie.
Hoe volksnamen kunnen ontstaan en verand,eren blijkt uit de
volgende reeks van oude nanen voor hondsdraf:

hondsdragver ondraaf, onderhaeve, onderhage, kruip-deur-
d'hage, kruip-door-den-tuin, krutje-door-den-toen - (*)

Is hondsdraf nu een kruid of een onkruid?
" ONKRUIDU blijft een vreemd woord.
Anders dan Ín samenstellingen als ondeugd of onjuist duidtI'on, hier geen tegenstelling aan. Onkruiden zijn ook krui-
den, al zíjn ze soms en op bepaalde plaatsen ongewenst.
* Zie :'ltloordenboek der NederLandsche vol.ksnannen van Pl.anten'

(Heukels, Anst., 1907 ).

COLLECTIE PAULUS' MUSEUM 1.27

In de afgelopen maanden kwamen weer vele kleine en grote
voorwerpen binnen voor onze collectie. We hebben alles
ondergebracht in de volgende deelcollecties

ARCHIEF
Verslag Bunderplan I\IN; 7 receptenboekj es; paspoort uit
1935;

CURIOSA
twee houten wandbordenlinvouwbare beker; twee aardewerk
wandborden; kerstkaarsjes; koperen naamplaat; metalen re-
clame-asbak; aardewerk uiltj e;

DEVOTIONALIA
100-ta1 bidprentjes; aantal santjes;

ELEKTRA
Broodrooster; verduisteringslamp; strijkijzer

FOTOGRAFIE
Groot aantal foto's over paarden in sport en aan het werk;
twee fototoestellen;

KEUKEN

ouderwetse messenslijpplank; wolkengrijze waterketel; wit-
emaille emmer;

KLEDING
twee schouderdoeken; handmof met koker;

KONINKLIJK HUIS
Boek Mijn vriend de prins;

MATEN EN GEhIICHTEN
Twee weegschalen; 6 ijzeren gewichten

-ll'



5B

OUDHEIDKAI,ÍER
Ovale warmwaterkruik; warmwaterkruik;

scHool
vier potten inkt; rekenboekje; reesboekje; linnen kaart
Curagao; doosje pastels;

SPEELGOED
Doos kleurpotloden;

STAI
0lieIamp;

WINKEL
Fles abdijsiroop; spuitflesje; Ievertraan; pakken koffie
van diverse merken; I winkelblikken; pak Heerenbaai;
twee kaarten met knopen; kaarten iilverzegels; reclame-plaat; ontbi j tkoektrommel

DE SCHENKERS I{ÀRE}T :
Mevrouw, mijnheer of familie J. van Engelen; À.van EijI-van de Krashorst; A.Heesternans; A.Hoogèrheijde; c.Hurkx;
J-Koopmans; J.Monden; A.oninckx; H.peeters; R.peeters; R.
van Rijsbergen; tí. Savelsbergh;

HÏSTORÏSCHE ASBAK
Bij de bouw van de Mariakerk aan de Marialaan in ypelaar
werd gerd ingezameld door middel van een speciare asbak
met hoge rand, roodbakken aardewerk en geglazuurd.
Dè asbak was tevens een spaarpot.
IIet was de bedoeling daar gedurende vijf jaar geld in te
sparen voor de kerk in aanbouw.

0p de rand stond:
Vijfjarenplan, schrikt U er van ?
Ge weet het wel, de tijd gaat snel.

[Jie heeft er zo'n asbak nog ? hte willen hem graag fotogra-
feren en mocht u hen willen schenken, pauruJ is er uiter-
_aard erg blij mee. Maar een duiderijke foto is ook al iets
bij zonders.

59

EEN IIIAARDELOZE STAI,IBOOM
door Kees teijten

OnLangs kreeg ook ik zo'n brief van Àntiquariaat "De He-
raut" te Rotterdam dat ze voor f 99,- nijn stamboom konden
leveren. Nu heb ik mijn stanboom aI grotendeels uitgezocht
maar had moeite de verl.eiding te weerstaan te onderzoeken
rnet wat zij op de proppen zouden komen.

Boekhandel en Àntiquariaat "De Heraut" zendt regelmatig
aan diverse lieden een brief met de mededeling dat ze voor
f 99,- of daaromtrent een starnboom kunnen leveren: "Van Uw

exclusieve fani I ienaam"

Meerdere van mijn kennissen hebben het ondanks waarschu-
wingen toch geprobeerd en kwamen van de koude kernis
thuis. Zíj kregen een stanboom die van geen kanten klopte.
De Heraut neemt een bestaande stamboom en een bestaand
wapen, voorziet ze van uw naam en het produkt is gereed.

De Consumentengids heeft al meermalen gewaarschuwd voor
deze firma, die regelmatig van naam verandert.
In de Consumentengids van augustus 2001 wordt op pagina 67
wederon het waardeloze werk met valse gegevens aan de kaak
gesteld.

Lezers van Brieven van Paulus, laat U niet in de luren
leggen, er zijn ook echte genealogen !

De Heraut levert uitsluitend KLETSKOEK.

HEEMKUNDIG UIEERBERICHT L25
HEITIGEN IN DE WEERSVOORSPETTING 63

Oktober - Wiinmaand - Zaaimaand
Op Sinte Severijn (23/10)
Kan het aI winter zijn

November - Slachtmaand - Jachtmaand
Sint Katrien in een wit kleed (25/L7)
Zeven weken sneeuw ons leed
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ONTDEKKINGSTOCHT DOOR WEST-BRABANT :

BARONIE EN MARKIEZAÀT
door Kees Leijten

Deze zomer verscheen bÍj uitgever Filatop te Leerdam het
boek "0p Ontdekkingstocht door West-Brabilt, een Iijvig
boek dat uitgebreid allerlei informatie onder aandacht van
de lezer brengt over Baronie en Markiezaat, van Baarle-
Nassau tot Bergen op Zoom.
Het is een gids door lokale, regionale en landelijke ge-
schiedenis, cultuurhistorie, heemkunde, geografie, geolo-
giè, archeologie, demografie, topografie, architectuur,
politiek, volkscultuur, natuur, rilieu enz.enz. Een in-
ventarisatie van aIle dorpen en steden in West-Brabant.

Uiteraard zochten hre ook ons museum op. Niet te vinden
onder Ulvenhout, maar we1 onder het gehucht pennendijk.
overigens heeft het boek ruÍmschoots gebruik gemaakt van
onze publicaties.
Van het museum staat een mooíe foto in het boek ( p.244)
en een van de illustraties bij de lijst van musea is het
verwijsbordje van Paulus ( p.970).
Naast het zoeken in het uitgebreide register kan men alles
vinden onder de buurtschappen. Buurtschap 't Hoekske komt
zelfs zeer uitgebreid aan de orde ( p.239). Een leuk boek
in de klomp van Sinterklaas.
Het boek is rijkeliJk voorzien van foto's, Onder buurt-
schap Roosberg vond ik een fraaie foto van het Mariabeeld
in de kapel op de Bavelse Hei,
Een kloek boek met 991 pagina's voor f 89,-.

UITSPRAÀK 728
Mensen met paarden
hebben de hemel op aarde.
Maar komen ze te sterven
dan valt er niets meer te erven

BRIEVEN VAN PAULUS

is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daes-
donck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438, ver-
schijnt vi.jf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit cle geschiedenis van de
vroegere Heerli.jkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginnekeo en Bavel en
de geneente Nieuw-Ginneken.

Redactie : Kees Leijten; Anneke Oomes; Jan van der Westerlaken
Redactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK UlvenhouL, 0"16-5612742
Lay-out en vormgeving: Kees Leijten

De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en ko-
ninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975. De vereniging is inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nuruner v 282568.

Secretariaat : Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-43.34.88
Bankrekening : 52.18.33.639 t.n.v.Paulus van Daesdonck
Girorekening : 37.13.311 t.n.v.Paulus van Daesdonck
Ledenadministratie : Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.

Mt sEr.ru
De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museun op 't adres Pennendijk 1

Het museum is geopend de 1e zondag van de rnaand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 -
16.00 uur. In juli en augustus is het museum gesloten.
Het nuseum is ondergebracht in de Stichting 'Paulus Museun' (S 10.49.?9)

BESTUUR
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.À.van Dorst
W.A. Langen
H.J.M. Meeren
À.P.J.14. Luijten
À.P.!.!. Goos
J.A.M. Grauwmans
À.M.M. Verkooijen
À.H.M. Verschuren

PUBLICATIES

voorzitter 1999
vice-voorzÍtter 2000
secretaris 2000
2e secretaris 2001
penningmeester 2001
2e penningmeester 1999
medewerker Ulvenhout 2000
medewerker Bavel 2001
medewerkerGalder/Strijbeek 1999
technisch coördinator 2000

19?5 Monumentenboekie J.M.E.M.Jespers Euro - 2'25
197? Molen 'De Korenbloem' J-C.van der blesterlaken - 2'25
197? 130 jaar Mariaschool C.J-!í. Leijten - 2'25
1978 Xorenmolen 'De Hoop' H.Dirven,K.Leenders e'a' - 2t25

19?9 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout Dr.J.L.M. de Lepper - 5'-
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken H.DirvenrJ.v.d.westerlaken - 7,50

1981 Driekwart eeuw Constantia J.en R-v.d'tdesterlaken - 5'-
1982 David Tomkins Drs.H.Verhoeven (BvP 39) - 3,50

1983 100 jaar schooi Galder À.verkooijen e.a. (BvP 44) - 3,50

1983 Veldnamen 1-25(1983-1988) Ir.Chr.Buiks (per deel) - 2'25
1984 Carnaval Oud en Nieuw-Ginneken Brieven van Paulus 46 - 3'50
1985 Bibliografie I l'1.Beugels,C'Leijten (BvP 55) - 3'50
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville J.M-E.M' Jespers - 7'50
1986 htandelen in strijbeek J.Jespers en Drs.H.Verhoeven - 2,25

1987 Kerken in Bavel Dr.C.S.t'!. Rademaker SS.CC - 5,-
198? Wandeten in Ulvenhout (Caliot) Ir.l''|.Bonekamp,M'scheepers - 2'25
1990 Het Mastbos en van Schermbeek À.J.Spierings - 4'50
1994 De Ginnekensche Tramweg Mij. P.van de Ven e'a ' - 9'-
1994 Bibliografie II C.J.M. Leijten (BvP 101) - 3'50
1996 Wandelen op Luchtenburg Jacques Jespers - 2'25
1996 Veldnamen 26 ( lndex) lr.Chr.Buiks,J'spoorenberg - 3'50
1996 Gemaallijst 1?95 J.M.H.Broeders,A'W'Jansen - 2'25
199? Straatnamen A.W.Jansen - 5,-
1999 Carnava] in Ulvenhout Ben C. Martens - 4,50
1999 Geschiedenis Boswachterij UIv. C.P.M. van Alphen - 4,50

LIDMÀÀTSCHAP
Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 au-
gustus. xaàst-diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en ex-
éursies geeft de kring het tijdschrift'Brieven van Paulus'uit. Het Iid-
maatschafi van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 2001-2002: 15,- Euro per jaar.
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