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ORANJE
Oranje was de kleur die aan het begÍn van deze maand de
televisie en de straat beheerste.
In het museum opende burgemeester Rutten een tentoonstel-
ting van 45 schitterende foto's van de allerbeste persfoto-
grafen uit onze omgeving.
Paulus is er erg blij mee.
In dit nunmer van ons tijdschrift weer een heel scala van
artikelen en berichten.
Ad Jansen vertelt verder over het gebied over de Beek, ten
zuiden van de Chaamse Beek. Een interessant gebied waar hij
U verder over vertelt op 18 maart in de Flamingobar aan de
Dorpstraat. Zeker het bezoeken waard !

Karel Leenders laat nog eens duidelijk weten hoe lang onze
streek aI op de kaart en in de archieven te vinden is.
Christ Buiks vertelt over de Prinsenhoeve en redactielid
Anneke Oomes over de activiteiten van Paulus en het succes
van onze vereniging bij de dorpsquiz in Ulvenhout.
Adriaan van Beek en Harry Verhoeven zetten hun reeks voort.
Adriaan met het kleine monument en Harry over wat er bloeit
en groeit in de heemtuin.
Ook het museum is bedrijvig als altijd. Meerdere tentoon-
stellingen staan op de ro1. U leest er meer over in dit
nunmer. We gaan nu echter enkele maanden genieten van de
fototentoonstelling over de band van ons heem met
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Sprokkelmaand 2002

Beste Heemvrienden,

In de vorige Brieven van Paulus stelde ik de suggestieve
vraag: zal Paulus bij de Ulvenhoutse dorpsquiz de eerste
priji behalen en het is warempel nog gelukt ook! Na de he-
fe àvond bij de beste vijf verenigingen behoord te heb-
ben, werden de Paulus-mannen en -vrouuren na een Spannende
finale eerste, met één punt voorsprong op Dag en drie pun-
ten op de Spasti-fietsdag. Volgend jaar za1 dus Öe wissel-
beker verdedigd moeten worden!

Daags na het huwelijk van Móxima en Willem-Alexander heeft
PauÍus zijn museum de tentoonstelling "OranJe en het heem

van Pauluó" geopend. Dit'gebeurde onder grote belangstel-
Iing door burgemeester Chris Rutten.
Op àeze tentoonstelling die tot en met Jrrnt te bekijken is
zien we een aantal prachtige foto's van het bezoek van
Móxima en Willem Alexander aan Breda die gemaakt zlJn door
de bekende fotografen Johan van Gurp, Cor Viveen, Ingrid
Bertens, Ben Steffen, Johan Wouters, Kees van Dongen en

Erald van der Aa.

De Oranjes hebben altijd een bijzondere band met onze re-
gio gehàd. We denken o.a. aan de vele bezittingen die ze

in frét Ulvenhoutse bos en het Markdal gehad hebben, aan

het Kasteel in Breda en de graven in de Grote Kerk. Bíj
velen staat het verblijf van Koningin l{ilhelmina met prin-
ses Juliana en prins Bernhard en hun gezin op het landgoed
Ànneville nog helder voor de geest. Ook dit is op de ten-
toonstelling te zien. De moeite waard om weer eens een be-
zoekje aan het Paulus'Museun te brengen.
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In zaal Bruininks in Bavel hebben we kunnen genieten van
een avond met Peter Aarts en Àns van Hout. Zij brachten
een avond met eigen Brabantse liedjes en tussendoor ver-
telde Peter verhalen over zijn geboortestreek de PeeI. Het
werd een avond vol met humor en nostalgie en we werden
stil bij de duetjes die Peter en Àns zongen.
Het werd een avond die we niet snel zullen vergeten.

0p maandag 18 maart hebben we onze volgende bijeenkomst.
Dan komt Ad Jansen vertellen over de geschiedenis van
Notsel en Koekelberg. Een gebied dat aI erg lang bewoond
is en waar Ad Jansen a1 enige tijd onderzoek naar doet. AI
in de Middeleeuwen was Koekelberg een akkergebied van 22
ha. Bijzonder interessant om daar wat meer over te weten
te komen. In Brieven van Paulus 134 beschrijft Ad Jansen
het landhuis en de hoeve van Koekelberg en in de Brieven
van Paulus 136 beschrijft hij enkele eeuwenoude boerderij-
en aan de westzijde van de Strijbeekseweg nI. 6-LZ en 18
en Koekelberg nr 4.
In de Brieven van Pau1us die nu voor U tigt beschrijft hij
een aantal historische huizen in de Beekhoek en ook het
Hoekske komt aan de ord.e.
In de achttiende eeuví hras er in 't Hoekske een smederij
met waarschijnlijk een café gevestigd, die De Roode Klok
werd genoemd.
Ad Jansen heeft nog veel meer interessante gegevens over
Notsel, Koekelberg, Beekhoek en 't Hoekske. Hij vertelt
daar over op L8 maart in café-zaal Flamingo, Dorpstraat 66
in Ulvenhout.
De lezing met dia's begint om 20.15 uur.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de
heemkundekríng Paulus van Daesdonck,

Jan van der
voorzitter.

Westerlaken,
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febr. 3 Museum open 14.00-1.7.00 uur

Burgemeester Rutten opent nieuwe tentoonstelling
"Oranje en het heem van Paulus"

15 Brieven van Paulus 138

Museun open
Lezing :"Geschiedenis van Ulvenhout over de Beek"
door Ad Jansen in Flamingobar Dorpstraat 66.
aanvang 20.15 uur.(voor meer informatie zie p119)

Paulus wordt 27 jaar
Museun open
Brieven van Paulus 139

Museum open
lezingencyclus Land en VoIk van de Kempen
in zaal Bruininks (informatie BvP 139)

Museum open

Museum gesloten (hele maand juli)
Brieven van Paulus 140

Museum gesloten (hele maand augustus)
Einde 27e Verenigingsjaar

aanvang 28e verenigingsjaar
museum open
NÍeuwe tentoonstelling: "Gouden bruiloften"
28e jaarvergaderÍng

okt. museum open
Brieven van Paulus t4t

nov. 3 museum open
t24 lezing

Het museum is geopend:
elke eerste zondag van de maand van 14.00 u.-17.00 u.
elke woensdag van L4.00 u. 16.00 u.
voor groepen op verzoek (076-561.27.42)
tn de maanden juli en augustus is het museum gesloten

( ttli j z igingen voorbehouden )

apri I

mei

juni

juIi

aug.

sept.

3
7

15

5
25

7

15

4
31

1

1

6
15
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HT'I,TORISTISCHE TIEDJESAVOND BIJ PAULUS
door Anneke Oomes-van den Berg

rn januari komen leden van heenkundekring paulus van
Daesdonck volgens traditie bij elkaar voor een muzikale
avond. vaak zijn dat meezingavonden vor net bekende riedjes
van vroeger. Dit jaar was het anders. peter Aarts uit Deuine
kwam zijn eigen liedjes ten gehore brengen. Àr zouden we de
teksten kennen dan lenen de liedjes zictr- er nog niet voor om
meegezongen te worden. De luisterriedjes zijn namelijk
allemaal in het Deurnse dialect. Hoewel iederóen het kanverstaan zou het uitspreken werricht de nodige probremen
opleveren.
Peter Aarts kwan niet alIeen, naar bracht Àns van Hout uit
Ilelmond mee voor de tweede stem. Hij begeleidde zichzelf op
de gitaar. Peter omrijstte zijn riedjes net ludieke praatjes.
voorar dubber uit te reggen zinnetjes zijn bij hen f-avoriet.

Het is opvallend hoe vaak muzikanten die bij paulus optreden,
afkomstig zijn uit oost Brabant. Het zingen, en dan vöoral indialect, leeft daar veel meer dan in onze contreien.
Daarnaast is het opvalrend dat peter werkzaam is in hetonderwijs, want dat komt ook zeer regermatig voor bij degasten van Paulus.
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VeeI van de liedjes van Peter Àarts hebben betrekhing op het
verleden. Ze zijn vroliJk maar hebben neestal een serieuze
ondertoon. Regelmatig verwijst Peter naar de arne, vooral
katholieke en daardoor ook grote gezinnen die op de arme
zandgrondeà van De PeeI noesten zien rond te komen. Maar ook
het heden werd niet vergeten door Peter Aarts. Hij had het
bijvoorbeeld over de ruilverkaveling öie inmiddels
achterhaald lijkt te zÍjn. Het gebied rond Dommel en Dintel
wordt net als het gebied rond de Mark teruggebracht in de
oude situatie. Daarnaast had Peter het over de milieubox, die
sinds een aantal jaren in elk huishouden te vinden moet zijn.
IIij kreeg bij de invoering te horen dat daar batterijen in
moesten. Hij deed dat wel naar de bak van hem deed het niet.
De gemeente gaf hem ten antwoord dat ze de batterijen elke
maand zouden oplaaien. Wellicht moet u het voorgaande stukje
twee keer lezen voor u de humor ervan ziet maar het geeft een
goed beeld van de humor van Peter Aarts. Je moet steeds
opletten want als je een zinnetje gemist hebt, ontgaat je de
humor. Het was aI met al een zeer geslaagde avond, Een goed
begin van het jaar 2042.

EERSTE PTAATS VOOR PAUTUS
BIJ DE DORPSQUIZ VAI\Ï ULVENHOUT

door Anneke Oomes-van den Berg

Na een aantal jaren bijna de dorpsquiz te hebben gewonnen,
heeft "Paulus" op L8 januari 20AZ eindelijk de zege binnen-
gehaald. Deze gouden guiz was de negende in rij die werd
georganiseerd door "Ulvenhout 700".
AI na de eerste ronde, waarin actuele vragen werden ge-
steld, kon "Paulus" in de hoogste regionen meespelen. UfV
jr, Das en de Zaogers boden fel tegenstand maar moesten na
de foto-rondes hun meerdere erkennen. De negen Ulvenhoutse
lanen hraarvan men foto's had, werden allenaal herkend en
"Paulus" was zelfs de enige die alle 24 tuinhekken uit ons
dorp herkende én het juiste adres erbij wist te vermelden.
De kennis die Jan Grauysmans 35 jaar geleden als postbode
opdeed bleek nog helemaal fris te zijn!
Na zeven rondes bleek "Paulus" één puntje neer te hebben
dan DAS. Maar zoals Kees teijten in zijn overwinningsspeech
menoreerde, zat de zaal vol met winnaars. Zeer veel Ulven-
houters zijn namelijk lid van de heemkundekring, en mogen
daarom ook meeliften in het succesl Ilopelijk kuruten we de
komende jaren de titel prolongeren zodat de wisselbeher
ooit nog eens tlefinitief in Paulus' handen komt!
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HISTORÏSCHE HUIZEN
IN DE BEEKHOEK TE ULVENHOUT
door Ad Jansen

INTEIDING
De Beekhoe.k is een gebied ten zuiden van de chaamsebeek, met
name tussen de Molenstraat en de chaamseweg. Het is tevens de
naam van twee kleine wijken, die in de jaren zeventig en
tachtig van de twintigste eeuw gebouwd zijn tussen de
Pennendijk en de beek.
rn de Beekhoek stonden na de Middeleeuwen drie boerderijen,
waarvan er nog twee overgebleven zijn. Het zijn de Hoeve De
Beekhoek (Oude Beekhoek 2) en de aan de overzijde van dit
straatje gelegen voormalige boerderij oude Beekhoek 5. De
derde is aI uitvoerig besproken in een van de voorgaande ar-
tikeren over Notsel '. Het is de van oorsprong bij het goed
Koekelberg behorende boerderij: De 1ude l{oeve van Roekel-
bergr genaamd, geregen aan de (nieuwe) Molenstraat, net ten
zuiden van de beek. Deze is in het begin van de twintigste
eeuw verdwenen.
rn dit artikel wordt de geschiedenis beschreven van de twee
boerderijen Oude Beekhoek nr.2 en nr.5, terwijl ook de hoeve
strijbeekseweg L1 en de huizen in de punt van de chaamseweg
en de Strijbeekseweg ter sprake komen (zíe kaart).

HOEUE DE BEEIItrOEK
van deze grote boerderij zijn enkele vermeldingen bekend, die
dateren van de veertiende en vijftiend.e eeuw. Men zou dan ook
veronderstellen, dat men hier te maken heeft net de oudste
hoeve in deze omgeving. Deze kennis is echter te danken aan
een vermelding in een schepenacte van 1615, waarin wordt ver-
wezen naar twee oudere schepenbrieven. ook andere boerderijen
kunnen ar voor 1500 bestaan hebben, arleen ontbreken dan de
verwijzingen naar oudere documenten.
De naam lloeve De Beekhoel dateert echter vermoedelijk pas van
de negentiende eeuw. rn de Middereeuwen heette deze boèrderij
De Hoeve te Putte. Deze oude naam kan te maken hebben men een
der vroegere eigenaren: de fanirie van putterl, hoewel dat dan
wel een bezitter vóór 1500 zou moeten zijn l. Het is echter
ook zeer goed mogelijk, dat hier verhrezen wordt naar een bij
de hoeve gelBgen ondiepe kuil of moerput in de weilanden oiin de heide r.
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Beekhoek en bii 't Eoekske aan het begin
eeuw (tek. A.tl.Jansen) .

t25

In de bovengenoemde akte van 1615 voldeden twee boeren op
Notsel, namelijk Cornelis Hendrik Peter Meiren en Cornelis
Laureys Nijs, respèctievelijk 13 en zeven lopen rogs erfpactlt
in mindering van twee sester uit en op de hoeve te Putte'.
Hierbij werd verríezen naar twee schepenbrieven, de oudste van
28 juli 1380 en de jongste van 2 juni L426. De roggepacht
werd geheven ten behoeve van de cappelaenen van de kerk te
Breda l. In die tijd moet deze voorganger van de huidige hoe-
ve De Beekhoek dus aI bestaan hebben

Omstreeks 1500 sroet de hoeve eigendom zijn geweest van Ma-

thijs Jan Meren, die deze mogelijk geërfd had van zijn ou-
derÀ. Nadat zijn eerste vrouw Hildegondt Claes dr. van Eyck
omstreeks 1520 vías overleden, sloot vader Mathijs een over-
eenkomBt met zijn vier (voor)kinderen Adriaan, Jan, Peter en
Marie 0. Vader kreeg de stede: a71e sijne erffelicke goederen
ilie hij aen de voirscreven wiilen ziine huysfrou te hylic in-
gebracht heeft. De vier kinderen kregen de andere goederen en
inkomsten. IIij hertrouwde met Kathelijn Jans dr. van der Mo-

Ien, die hem nog eens vier (na)kinderen schonk. In 1530 was

Mathijs Jan Meren overleden en werd $e hoeve toebedeeld aan
de kinderen uit dit tweede huwelijk '. De boerderij omvatte
toen 5* bunder( ruim zeven hectare), grenzend oostwaarts aan

de weduwe van Hubrecht MontenS, westwaarts aan sheren straat
(=Chaamseweg)en noordwaarts aan Peter Cornelis lileren (=Oude

Beekhoek 5). Er hoorde ook nog negen lopenzaat (ongeveer 2

hectare) land bij aan de westzijde van de huidige Strijbeek-
seweg in de Groote Acker.
Omstieeks 1600 was de hoeve eigendom van drie nakinderen van
Mathijs Jan Meren, met name JàÍt, Jacop en Lysbeth. JèÍt, die
in ieàer geval van 15?5 tot aan zijn dood schepen was in Gin-
neken, moèt kort na 1601 ongehuwd en kinderloos zijn overle-
den. In 1603 wordt uit zijn sterfhuis via een openbare verko-
ping aan Floris Adriaan }fouter Schelckens verkocht: de stede
genaand De Hoeve ten Putte, te Ulvenhout ovet de beke. De

vijf bunder grote boerderij grensde zuidwaarts aan sheeren
stiaat (= Chaamseweg), westwaarts aan de erfgenamen van Hen-
drick Peter Cornelis Meren (= Oude Beekhoek 5) en noordwaarts
aan Jonker Marck van Steelandt (= de hoeve-Iloogsteen),ffet de
beke voors. tusschen beijde loopt,1= de chaamsebeek) ''
In L609 werd het complex opnieuw verkocht. Floris Wouter
Adriaan Schelckens sone droeg de boerderij over aan Jonker
Philips van Steelandt, Anbachtsheet in Driesenoort, Raedt van

Sijne Frtr.Gen.den Princen van )rangien, drossaert tot Bueren.
Bij de vijf bunder grote hoeve hoorde ook een stuk land van
vijf à zei bunder, genaamd de Schouwennen, op ten wegh van

Baerle ende Chaen, rontongaens aen sheeren strate ende vroen-
te.
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De situatie in de
van de negentiende

Ulvenhout

1 ='Oude Hoeve'van Koekelberg (Molenstraat 61)
2 ='Oude H@ve', Oude Beekhrek 5
3 = Hcrelve ten Puften ( De Beekhoek), Oude Beekhoek 2
4 = SÍr]öeekseweg 6
5 = Sfn/beekseweg 11
6 = Sfr/öeekseweg I
7 = SÍriribeekseweg 7,
8 = De Rode Kok, met smitshuisje, SÍniöeekseweg 3-5 en I
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Dit perceel lag tussen de huidige Heistraat en de Chaamseweg.
De koper Philips, zoon van de bovengenoemde inmiÖdels wijle
Marck van Steelandt, gaf als onderpand een stuk land den
Pierbergh, gtoot twee bunder, gelegen te Notsel ten noorden
van de Goorberg, oostwaarts grenzend aan shepren straat (de
vroegere baan naar Baarler ÍItl de Heistraat)

Pas in 1665 vernemen we weer iets van de Hoeve te(n) Putte.
Jonker Willem van Steelandt verkocht toen de boerderij met;{e
Schouw'rrennen aan de Bredase ad,vocaat laureys Antony Mondenru.

Nadat hij in 1714 kinderloos was ove;Ieden, was Adriaen Mon-
den eigenaar van zijn bezittingen ". Behalve de hoeve om-
vatten deze te Notse1 en Strijbeek ongeveer 20 bunders (on-
geveer 26 hectare) grond, die getaxeerd werden op 3220 glds.
In de cijnsboeken van Ginneken werd de hoeve van Adri-aen
vermeld met de volgende verouderde omschrijvingz Huiysinge en
hovinge te Ulvenhout over de beek en opt land, geheeten de
Grote l{aesbraecke, aan beide ziiden van de huysinge en de
steege van de vroente huysingAaert, nettet weyde aan de beke,
groot vijf bunder. De naam hoeve te(n) Putte(n) wordt in 16fr4

nog wel, maar in de cijnsboeken van 1699 niet meer vermeld'o.
In de topografische legger der cijnsen van Ginneken vtrn om-

streeks 1725 vinden we de vermelding dat in dat jaar de Bre-
dase wijnkoper Johannes Frangois de tJijse (namens zijn vrouw)
eigenaar was van een huis, schuur, bakhuis, hof, boom-gaard
en aanstede, groot 1280 roeden (ruinvier hectare), grenzend
oostwaarts aan Hendrik van Dijk en CornelÍs van Alphen, zuid-
waarts aan sheeren baan (: Chaamseweg), west-waarts aan de
hoeve van Anthonis Laureys Gybs (= Oude Beekhoek nr'5) en
noordwaarts aan de (Chaamse) beek.
Voordat in 1802 Pieter Princen de boerderij kocht, waren
achtereenvolgens eigenaar: de weduwe van Johannes de hlijse
Elisabeth [{outiers; Antony, Johannes en Elisabeth van Gool,
volgens testament verleden in 1758 voor notaris Lotsy te Br5-
da; en Johannes van GooI bij onderhanclse deling in 176L ".
E1Ísabeth Pitronella tdoutiers YÍas eerder gehuwd geweest met

de Bredase brouwer en wijnkoper Johan Cluijters. Afgezien van
enkele kleine legaten benoemde zíJ in haar testament tot uni-
Verseel erfgenaam de kÍnderen van haar nicht Johanna van Lem-

mer uit diens huWelijk met de Bredase koopman in wijnen Wal-
terus van Gooll I{.
Johannes van Gool, die via een onderhandse deling in 1761 de
hoeve alleen in eigendom had, was r.k. priester. Achtereen-
volgens was hij kapelaan te Ginneken, Pastoor te Rijen en

tenslotte pastoor te Breda.
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0p een in 1782 gemaakte kaart van de omgeving van de Strij-
beekseweg staat bij de hoeve aangegeven De Beekhoe^k, maar of
dat de naam van de boerderij dan weI van het gehele gebied
was, is niet geheel duidelijk. trlanneer tenslotte in 1802 de
uit Gilze afkomstige landbouwer Pieter princen (1760-1842) de
hoeve koopt, wordt nog steeds geen naam genoemd.Er is slechts
sprake van: een huysinge, schuur, staIlitrge, bakhuis, hoovin-
ge, boomgaert en aanstede, ter plaatse gent.Den Beekhoek Het
geheel was vier bunder groot. Er hoorden verder nog bij: de
schransakker, groot 400 roeden, gelegen tussen de straten
(chaamseweg en Heistraat); en àet steeken, bestaande uit vier
percelen Land en weide, samen twee bunder groot. Deze lagen
tussen de Heistraat en de strijbeekseweg. pieter princen b.q-
taalde voor het gehele complex een bedrag van 1.7.000 gldsD.
Princen was getrouwd met Maria de Jong (17s2-L8t2), dochter
van Etienne de Jong en Anna Hendriks van Hooijdonk (+1,792).
zíj was eigenaar van verschillende boerderijen op Notser:
strijbeekseweg 6, Notselseweg 2 en de reed.s in een eerder
artikel beschreven 1ude Hoeve van Koekelberg, eveneens .in
de Beekhoek gelegètr, vlak ten noorden van Molenstraat 61 ID.

Na haar dood was haar man eigenaar van totaal 4 hoeven met
ongeveer 100 hectare grond.
Toen ook Pieter was heengegaan werd de naratenschap verdeeld
ond.er de vier kinderen. De vrijgezellen cornelis en Anna Ma-
ria erfden de hoeve De Beekhoek en ruim 38 hectare grond op
Notsel, Koekelberg, Cauwelaar, Strijbeek en Geersbroek. In
1865 ging de hoeve over naar de zwager Àdrianus líagemakers,
gehuwd geweest met Catharina Princen.
Enke1e maanden later werd hun dochter Maria Anna tíagemakers
(*1847) eigenaresse van De Beekhoek. Zíj trouwde in dat ja.er
met de de in L835 te Ginneken geboren Hendrik Wagemakers IÍ.
Hun dochter Maria Theresia Wagemakers, geboren in 1866 te
Baarle-Hertog, trouwde in 1897 met Adrianus Johannes Rops
(1867 Teteringen-l958 Ginneken). In 1897 kwam hij uit Tete-
ringen naar de Beekhoek. Ter gelegenheid van de priesterwij-
ding van een der kinderen in 1923 (Iater bekend ars pastoor
Bops) werd het woonhuis verbouwd en aan de zijde van de beek
een meter vergroot. Langs de weg werd een nieuwe voorgevel
opgetrokken. Momenteel bewoont de kleinzoon als derde gene-
ratie van deze familie de hoeve De Beekhoek, een boerderij
met een zeer oude en kleurrijke historÍe (zie foto L en 2).

OTIDE BEETtrOEK 5
De huidige boerderij dateert van na de Tweede trlereldoorlog.
Bij de bevrijding in 1944 ging de voorganger (foto 4), even-
a1s de nabij gelegen boerderijen aan de Pennendijk, in vlam-
men op.
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op het eerste gezicht zou men dus niet verwachten, dat men
hier met een historische hoeve te maken heeft, waarvan de
geschiedenis bekend is vanaf de zestiende eeuw, maar die
mogelijk nog enkele eeuwen ouder is. samen met de oude Hoe-
ve van Koekelberg, de tegenover het voetpat naer Baerle ge-
legen hoeve De Beekhoe.k en de Grote en KLeine Hoeve van stee-
landt aan de Pennendijk ten noord,en van de chaamsebeek,
heeft men hier een groep van vijf boerderijen van hoge ouder-
dom in het dal van deze beek.
Evenals bij de boven besproken buurhoeve De Beekhoek, speelt
ook hier de fanilie Meren (Meiren, Meeren) een belangrijke
ro1. Dat geldt overigens ook voor de zojuist genoemde tw.ge
boerderijen aan de Pennendijk ten noorden van de beek ,0,
voor De Pekhoeve in Ulvenhout en enkele boerderijen op Notsel
en langs de Strijbeekseweg.
Voor Oude Beekhoek nr.5 moeten we bij een andere tak van de
familie Meren zijn dan bij de in het voorgaande besproken
hoeve De Beekhoek. Vernoedelij[ is deze wel aan de familie
van Mathijs Jan Meren verwant lY.

Omstreeks 1500 woonde in een huis tot Ulvenhout over de beke
Peter Meren, getrouwd met Marie Henrick van Bernagie. Het
echtpaar had verscheidene kinderen. In 1511 erfde de zoon
Cornelig^ Peter Meren, schepen van Ginneken, de stede van zijn
ouders tv. Hij was gehuwd met Mechteld Peters van Ghilse,
die omstreeks 1518 overleden is.
Een der zonen van dit echtpaar was Peter Cornelis Peter Meren
gehuwd met Lysbeth Jansdr.'van der Strompe. In schema L kunt
u de geschiedenis van dit oude geslacht vanaf de zojuist ver-
melde Peter volgen. In 1540 kocht hij een huis op Notsel. In
1550 overleed Peter Cornelis, met achterlaten van zijn vrouw
en vermoedelijk zes kinderen.
In 1551. blijkt de weduwe en haar kinderen te bezitten: een
huis tulvenhout over de beke, groot 1'i. bunder, grenzend
noordwaarts aan de (Chaamse)beek, westwaarts aan de erfgena-
men van Henric Montens (= de oude hoeve van KoekelbeÍg),
zuidwaarts aan sheren straat (= Chaamseweg) en oostwaarts aan
Kathelijnl,lathijs Meren weduwe (= Hoeve de Beekhoek). Dit is,
zo ver bekend, de eerste duídelijke vermelding van de hier te
bespreken boerderij, trr Oude Beekhoek 5. Er hoorden verder
nog enkele stukken land bij aan de,westzijde van de huidige
Strijbeekseweg, groot twee bunder o'.

In 1556 deelden de weduwe en haar kinderen de nalatenschap.
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De zoon Anthonis erfde de oude stede, gelegen over de beke,
groot twee bunder, grenzend noord- en oostwaarts aan zí1n
neef Huybrecht Joost Cornelis Peter Meren ( hoeve Hoog-
steen,aan de Pennendijk), westwaarts aan d.e erfgenamgg van
Henric Montens (= de oude hoeve van Koekelberg) ". De
zoon Henric Meren kreeg de ouderlijke hoeve in tlpnden na de
dood van zijn broers Jan, Anthonis en Mathijs t'. Ook hier
zou het gaan om de voorganger van de huidige woning Oude
Beekhoek 5.

Daarnaast hadden Peter Cornelis en zijn vroulrr Lysbeth van der
Strompe ook nog een nieuwe stede, gelegen te Notsel, grogt
twee bunder, west- en noordwaarts grenzend aan de straat l+.

Deze was in 1556 bij een deling reeds in handen gekomen van
de boven genoemde Henrick Peter CornelÍs Peter Meren.
Henrick en zijn vrouw Cornelie Huygh Mercelis Coonincxdr.
hadden vermoedelijk zeven kinderen en moeten respectievelijk
vóór 1601 en vóór 1614 zijn overleden. In dat laatste jaar
deelden hun kinderen de nalatenschap. De zeven kinderen ver-
kochten hun parten in de hofstede van hun ouders in de Regte-
straat (zie bij Strijbeekseweg 11) aan hun broer Cornelis
Hendrik Peter Meren en de hoeve tulvenhout over de beke ( 0u-
de Beekhoek 5) aan hun broer laurijs Hendrik Pgler Meeren,
getrouwd met Elisabeth Huybrecht Goris Beckers 0.
De eerstgenoemde boerderij moet in de punt tussen de Chaamse-
weg en de Strijbeekseweg hebben gelegen. Dat blijkt uit de
omschrijving in de acte: hofstede in de Regtestraat, groot 2!
bunder, zuidwaarts grenzend aan Adriaan Peter Jacops, west-,
noord- en oostwaarts aan sheren strate, dat wil zeggen aan de
Strijbeekseweg, Chaamser{eg en Heistraat. Moeder had deze ste-
de na het overlijden van haar nan in 1601 aqFlgekocht van de
erfgenamen van Peter Cornelis Laureys Meren lD. Vermoedelijk
hebben we hier te maken met de nog steeds bestaande boerderij
Strijbeekseweg 11, die verderop nog ter sprake komt.
In L628 verkocht Elisabeth Beckers als weduwe de Stede over
de beke (= Oude Beekhoek 5) aan Adriaan Jan Gijsbrechts.
Tevens verkocht zij nog een hofstede aan de Buystelberch in
§,inneken aan de Bredase brouwer lfijnand Goossen van Bernagie
''. Ook Oude Beekhoek 5 moet in handen van die familie zijn
gekomen. ïn 1650 verkocht de boedelhoudster van de Bredase
brouwer Goseuinus van Bernagiën aan Laurijs Pauwel Gyps en
zijn vrouw HenrÍcken Cornelis van Bedaf: een huis met toe-
behoren en twee bunder land, over de beke, grenzend, oost- en
noordwaarts aan de erfgenamen van Jonker Philips van Stee-
landt (= de hoeve Hoogsteen), zuidwaarts aan sheren straat
(Chaamseweg), westwaarts aan Adriaan Michielsen van der
Àvoirt (= "Oude hoeve" van Koekelberg).



L: De achterzijde van
Jan Grauwnanst 1984,
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de hoeve De Beekhoek in 1984
coll.PauLus van Daesdonck),

.§
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Er hoorden nog verschillende losse percelen grond bij 28.

Oude Beekhoek 5 bleef daarna ongeveer een eeuw in handen van
de familie Gyps. Ook hier hebben we te maken met een eeuwen-
oude boerenfamilie, dign in de zestiende eeuw op Geersbroek
woonde ( zie schema 2) " . Aan het einde van de zeventiend.e
eeuw was de hofstede in handen van de zoon van het echtpaar
Gybs: Anthony Laurijs (Pauwels Laurys Pauwels Jan)Gybs. In de
topografische legger der cijnsen van Ginneken van omstreeks
L725 komt achter zijn naam de volgende vermelding voor i...van
sijne stede t Ulvenhout over de beke, groot 2 bunder, oost de
beek (=Chaamsebeek) , zuid de erfgenanen van Philips van Stee-
lant (=Hoeve de Beekhoek) , west slqqren straat (=Chaamseweg),
noord de Hoeve van Coeckelenberq tu.

Bij een deling tussen de vijf kinderen van Anthonis Laurys
Gybs (GWs) in 1731 kreeg de zoon Martinus Ànthonis Gybs het
huis met de helft van het erf, met de percelen Vlassaert,
Ihobbenheijvelt, Faesakker, Corte Heijninqe en Ciaverweijde,
plus een deel van het Goor en vier bunder in de Strijbeekse
Heide. De zoon Cornelis Anthonis Gybs kreeg de schuur en het
turfhuis met 300 roeden in de Beekhoekr érr nog enkele perce-
1en.
Ook de dochter Catrina Anthonis Gybs met haar man Adri-aan
Cornelis Verhoeven en de dochter Cornelia getrouwd met Adri-
aan Cornelis Grauwmans kregen enkele percelen toebedeeld rr.

Omstreeks 1770 erfden twee zonen van Àdriaan Cornelis Verhoe-
ven, met name Cornelis en Michiel AdrÍanus van hun oom Marti-
nus Anthony Gybs het huis met de bijbehorende percelen. In
1775 droeg Cornelis zijn helft over aan zÍjn broer Michiel,
die daarmee het grootste deel van het oorspronkelijke bezit
van Anthony Gybs in handen had. Slechts enkele percelen b1e-
ven van de familie Grauwmans. Dat blijkt uit een kaartrin
LTBZ ingemeten en gekarteerd in opdracht van de Raad van Bra-
band, in verband met de plannen voor een nieuwe weg van UI-
venhout via de huidige^fleistraat naar de Vossenbergse molen
en d.e Belgische grens Jl. Het betref t met name een perceel,
begrensd door de huidige r^Íegen Oude Beekhoek en Chaamseweg,
net ten zuidwesten van de hoeve, waar nu het woonwijkje Bee*-
daL Iigt.
Machiel werd opgevolgd door zijn zoon Adriaan. Bij de aanvang
van het kadaster in 1828 was de boerderij met nagenoeg alle
grond in handen van de wed.uwe van Ad.riaan Verhoeven.
Omstreeks 1"835 kwam door deling haar bezit grotendeels aan de
zoon Johannes Verhoeven. Omstreeks 1878 verkochten zijn erf-
genamen de hoeve aan Jacobus Huijbregts, die weer werd opge-
volgd door zijn zoon Johannes Huijbregts.

-§§,,
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Foto
( foto

Foto 2: De naan De Beekhoek was tot voor kort te lezen in de
rieten kap van de stai van de qeliiknanige hoeve (Foto Jan
Grauwmans, 1984 ; coll. P.v.Daesdonck) .

I
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In 1902 kwam de boerderij met ruim vier hectare grond, via
een openbare verkoping door Joharmes, Josephgs en Johanna
Huijbregts, in bezit van Johannes de Bakker Jr. Het reste-
rende grondbezit, bestaande uit ruim vier hectare aan losse
percelen op Notsel en vijf hectare elders, werd door een aan-
tal andere personen gekocht.
Johannes de Bakker werd later opgevolgd door zijn zoon Frans.
Bij de bevrijding in 1944 werd de schuur van de boerderij in
brand geschoten, waardoor ook woonhuis en stal door brand
werden verwoest. Enkele jaren later volgde de bouw van de
huidige hoeve. Het woonhuis dat bij de oude langgevelboerde-
rÍj (zie foto 4) aan de noordzijde van de stal lag, werd bij
de herbouw aan de zuidzijde van de nieuwe stal gesitueerd.
Diens zoon Johannes was tuinder en stichtte een kassenbetlrijf
dat in de Jaren negentig van de twintigste eeuw moest wijken
voor woningbouw. De hoeve is nu een woonboerderij.

STRIJBEEKSEHEG 11
De huidige woning doet niet vermoeden, dat deze vàortgekomen
is uit een hoeve die minimaal van de zestiende eeuw dateert.
Bij nadere beschouwing ziet men er wel een voornalige negen-
tiende-eeuwse langgevel-boerderij iD, rÍaarvan het woonhuis
in de twintigste eeuw werd herbouwd met het front naar de
weg.
Zoals ook bij andere boerderijen het geval is, zijn de ver-
meldingen in het schepenprotocol van de zestiende eeuvr nogal
summier, zodat deze met enige voorzichtigheid moeten word.en
gehanteerd,. 

.

In 1601 kocht Cornelien Huygh Mercelis (Coonincxs)dr., weduwe
van Hendrick Peeter (Corne1is) Meren, van de erfgenamen van
Peter Cornelis taureys Meren een stede in de Regtestraat,
groot L| bunder, grenzend zuidwaarts aan Adriaan Peeter Jg-
cobs, oost-, noord,- en westwaarts aan 's heren straten J*.

Het betreft hier respectievelijk de weg naar Baarle ( Hei-
straat), de weg naar Strijbeek en de weg naar Chaam. Bijna
zeker hebben we hier te doen met de voorloper van Strijbeek-
seweg 11. (zie vanaf hier weer schema 1). Dit is - zover be-
kend- de eerste duidelijke vermelding van deze boerderij.
In L614 kocht Cornells Hendrik Peeter Meren uit de nalaten-
schap van zijn moeder Cornelia Huych Mercelis Coonincx dr.
van zijn vijf broers zes van de zeven parten in deze stede,
waarvan hij zelf aI eenzevende part in bezit had. Bij de
hoeve lag in 1614 2* bunder grond, terwijl er ook nog een
beemd bij de Daesdonkse vonder en een heideveld op Geersbroek
bij hoorden. De begrenzing van de hoeve was nog dezelfde als
in 1601.
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Omstreeks L645 moeten zowel Cornelis als zijn vrouw Anthoniehlouter Govaerts dr. overleden zijn geweest. Er waren toendrie zonen en één dochter. rn 164s ver-ttochten Hendrick en Ja-cop cornelis Meeren aan hun broer t{outer hun helft in de ste-
f. i.n de Regtestraat, grenzend zuidwaarts aan peeter cornelisDenijs Meeren qult G_inneken) en met d.e drie andere-zijaen aan's heren straat Jr. De andere herft van de stede waé eigen_
d,om van broer t{outer en zuster Maeijken, gehuwd met peeter
Jan Stoops. Dit laatste echtpaar verkócht tien jaar ratei-hgnvierde part in de stede met drie bunder grond Ln een aantalpercelen, eveneens aan de broer wouteg 

-corneris 
Meeren enzijn vrouw Neeltken Anthonis Sgrauwen 3ó.

hlouter cornelis rnoet vóór 1659 zijn overreden. Een zoon vandit echtpaar heette Ànthonie wouter Meeren gàhu*à-;"i gtisa-
beth Janssen van Hooijdonk, die beid,en kort vóór LTzt noetenzijn gestorven. zover bekend had dit echtpaar drie kÍnderen.wouter Anthonis en Maria Anthonis erfden ieder de helft (on-
verdeeld) van de stede van hun ouders, teT;rijl Hendrik uitge_kocht werd voor een bedrag van g00 óra 37. -oe 

"i"à" grensdeoost-, west- en noordwa"ris aan ' s Éeren ;8"";;-Iiià*""rt.
aan Johannes cluyters. Maria trouwde omstreeks LT20 net Jan
Janssen verschueren, waaruit een dochter catrina werd gebo-ren, die Ín t74s huwde met rhomas Jacob Jacobs. Na de dood
van Jan Verschueren hertrouwde Maria Anthonie met Jan JanssenAntonissen van Gool.
rn LT54 rpaakten wouter Anthonis en zijn vrouw een nieuw tes-tament ". Maria Govaerts dr. van campen rÍaarmee lJouter in
1735 was getrouwd, was daarvoor (1215) gehuwd g*.""tmet desmid taureijs Hendrik Reiniers. Hij nào zijn- smidse op depunt van de huidige chaamseweg en de strijbeékseweg. uit dithuwelijk waren acht kinderen geboren. wouter en ttaiia kregenslechts één dochter. zíj bepaàIden, dat alle kinderen in [e-lijke delen in hun nalatenschap zouden deren. Toen [outer was
overleden werd de stede, die onverdeeld eigenflom was geweest
vtrn hem en zijn zuster, in L763 gespritÀt 39. zijn zuster
Maria Anthonie Meeren en haar man van èoor kregen dL keuken,
de herft van de kelder en van de kelderkamerr- koestal, éé;gebint van de schuur aan de noordzijde, een deel van heL erf,
de oostzijde van de hof, het nooroerijÍ aeet van de aanstede',groot één bunder en 300 roeden, grènzend oost-, west- en
noordwaarts aan sheeren straat, zuidwaarts aan de tweede ka-ver en Johannes van Gool; met de helft van de percelen: ,t
uijken, De Toversbeand, Itet lfleijJige Geest Beetàeke, geregen
tussen de Mark en de strijbeekseweg, plus nog enkele §tukken
heide en moer.



Foto 5: I{et begin van
Hoekske nog echt op 't
coll.P.v.Daesdonck).

de Chaanseweg in 7982, toen Café ,t
hoekske stond (foto Jan Grauwnans,

1tT

De weduwe van wouter Meeren, Maria van campen, als voogdes
van de minderjarige dochter Elisabeth trlouter Meeren, en acht
kinderen Reiniers kregen van de stede de caner, de anderehelft van de kerder en kerderkamer, twee gebinten van de
schuur, totaal één bunder en 100 roed,en, grenzend oost- en
noordwaarts aan de eerste kavel, zuidwaarts aan Johannes van
Goor en westwaarts aan de straat; verder ook nog de weder-
helft van de losse percelen.

De nalatenschap van tíouter Àntoni kwam volgens zijn testament
van 1.754 uiteindelijk grotendeels Ín handen van catrina Jans-
sen verschueren en hnar man Thomas Jacob Jacobs, die hierin
in 1765 gevest werd tu.

rn 1802 verkochten de kinderen van dit echtpaar de hoeve met
drie bunder aan twee beleggers, die een jaar later de hoeve
in een aantar kavels openbaar rieten verkopen. Bij d.e boerde-rij lag oorspronkelijk een blok van ongeveer vier hectare
grond tussen de strijbeekseweg, chaamseweg en de Heistraat.
De stedemet 500 roeden (ongeveer L,6 hectare), gelegen rangs
de strijbeekseweg, werd eígendom van de randbouwer Adriaan
wouters. Àdriaan Michiel verhoeven, eigenaar van de in het
voorgaande reeds beschreven hoeve Oude Beekhoek S, kocht een
perceel van eveneens 500 roedenrgenaamd De Lange Bedden, ten
oosten van het eerste perceel. Joseph voeten kocht een akker
ten oosten van De Lange Bedden, die zich uitstrekte tot aan
het pad net ten westen van de Heig"traat en De Geer heette,
groot 2 gemeten (bljna t hectare) {I.
Adriaan wouters verkocht van de aanstede van de boerderij
enkele stukjes grondrtotaal 42 roeden (ongeveer 14 are) voor
de bouw of uitbreiding van enkele kleine huizen rangs de hui-
dige strijbeekseweg. Deze worden verderop nog besproken bij
't lloekske. Later was Gijsbrecht Jan Maas eigenaar. Deze liet

een en ander in L813 openbaar verkopen. Kort daarna deed de
nieuwe eigenaar Boudewijn schoenmakers de.[oeve arweer over
aan de Bredase koopman Hendrik Kuijpers tt. omstreeks 1860
verkocht deze de boerderij met twee hectare aan de ongehuwde
hlillem van Arphen (1775-1850)en diens zuster Hendrina ge-
trouwd met Tomas Peterszn Jacobs.
Deze laatste verkocht een en ander in 1875 aan de stratenma-
ker t{i1Iem voeten. omstreeks 1925 werd hij als eigenaar opge-
volgd door cornelis Hendrik voeten en die omstreeks 1960 door
Adrianus Johannes voeten. ïn 1933 werd de boerderij verbouwd,
waarbij vermoedelijk ook het woonhuis werd vernieuwd.
Omstreeks 1962 verkocht deze laatste de woning aan de familie
Hoetmer uit Dordrechtrdie hier nog steeds woont. Door de aan-
leg van het bedrijventerrein, de To1weg en de Nieuwe chaamse-
wèg, is het nu een woonboerderij geworden (foto 6).

Foto 6: De voor de verlegging van
woningen op Strijbeekseweg 7 (foto

de Chaanset4eg afgebroken
Jan Grauwnanst 1982).
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't HOEKSKE
In de jaren negentig van de twintigste eeuw kwam de (nieuwe)
Chaamseweg tot stand. Deze kornt uit op de rotonde van de
strijbeekseweg. Het oude weggedeelte werd ten dele woonstraat
terwijl de vroegere uitloop op de Strijbeekseweg toegevoegd
werd aan het terrein van het winkelcentrum (zie foto 5).
Daarmee verloor 't Hoekske z:-jn karakteristieke functie. Het
is namelijk de smal-uitlopende punt tussen drie víegen: de
Strijbeekseweg, de Chaamseweg en de Heistraat, de oude baan
naar BaarLe. Het is ook de naam van het wijkje langs deze
wegen en speciaal van het café op de punt.
Tot in de zeventiende eeuw bestonden deze wegen uit een aan-
tal naast elkaar gelegen karrensporen over de vroente, het
niet ontgonnen terrein. Bij de samenkomst van de wegen werden
de hoeken door de karren zoveel mogelijk afgesneden. Zo moet
dat ook bij 't líoe.kse het geval zijn geweest. Het verkeer
vanaf de chaamsesreg rondde de hoek naar de Strijbeekseweg af.
In de zeventiende eeuw kregen de wegen een vast talud van
zand met sloten en bomen. Vooral bij de kruisingen bleven er
stroken grond over, die door de Heer van Breda in cijns wer-
den uitgegeven.
Zo kan meí in de cijnsboeken opgesteld in 1,699 43 voor ,t
Hoekske de vermelding aantreffen, dat Peeter Peetersen van
Bèeck tegen een erfcijns van 4 stuivers en L oort per jaar,
by octrooij van 18 october 1658 had ingenomen: B5 roeden
vroenten te Notsel opden hoeck van de straete, zuidoostwaerts
aan Peeter corneiis Meiren ende voors aan sheere straete. Het
perceel was ruim 27 are groot. De straten waren de Strijbeek-
seweg, Chaamseweg en het eerste stuk van de Heistraat.

SUITSE OP IT HOEKSKE
Over Van Beeck zijn maar weinig gegevens gevonden. Uit de
veetelling van 1671-72bLijkt dat hij ter plaatse twee koeien
hield. Het boerenbedrijf zal vernoedelijk maar bijzaak zijn
geweest. Het is mogelijk dat we hier te maken hebben met een
smid. Dat zou men kunnen afleiden uit het feit, dat in 1679
zijn dochter Pieternella Peeters van Beeck te Ginneken in het
huwelijk trad met de uit Chaam afkopstige Hendrick Laureijs
Reijniers, die smid van beroep was s. In de achttiende eeuw
was er in ieder geval op 't l{oeks}e een smederij met daarbij
vermoedelÍjk een cafeetje gevestigd.
Toen Hendrik Reiniers en zijn vrourÍ omstreeks L720 waren o-
verleden, lietpp hun kinderen ín t72t de nalatenschap open-
baar verkopen
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Dat waren de oudste dochter EngelÍen, de zoon Laureiis, de
zoon Adriaen te Parijs en vier minderjarige kinderen van de
reeds overleden zoon Jan, uit zijn huwelijk net Cornelia
J.Metsers. De erfenis bestond uit: een huiisinge, snits,
werkhuijske, hoefstal, torffkooij, hoff en ervet qroot 30
roeden, te Notsel, oost-, west- en noordwaerts aan sheeren
straet, zuidwaerts aen Laureys van Beckhoven. De zoon Lau-
reijs werd voor 174 glds eigenaar van het huis en de smits,
wat nog niet wil zeggen dat hij er gok zelt heeft gewoond. De
genaalliTsten van omstreeks 1750 tD vermelden narnelijk niet
zijn naan, maar die van zijn broer Peeter Lauwereijs Reiniers
met zijn vrouw Cornelia Joost V1amincx, terwijl er nog een
broer Adriaan bij hen inwoonde. Het huisr llu Strijbeekseweg
3/5, heette (later) De Roode Klok. Het zou niet vreemd zíln,
wanneer er tevens een cafeetje in gevestigd was, hoewel daar-
van geen uitdrukkelijke vermelding bekend is.
Van de oorspronkelijke 85 roeden die Van Beeck in 1658 in
cijns nam, had de familie Reiniers er ín L72t slechts 30 rge-
den zelf. Van Beeck moet echter nog een perceel ter grootte
van L5 roeden verkocht hebben aan Laureijs van Beckhoven, die
hÍerop langs de Strijbeekseweg ten zuiden van ReÍniers een
woning gebouwd heeft (nr.7, afgebroken). Vermoedelijk is de
rest van de punt toegevoqgd aan de hoeve van de familie Mee-
ren (Strijbeekseweg 11) ".
Laureijs Hendrik Reiniers was in 1?15 te Ginneken getrouwd
met Maria Gooverts van Campen. Bij zijn dood omstreeks 1735
bleef de weduwe met acht kinderen achter. Op de hoeve Strij-
beekseweg 11 woonde toen de vrijgezel I'Iouter Anthony Meeren,
die in datzelfde jaar met de weduwe Reiniers in het huwelijk
trad. Er werd nog een kind geboren, Elisabeth Wouter Meeren.
Zoals boven reeds vermeld maakten deze echtelieden in L754
een nieuw testament, waarin zij bepaalden dat alle kinderen
in gelijke delen zouden erven.
Na de dood van líouter Meeren was de hoeve Strijbeekseweg 11
in handen van Thomas Jacob Jacobs. In het huisje van de fami-
lie Reiniers (nr.3/5) woonden toen de dochter Elisabeth Mee-
ren met haar man Christiaan van Alphen en haar moeder, de we-
duwe Meeren-van Campen. Ín 1777 verkocht de familie Reiniers
aan Cornelis Brabers: een huis genaamd De Roode Klok, oost-
waarts grenzend aan Thomas Jacobs (Strijbeekseweg 11), zuíd
aan de kinderen van A.Sprangers (nr.7), west en noord aan
sheeren straat (Strijbeekseweg en Chaamseweg). Het was ver-
huurd aan Jurriaan Smeekens. Dat blijkt niet alleen uit de
gemaallijst van 1785, maar ook uit de acte van deling van de
nalatenschap van Cornelis Brabers in 1788, waarbij de zoon
Arnoldus Brabers eigenaar werd van De Roode Klok.
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Foto 3: Eet vroegere "Voetpad naar BaerLe", gezien vanaf De

Beekhoek in de richting van het uVan Mierlo's Mastie" (foto
Jan Grauwnaltst 1988; coll. P.v.Daesdonck) .

Foto 4: De boerderij Oude Beekhoek 5 van de fanilie De
Bakker, daterend van het begin van de twintigste eeuw, vóór
de brand in 1.944. In voorbije eeuwen stond hier de hoeve van
de fanilies Meeren en Gybs (colL.fan.De Bakker, Ulvenhout).
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In 1.795 bewoonde deze Brabers het pand ze1f, maar in 1,799
verkocht hij het huis, dat 4pg steeds vanouts De Roode Klok
werd genoemd, aan Jan Goos {u. Deze was volgens het patenf-
register van 1806 tappenier, winkeiier en varkenslagter lv.
Dit is helaas de enige vermelding, die het vermoeden beves-
tigd dat De Roode Klok een cafeetje was.
Wat er na het verdwijnen van de smeden Reiniers met de smitse
is gebeurd, is niet duidelijk, maar vermoedelijk is er toen
ook een einde gekomen aan het smidsbedrijf. GIobaaI gezien
zou er dus ongeveer een eeuw op 't Hoekske een hoefstal en
een smitse heben gestaan. Na het overlijden van Jan Marijnis
Goos (t747-1811) zal ook het cafeetje op Strijbeekseweg 3/5
verdwenen zijn. Enkele decennia later werd er op 't [loekske
opnieuw getapt door.^de pachter van de to1 op de wegen naar
Strijbeek en Chaam ru.

NOG UEER }TONINGEN BIJ 'T HOENSKE
Het huisje Strijbeekseweg 7 werd vermoedelijk al vóór 1700
gebouwd door Lauwereijs van Beckhoven, op een stqlSje grond
afkomstig van het terreÍn van Lareijs Reijniers lI. Na het
overlijden van Laureijs van Beckhoven verkochten de nabe-
staanden ín 1,724 voor L50 glds aan de zoon Francis: een huis
met 15 roeden (ongeveer 5 are) grond, grenzend oost- en
zuidwaarts aan de kinderen van AnthonÍe trlouter Meeren, west-
waarts aan de straaf, noord,waarts aan taureijs Reiniers
(Strijbeekseweg 3/5) ". Daarna volgden de eigenaren elkaar
in snel tempo op: in 1730 Hendrik Adriaan van Dijk (Strij-
beeksewg 12), in 1749 bij de deling van zijn nalatenschap
zijn zoon Josephus van Dijk, vervolgens diens weduwe, Jenneke
Dingeman Lips. In 1.768 kocht Jan §prangers het huÍs. Na diens
gverlijden kwam het pand aan de dochter Catrina Jan Sprangers
". In 1.795 verkocht haar man Jan hlilliams de woning met 16
roed,en aan Peter van der Aa. Deze kon in 1803 van de eigenaar
van Strijbeekseweg 11 Adriaan Wouters 30 roeden (ongveer L0
are) grond van de aanstede van die boerderij bijkopen.
In de jongste tijd werd het pand, dat toen uit twee woningen
bestond, afgebroken voor het nieuwe tracé van de (Oude)
Chaamseweg.

Ook de tÍmmerman Gerard Metsers (1767-1846) en zijn vrouw
Johanna van Gils (1770-1839) konden van Adriaan Wouters tz
roeden (ongeveer 6,5 are) grond kopen langs de Strijbeek-
serreg, waarop zíj een huis gebouwd hebben (nr.9). Hierop
stond een deel van de schuur van de aangrenzend hoeve Strij-
beekseweg 11, dat door Metsers moest worden afgebroken. In
1806 had hij zelfs patent als winkeLier int hLein.



142

BESTUIT
Ten zuiden van de Chaanse Beek is alleen de hoeve De Beekhoek
overgebleven van de drie hier besproken eeuvíenoude boerderij-
en. De twee andere, Oude Beekhoek 5 en Strijbeekseweg 11,
hebben hun oorspronkelijke functie in de jongste tijd verlo-
ren en bestaan nu voort als woorÈoerderij. De grond is volge-
bouwd of gebruikt voor de aanleg van wegen. Ook 't Hoekske
verloor hierdoor een belangrijk deel van het oude karakter.

Gebruikte afkortingen:
R.A.N.B. : Rijksarchief in Noord-Brabant, s-Ilertogenbosch
N.D. Archief Nassause Domeinraad
G.A.B. Gemeentelijke archiefdienst, Breda
N Notarieel archief vóór 1842, G.A.B.
R Oud-rechterlijk archief, G.À.8.
R.v.0. Register van Overschrijving, Kadaster Breda.

1.. Brieven van PauLus nr.134, april 2001.
2. Chr.Buiks: Veldnanen, dl.11, p.39.
3. Op Rakens lag b.v. en perceeltje heitle, genaamd de putten. Cttr.

Buiks vermeldt hierbij: laaggelegen, uitgehold stuk grond, waar
nogdijk turf gewonnen werd. Ziez Veldnanen, 8, p.59.

4. R 688, f.2l9v-220r, 14-4-1615. Een sester rossë= vier veertelen=
1.6 lopen= 16x21.,62 liter= bijna 346 liter.

5. vermeld in R 688, f.2l9v-220r, 1.4-4-161.5. rn 1304 werd het kapittel
van de kerk in Breda opgericht, waaraan ook de inkomsten van de
cappel laenen werden overgedragen.

6. vermeld in R 427, f.153v, 8-5-1520. Er wordt in deze acte geen naam
van de hoeve verneld. Met dank aan de heer A.van Dun te ulvenhout,
voor mededelingen uit zijn onderzoek in de schepenregisters van de
16e eeuw. .

7. R 676, f.1.78v-L79r, 3-3-1530. Laureijs Jan !Íeren, broer van Ma-
thíjs Jan, hief jaartijks de helft van 2 zester rog uit de hoeve,nu
aangedeerd aan de nakinderen van Mathijs (uit het tweede huwelijk).

8. R 686, f.257v-258r, 11-3-1603. rn 1609 verkochten de erfgenamen van
Jan Mathijs Meeren ook hun andere hoeve. Koper was Cornelis
Laureys Nijs. Mogelijk is dit de voorganger van de huittige hoeve
Strijbeekseweg 18. Zie Brieven van paulus, nr.136.

9. R 687, f.140r-v, 17-6-1609. Het perceel de pierenhergis nog steeds
op Notsel bekend. Het ligt achter het kassenbedrijf aan de Strij-
beekseweg, net ten zuiden van de 458. rnformatie de heer A.Goos.

10.zoon van Antony Peeter Monden (+ te Breda 4-3-1663); informatie van
de heer G.Bastiaansen, Breda. In een der schuren (of in de stal?)
staat in een der gebinten het jaartar 1.685 ingesneden, in 1984 nog
gefotografeerd door Jan Graurmans . Zie fotoarchief Nieuw-Girureken,
in G.A.B. Het jaartal is in de huidige situatie niet neer terug te
vinden.

1.1..G.À.8., R Ginneken t72, taxatie voor de 20e penning, 22-LL-L7L4.
1.2.R.À.N.8., Rentmeesters Prins Frederik, toegangsnr.117.01, nr.1l8,

f. 210r-v; irlem nr.121, t.962r.
13.R.A.N.B., N.D., topogr.legger der cijnsen van Ginneken, toegangsnr.

037.023, nr.896.
14.N 1.007-3, acte 105, notaris Lotsy te Breda. Adriana Maria cluyters,

brouwster te Breda, was eerder gehuwd geweest met !{altherus van
Gooll.

14t

15.R Ginneken 102, f.19r-20v, 30-10-1802.
16.zie À.}í.Jansen: Landhuís en boerderijen van Koekelberg onder

Ulvenhout , ia Brieven van Paulus nr.134.
'l,7.Zoon van Cornelis Johannes tíagemakers en Johanna van der Aa.
18.zie hiervoor: À.w.Jansen, De Heuvel en de Heuvelstraat in het oude

Ulvenhout , ín Brieven van Paulus, jrg.25, nr.130.
19.Met dank aan de heer Jos Meeren, te Dongen. Hij was zo vriendelijk

deze paragraaf over de voormalige boerderij Oude Beekhoek 5 en zijn
voorouders door te nenen en van kritische kanttekeningen te voor-
zien.

20.R 419, f.96, 19-5-1511.
21.R 680, f.89r-v, 12-5-1551
22.R 681, f.159v-161r, 1.6-3-1556.
23.R 683, f.56v-57v, 9-2-1565.
24.R 684, f .'J,,9r-20r, 26-4-1569.
25.Laurijs Hendrik Meren bezat verscheidene huizen in Ginneken, w.o.

een huis op de Markt. In 1615 kocht hij het pand Raatlhuisstraat 1,
waarin hij zelf gewoond heeft. Na zijn dood hertrouwde zijn weduwe
met de te GÍnneken residerende procureur mr.Àdriaen van der Schoot.
Informatie van de heer À.van Dun te Ulvenhout.

26.R 688,f.140v-141r, 28-2-1,614. R 686, f 274r-v, 2-1-1601.
27.R 691, f.157r-158r, L-8-1628. Van de hofstad in Ginneken was het

huis tijdens de belegering van Breda verwoest.
28.R 694, f .t32r-133r, 1,9-12-1650.
29.Laurijs Pauwel Jan G1ps, geboren omstreeks 1535, wonend op Geers-

broek kocht daar in 1560 de helft van het huis van zijn vader pau-
we1 Jan Glps. Zijn kleinzoon, die in 1650 de hoeve Oude Beekhoek 5
kocht, is een neef van Engeltken Ghyben, gehuwd met Adriaan Mi-
chÍe1 van der Avoirt; hij is ook een oom van Laureys Cornelis Abra-
ham (Laureys Pauwel Jan) Glps op de aangrenzende Oude Hoeve van
Koekelberg. Met dank aan de heer G.Bastiaansen te Breda. Zie ook
mijn artikel over Koekelberg ín Brieven van paulus, nr.134.

30.R.4.N.8., Rentneester Prins Frederik, 119, f.329r, 1699. Lees oost=
noordoost, zuid = zuidoostr rrreSt= zuidwest.

31.R Ginneken 89, f.48v-53r, 16-6-1731.
32.Copie in gemeente-archief Breda, ongenunmerd.
33.Kadaster Breda, R.v.0. dI.891-49.
34.R 686, f.2!4r-v, 2-1-1601.
35.R 693, f.219v-220r, 2L-2-7645
36.R 695, f.28v-30r, 15-6-1655
37.R Ginneken 86, f.26v-30v, 28-3-t721.. Er hoorden de volgende perce-

len bij: het l{ijken, de Roos, het H.Geestland, de Toverbeemt, het
Moerke, plus heidevelden op Strijbeek en in Meerle.

38.R Ginneken 11L, f.70v-72r, 2L-5-7754.
39.R Ginneken 95, f.78r-82v, 24-2-7763,
40.R Ginneken 95, f.154r-156r, 10-5-1765.
41.R Ginneken 102, f.23v-25r, 20-71-1802; idem, f.44v-48r, 21-2-1803.
42.N 4854, acte 74-80, 18-6 en 3-7-1813; iclem 127, 20-9-1813, notaris

J.L.Wiercr, Ginneken. In 1806 woonde Kuijpers te Ginneken, waar hij
patent had als koopman in paarden en beesten; Secretariearchief
Ginneken-l., nr.754, acte 20.

43.R.4.N.B., archieven rentrneesters van Prins Frederik, 11.7-01,
nr.119, f.t73r.

44.In Ginneken woonde vóór 1766 aan de Waternolen, hier de westzijde
van het Oranjeplein, de smid Pieter Reiniers. In 1766 verkocht zijn
weduwe aan Adriaan Reiniers, mr.smid te Ginneken, de smederij van
haar man. Ook vóór en na ReÍniers ïras er een smid gevestigd. Er Ís
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ongetwijfeld een familieverband met de Notselse Reijniers.
45.n ginneken 125, f.1.1r, 24-L-1727, openbare verkoping.
46.Secretariearchief Ginneken-L, nr. 182.
47.zie de vernelding van eigenaren in de cijnsboeken, nr.1L9, f.173r.
48.n Ginneken 97, f.98v-99vt 9-8-1777; id.98, f.223v-228v, 22-2-7788;

idem 99, f.224r-225r, L0-2-1792; idem 101, f.39r-v, 25-7-1799.
49.Secretariearchief Ginneken-1, nr.754, acte 34, 1806.
50.A.w.Jansen: Tolheffing op de weg van Breda naar Strijbeek , in

Brieven van Paulus 21e jrg., nr.107, 1995.
51.Er is mogelijk een familierelatie met de uit Teteringen afkomstige

echtgenote van Cornelis Laureijs Reiniers, Helena Govaerts van
Campen.

52.R Ginneken 8?, f.37v-38r, 3l-7-1724.
53.n.a.N.s., N.D., nr.896, topogr.legger der cijnsen, 1,725, f.286v.

R Ginneken 87, f.37v-38r, 37-7-l'124; 28-t0-7730; idem 93, f.94v-
101v, 27-72-7'149; idem 97, f .224r-v, 22-8-7780.

EEN BIJZONDERE HAAN
op het merendeel van onze herken en kapellen staat eenhaan die de richting van de wind aangeeft.
De Lutherse kerken hebben geen haan raar een zwaan.
De haan heeft dan één poot die tevens de pin is hraar dehaan om draait.
f!.ijbeek had tot voor kort wer een bijzondere haan op dexapel staan, een haan met twee poten.
Na de restauratie van de kaper berust deze haan in de col-Iectie van ons museum, Tochïel een bijzondere haan.
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JURIDISCHE STRIJD AAN DE BEEK
PIAÀKT STRIJBEEK 1.19 JAAR OUDER.

door dr K.A.H.W.Leenders.

De redactie van de Brieven van Paulus wenste op bladzijde
Itz in nunmer 137 Breda geluk met het 'jubileum' in 204?.
Daarbij werd opgemerkt dat de eerste vermeldingen van de
Ginnekense dorpen wel wat jonger zijn dan die van Breda.
De redactie uras echter wel wat erg somber: Strijbeek werd
niet pas in 1518 het eerst genoemd, maar aI in 1399 omdat
daar een rechtzitting plaatsvond.

Strijbeek: 1399.
En waert, dat U heere (=rentneester van de heer van Breda)
des daghe houden woude, so woude nijn heere (=heer van.
I{oogstraten) sijn vrienden ende nij seinden op Stribeeket
daer nen die dachvaert pleegt te houden... Van der saken
ende poenten, dair wi (=drossaard van Hoogstraten) met U
(-rentneester van Breda) huden des dages op Stribeec af
qeruert hadden.

Ook andere plaatsen kunnen bogen op een eerste vermelding
vóór 1400:

Couwelaar :

Heestaaien :

Heusdenhout :
Lijndonk en Ter Voort:
Notsel en Galder :

L391. Heynricx van Coudelaer.
1383. Ànsem van Hestaden.
1293. Walteri de Hosenhout.
L299. de Lijndonck et de Voort.
1299. locis gue dicitur...Galre,

Noortsselt. . .

Ook de meeste landgoederen langs de Mark worden aI ruim
voor 1400 genoemd.

Toch raar, een en ander is te vinden in de door Paulus van
Daesdonck zelf uitgegeven encyclopedische reeks van 25
deeltjes over de Veldnamen van Ginneken en Bavel van de
hand van Chris Buiks. Ook kan het nagelezen worden in het
in 1,994 door Chris en mij gepublÍceerde overzicht van
nederzettingsnamen in het gebied tussen Antwerpen, Turn-
hout, Geertruidenberg en Willemstad. Dit zesdelige werk is
onder meer te vinden op het Gemeentearchief te Breda. Ik
haalde er bovenstaande passages uit.
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lïlIE, WAT, [ilAAR, UIANNEER ?
Een schitterende foto uit het archief van paulus waar
niets over weten te vertellen. lrle kennen er niemand van
weten ook niet wanneer en waar de foto is gemaakt.
waarschÍjnlijk in de dertiger jaren voor een school
klooster. Indien U iemand kent 1aat het ons weten.

we
en

of
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vormen en kteuren van ons geld
door de tlld
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MUNTEN IN DE BELANGSTELLÏNG
door Kees Leijten

Met de invoering van de Euro en het verdwijnen van onze
oude nationale munt, de gulden, is er veel belngatelling
ontstaan voor de geschiedenis van ons muntenstelsel.
In "Het Hagelkruis", tijdschrift van de heemkundekring in
Aarlee Rixtel vond ik nevenstaand schema.
0p de Geschiedeniskalender van het afgelopen jaar vond ik
onderstaande gegevens, die ik U niet wi} onthouden:

De Mijt de Penning en de Duit.
Tot 7474 was de mijt het kleinste muntje. Later overgeno-
men door de dubbele mijt en de penning. De penning was ook
het eerste muntje dat in 1573 in koper geslagen werd en
geen zilver meer bevatte, zoals zijn voorgangers. Door de
inflatie van de Tachtigjarige Oorlog werd de penning snel
waardeloos en aI gauw niet meer 'aangemunt'. De plaats
werd ingenomen door de duit, die twee penningen waard was.
De duit was ook een koperen nunt. Hij zou de laagste munt-
soort blijvenrtot de hervormingen van de muntwet uit 1816.
Toen werd de cent en de halve cent ingevoerd, De cent werd
in L982 afgeschaft.
Net als bij zí1n voorgangers was inflatie de schuld v€rn
het verdwijnen van de munt. De aanmaakkosten waren te
hoog. Tot nu is de stuiver de kleinste munt, maar...

De Cent
De eerste cent is geslagen in 1817, Nederland was namelijk
overgegaan op het decimale stelsel. Men gebruikte voor de
munten van het nieuwe stelsel drie soorten metaal. Goud
voor het tientje. Zilver voor munten van drieí een he1e,
een ha1ve, een kwart, een tiende en een twintigste gulden
en koper voor de sous, de cent en de halve cent. Zuiver
koper heeft een roodachtige kleur. "Geen rooie cent bezit-
ten" slaat dus op Íemand vern na 1816, die geen enkele ko-
peren cent bezit. Vanaf t877 werd de cent van brons gesla-
gen en had hij niet langer een rode kleur.
Tijdens de tweede wereldoorlog waren de munten onder de
gulden allemaal van zink.
De cent verdween als munt in 1982. AIs waarde-aanduiding
bleef hij in gebruik. In 2AA2 kont de cent terug als een
honderdste deel van een euro.

Overzicht van waarden vormen en kleuren
door de tlld

van ons geld
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De Stuiver
vroeger was de stuiver de basiseenheid voor het betalings-
verkeer. rn de loop der tijd is de rmrnt vervaardigd van
verschillende soorten metaal: ond.er andere een zilveren,
een koper-nikkerverbinding en een zinken tijdens de tweede
wereldoorlog. Het woord stuiver is voor het eerst opgete-
kend in t449. De tekst gaat over valsmunterij in utiàcht:
"Geconterfeyte valsche Postulaet guld. stoters, witte
stuvers ghecoft ende den ghemenen volc voir goet(... )
wtghegheven".
Pas in de negentiende eeuw is geprobeerd de munt een
andere naam te geven. Het decimale muntstelsel eiste dat
de stuiver een munt in centen zou worden. Daarvóór stond
de waarde van de stuiver gelijk met een aantal oordjes,
duiten of penningen. rn de staatsblad van zg september
181.6 werd de nieuwe naan van de stuiver 'stuk van een
twintigste gulden, of van vijf cents,. De nieuwe naam
sloeg niet aan. redereen bteef de naam stuiver gebruiken.
De wetgever ging om in 1906. Het nieuwe muntj e van vi j f
cent werd stuiver genoemd. De eerste stuiver sloeg men in
1907.

Bron: NederJands Centrum voor Volksc-ultuur
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NIEUWE RI JKSMONUYIENTEN VOOR

BAVEt, GTNNEKEN EN UTVENHOUT

Medio december heeft Staatssecretaris Rick vaII der Ploeg
zijn handtekening gezet onder de lijst v.rn een aantal
nieuwe Rijksmonumenten in de gemeente Breda-
Het betreft voornalnelijk panden die door de geneente Breda
zijn voorgedragen, maar ook enkele waarvan de prOvincie
tegen het advies van Breda de voordracht heeft gedaan.
Tot de nieuwe Rijksmonumenten behoren:

Breda o.a: de H.Hartkerk aan de Baronielaan
Baronielaan 228 (Trianon) en 102 (Merula)
en vele andere panden

Ginneken o,a: het H.Hartbeeld en het gebouw St-Frans
Galderseweg 65 (Blauwe Kaner
B.Kerstenslaan I (Sa1ve Viator
B.Kerstenslaan 16 (Van Lanschot
Ulvenhoutselaan 67 (Bustelberg
Ulvenhoutselaan L2 (Mon Plaisier
en vele andere panden

BaveI Kerkstraat 1 (kerkhof )
Ktein !{o1fslaar 13 (boerderij 1858)
Kloosterstraat 5 (Klooster 1922)
Kloosterstraat 57 (boerderij 1872)
Lijndonkseweg tZ (boerderij 1928)
Seminarieweg 30 (boerderij 1887)

GELD IN BREDA

Ter gelegenheid van de
invoering vaÍr de Euro is'

door de gemeente Breda
in januari een fraaie
brochure uitgegeven t

waarin de geschiedenis
van het Bredase Geld

wordt verhaald.
Auteur is Dr.J.Dekker

uit Middelburg.

DOOR DE EEUWEN HEEN

Om hct krlgsuolk uitte b*alen,
werden tildens de Tochtig.larige

Oorlog in het belegerde Breda

noodmunten geslogen.

Ulvenhout : Dorpstraat 40
Dorpstraat 42
Dorpstraat 52
Dorpstraat 54
Dorpstraat 113

(pastorie 1904)
(kerk 1904)
(woonhuis 1875)
(woonhuis 1879)
(woonhuis L902)

De brochures zijn
verkrijgbaar op het
kantoor en op het

gratis
stads-

archief.

In de gemeente Breda zijn a1leen de voordrachten van de
voormalige gemeente Nieuw-Ginneken volledig gehonoreerd.
We mogen ons voormalig gemeentebestuur en zijn ambtenaren
nog best eens een veer op de hoed steken.
Goed werk dames en heren !

(zie ook Brleven van Paulus 718 p1L8-128 en 133 p162-167)

uit de brochure
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NIEUWS UIT HET MUSEUM 45W
door Kees Leijten

BIDPRENTJES
Bidprentjes of gedachtenisplaatjes zíjn belangrijke histo-
rische en genealogische bronnen.
Indien u deze week of in de toekomst bidprentjes opruimt
denk dan aan ons museum, waar ze vq!!Íàarnè in ontvangst
worden genomen. Alles is welkom. Eén exemplaar of dozen
voI. Ook dubbele exemplaren zijn geen bezwaar. We kunnen ze
weer ruilen. Denkt U aan Pau1us 2
We kregen er in de afgelopen periode weer ruim honderd.
Onder andere van Wim Langen; Ton van Dun en de paters van
Meerseldreef. Ton van Dun schonk ook een 25-ta1 geboorte-
kaartj es .
Ook heiligenplaatjes (Santjes) zijn welkom !

PAARD EN HEEM
De tentoonstelling "Paard en Heem hoort weer tot het verle-
den. Het was een succesvolle tentoonstelling met veel be-
zoekers.
Onze collectie historische. foto's groeit gestaag.
EIke tentoonstelling levert weer interessante zaken op.

NIEUWE TENTOONSTELTING
Ter gelegenheid van het huwelijk vao kroonprins Willem
Alexander met Miíxima hebben wij vanaf 3 februari een ten-
toonstelling van een 45-tal persfoto's dÍe gemaakt zijn
tijdens het bezoek van het koninklijk Paar aan Breda op 4
september j . I
De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met
BN/De Stem; de persfotografen van deze krant en een aantal
freelance fotoj ournal isten.
En daar rondom boeken, foto's , blikken en wandborden van
de huwelijken van de overige Oranjes.
Mocht U nog iets aan Paulus willen schenken, dan houden we
ons aanbevolen.
Vanzelfsprekend hebben we ook de foto's tentoongesteld van
de bevrijding in 1945 en optocht naar gnneville, waar toen
koningin Wilhelmina haar residentÍe had.
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De Wisselbeker van
Dorpsquiz ULvenhout

ÀÀNITINSTEN

Vaandei van R.K.J.B. Bavel

Stenpel N.C.B. Bavej
toegevoegd aan onze collectie

VeeI is er de afgelopen tijd weer binnengekomen voor de
collectie van ons museum.
Interessante zaken leggen we altijd vast op foto.

BOERDERIJEN
Het jaar 2003 is het jaar van de boerderij. Paulus wil daar
in het museum uitgebreid aandacht aan besteden.
Wij zoeken foto's van de boerderijen in Bavel, Galder, Gin-
neken, Grazen, IJpelaarrHeusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout
zoals die er uitzagen vóór 1940.
Zoals U gewend bent krijgt U de fotor trd kopiëren, binnen
twee weken ongeschonden weer terug.
hlie helpt ??
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GOUDEN BRUITOFTEN EN MEER
In september van dit jaar willen we een tentoonstelling
inrichten van foto's over gouden, diamanten, briljanten en
platina bruiloften.
Veelal werd er een groepsfoto gemaakt. Sons ook
foto's van de jubilarissen.
Hebt U nog van die oude fotors ?
Graag willen we ze kopiëren. U krijgt ze bÍnnen 2

onbeschadigd terug hlie helpt ons ?
U kunt z,e afgeven bij een van de bestuursleden of
museum. Zet Uw naam achter op de foto en zet op een
briefje wat U van de foto weet.
Wat U niet weet proberen wij uit te zoeken.
HeIp ons er een mooie tentoonstelling van te maken !

BROMI'{ERPLAATJES
Sinds in 7966 de verplichte verzekering van bromfietsen
werd ingevoerd bestaan ook de bekende vierkante verzeke-
ringsplaatjes. Paulus heeft een bijna volledige collectie,
maar mist de plaatjes van de twee laatste jaren (2000 en
2001) Hie kan ons helpen ?

ïde ontvangen ze graag op ons museum ,waar U van maandag tot
en met donderdag terecht kunt van 8.30 u-16.00 u.
Kijk een in 't schuurtje of er nog een ligt !

BEKENDMAKING

ffi
bredr]

467e THOOBITSCTE ilÀRKTPRIJS DER ROGGE

Burgeneester en wethouders van Breda
hebben besloten de 467e Thoornsche
Marktprijs der Rogge over het jaar
2001 vast te stellen op t 28,52 of
t 12,95 per hectoliter,zijnde f24t45
of r 11,09 per Oude Bredase Veertel.
Deze prijs is gebaseerd op de gemid-
delde prijs van rogge op de twee
dinsdagen vóór en de eerste dinsdag
nó Sint Lucia (13 december).

fraaie

weken

in het
apart

van Breàa',

van àe hectol*er rogge op àe. twee

àïnsàag na Stnt Lucta (t3 àecember),

Thoontse lv1e,;t@ni, àcr I'og;e

Bvrgemeester en wethouàers

geíet op àe gemtààe,Íàe. prljs
àtnsàagen voor en àe. eerste

naay weÍhe. maatstaat àe. Thoorns@ Jvlarhtprijs wordt gerryeíà:

bes[vtten:

àe Thoornse JYlarhtprtls àe, R"oge. over het laar zoo t vast te stelÍen

op I 24,45 G ,L,o9) per o,uÀe Bre.àase. lJeerteÍ.

Bre,àa, 1aru,art zooz)
burgemeester en wethouàers van Breàa',

de burgemeester, àe, secreta:Ls)

Outnerh"erhC.G.J.Rutten
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BEETDEN IN DE BUURT 9
door Adriaan van Beek.

Onder de titel 'Beelden in de Buurt' brengen we u een
overzicht van beelden en andere sierende elementen uit het
werkgebied van Paulus. Hierbij aandacht voor de maker en
voor de (cultuurhistorische) achtergronden. In aflevering
9 van deze serie in de 'Brieven van Paulus' kijken we naar
een 50 jaar oude gedenkplaat in Bavel. Uw opmerkingen en
suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

BEVRIJDINGSMONUMENT BAVEL .
"Vrijheid, dierbaarste bezit voor aIle volkeren'r kopte
Dagblad de Stem na de onthulling van het Pools gedenkteken
in Bavel. Enkele weken nadat het bevrijdingsmonument in
Ulvenhout onthuld was(6 september) was Bavel aan de beurt.
Na acht jaar , op zondag LZ oktober L952, werd deze 'ere-
plicht aan onze bevrijders' eindelijk ingelost. Een plech-
tige H.Mis, met preek in het Pools en in het Nederlands,
werd gevolgd door een stijlvolle plechtigheid. Burgemees-
ter en wethouders, het hoofd van de Poolse katholieke
missie in Nederland, leden van het comité Nederland-Polen,
diverse geestelijken en deputaties van het plaatselijk
verenigingsleven verzamelden zich voor de kerk. Harmonie
Cecilia speelde een treurmars en de volksliederen en ook
het Bavels' dameszangkoor leverde een bijdrage. Een kleu-
ter in Poo1se klederdracht mocht de rood-witte vlag van
het gedenkteken afhalen en er werden bloemen en kransen
gelegd.
In de toespraken werden behalve over d.e dank aan de eerste
Poo1se pantserdivisie vooral ook gewag gemaakt van de hoop
dat ook Po1en eens de vrijheid weer zou herkrijgen. Pas-
toor Doens sprak daarnaast van een eenvoudig maar iluide-
lijk sprekend gedenkteken.

SYÏ.ÍBOLIEK
De Bredase kunstenaar Gerard, van Aalst ontwierp een monu-
ment dat middels een bronzen plaat een stuk van de plaat-
selijke historie vertelt. 0p de achtergrond is het panora-
ma van Bavel zichtbaar, met molen en kerk, rechts onderin
staat het víapen van Nieuw-Ginneken. De helmen, op graf-
kruisen, staan voor de gevallen geallÍeerde soldaten in
het algemeen en die van de eerste Poolse pantserdivisie,
de bevrijders van Bavel, in het bijzonder.

0p zondag 12 oktober 1952 werd het nonunent onthuJd
( fotocollectie PauLus van Daesdonck)
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De oorspronkelijke zwarte tekst op witte zandsteen was na
verloop van tijd nauwelijks meer leesbaar en daarom is er
begin jaren negentig een, niet zo fraai, tekstbord over-
heen bevestigd. Na de inhuldiging is het monument regelma-
tig de plaats voor herdenkingen en samenkomsten met Poo1se
oud-strijders. Sinds 1,994 is het bevrijdingsmonument
geadopteerd door groep 7 van basisschool de Toermalijn uit
Bavel.

VAN AALST
Gerard van Aa1st (*1896 Breda - overleden 1965 Breda) waas
beeldhouwer, ontwerper en tekenaar. Hij maakte vooral
plaquettes, portretten en borstbeelden Ín brons. AIs
leraar tekenen, later ook als directeur, was hij verbonden
aan de avondtekenschool in Ginneken. In de Willemstraat,
in het voormalig kantoor van de IGB, hangt een bronzen
plaguette van F.J. Stulemeijer van zijn hand.
In het van Sonsbeeckpark staat het door hem gemaakte
borstbeeld van die vroegere burgemeester van Breda, in het
hrilhelminapark hangt de beeltenis van notaris Verschraage.
Van AaLst ontwierp voor zíjn ouders een art-deco geinspi-
reerd grafmonument op de begraafplaats Zuilen. Blikvangers
zijn hierbij twee bronzen plaquettes, medaillons, met
afbeeldingen van moeder(1933) respectievelijk vader(1940)
van Aalst en een grote plaguette die weergeeft hoe engelen
de gestorvenen begeleiden na de dood, naar het hierna-
maals, de heme].

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden
van onze leden een rouwbrief en bidprentje te ontvangen.
tJe kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift.

ÏN MEMORIAM
rn de afgelopen maanden betreurden víij weer enkele leden.
We gedenken:

28
15

okt.
dec.

Dat zíj

Marie Aarts-Clemens Kerkeind 2 Bave1 80 jaar
Piet van Kuijk Eikakker L4 Ulvenhout 79 jaar

mogen rusten in vrede

- M



Een vijftal kinderen heeft sailen net
Anna ten Drieën onthuld.

(foto's Kees Leijten)
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O I{RONIEI{ UIT HET O

LAND VAN PAULUS

KRONIEK UIT HET ËAND VAN PAUTUS 24
door Anneke Oomes-van den Berg

JULI 2OO1

14 De dorpsraad van Ulvenhout organiseert in nauwe samenwerking
met de gemeente Breda een schoonmaakdag

AUGUSTUS

5 Kapelletje van Bavel bestaat 50 jaar
10 -25 Negen heemgenoten ondernemen een zware fietstocht naar

Santiago de Compostella.
24 -26 De zomerfeesten Ulvenhout worden gevierd met een gevari-

eerd prograÍuna.
24 -26 Brandweerpost Ulvenhout brengt een leerzaam bezoek aan

de brandweer van Cochem (Duitsland).
3L Harmonie St Cecilia uit Bavel treedt op in het voorprogralnma

van de (landelijk bekende en hoog aangeschreven) Taptoe van
Breda.

SEPTEMBER
4 Voor het eerst in 40 jaar is er weer een uilenjong uitgevlo-

gen uit een nest in de Laurentiuskerk. Er zullen er nog twee
volgen, een vierde redt het niet.

6 Harmonie Constantia (Ulvenhout) bestaat 95 jaar. Dit wordt
op 4 november met een concert gevierd.

9 In het museum van Paulus wordt de wisseltentoonstelling Paard
en Heem offlcieel geopend met medewerking van de Brabantse
Aanspanning die met 39 combinaties defileerde.

9 Zevende Ganzenvenloop te Ga1der ondanks slecht weer toch
succesvol.

L0 De 26e jaarvergadering Paulus wordt gevolgd door een lezing
van Piet Nuyten over wichelroedelopen en radiëstesie
Slecht weer spelbreker voor Fietsdag Ulvenhout. Er worden
slechts 72A startkaarten verkocht.
Ulvo1une kan terugkijken op een geslaagd kapellenfestival

160

VerzaneLd voor de onthulling van het nonunent,
vinr Ger Aarts (directeur b.s. De Rosnolen);
mans; Celine Potters-Vaes; Adriaan van Beek;
Westerlaken en Ria KépJiíni (ouderraad)

Jan Grauw-
Jan van der

lL oktober 2001
Celine Potters-Vaes

16

30

-

a;
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OKTOBER
1 De Bavelse peuterspeelzaal Humpie Dumpie bestaat 25 jaar.
1 cc Nieuw-Ginneken (Ulvenhoutse duivenclub) bestaat 50 jaar.
6 Ulvenhout kan tijdens een open dag kennismaken met het 't

Berkske, een nieuwe woongemeenschap voor verstandelijk
gehandicapten.
-2L Bonte avonden Bavel trekken zes keer volle zaal.
Tegen een gevel van de Rosmolen wordt "Anna ten Drieën"
onthuld. De steen was jarenlang zoek.

22 An en Jac van Nijnatten uit Bave1 zijn 65 jaar getrouwd.
26 Niet minder dan 32 verenigingen nemen deel aan de dorpsquiz

in Bavel. Paulus wordt derde achter carnavalsvereniging
"Weet je Wel" en de Blaosaopen.

NOVEMBER

5 Laurens Siebers vertelt bij Paulus over grafmonumenten. Hij
voert ons langs begraafplaatsen in en om ons heem.

14 Gouden huwelijksfeest voor Nelly en Janus van Dun uit Strij-
beek.

L6 Paulus neemt deel aan de West-Brabantse Quizavond voor Heem-
kundekringen Ín &íouw en eindigt op een eervolle tweede plaats
achter "Op de Beek" uit Prinsenbeek. Dit jaar organiseert de
kring van Prinsenbeek deze verbroederingsavond.

27 Bave1 wordt opgeschrikt d,oor familiedrama in de Jan Oomen-
straat waarbij een 54-jarige vrouw en haar ?3-jarige dochter
om het leven komen.

DECEMBER

19 In de veldkapel aan de Bouwerij in Galder wordt een hek ge-
plaatst om de nieuwe kerststal en het Mariabeeld te bescher-
men. Het hek en d,e kerststal worden geschonken door de Stich-
ting Restauratie Kerkgebouwen Galder, Strijbeek en Ulvenhout.

26 Sneeuw op Kerstmis, naar nog geen echte witte Kerst
3L De dorpsraad van Ulvenhout strooit voor het eerst met euro-

centen voor I'Nieuwej aorke-ouwe"-zangertj es.
31 In alle kerkdorpen wordt enthousiast door de jeugd gezongen

voor het nieuwe jaar.
31 Charles de Kort stopt, na ruim L2,5 jaar, a1s beheerder van

de kinderboerderij de Bunderij in Bavel.

GEEF AtS IEMAND JARIG IS EENS EEN

LIDMAATSCHAP OP PAULUS CADEAU !

19 decenber 2001

Fien de Graaf plaatst
het laatste beeldje
in de nieuwe Kerststal
in Gaider

Een nieuw hek
beschernt de kapeJ
tegen vandaiisne
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VERHUUR VAN DE PRINSENHOEVE
door Chr.Buiks.

De Prinsenhoeve is een bijzonder goed bewaarde gebleven
boerderij, dicht bij Ulvenhout tegen het Markdal gelegen'
De boerderij werd eeuwen lang aangeduid a}s de Hoeve te
Ulvenhout oi de Hoeve van Ulvenhout. De naam Prinsenhoeve
komt in de buurt van Breda wel meer voor, b.v. voor een

boerderij bij Hulten, voor een boerderij bii het Hout en

voor een boerderij bij het Liesbos, àlle bezittingen van de

PrÍnsen van Oranjà. De naam Prinsenhoeve voor al deze boer-
derijen is tameliik recent (pas in de 19e eeuw gegeven).

In 1634 bestond de hoeve uit 11 bunder saeyland, 5 br.weyde
en 9 br.heyde. In moderne maat komen de 25 bunder overeen
met 3215 hà. De pachter was Anthony Monden (voor een perio-
d.e van 5 jaar) en de pachtsom bedroeg 250 gld/jaar'
De tiendXlamp 'Tussen Twee Beken' , die met de hoeve geza-

menlijk verpàcht werd, werd door de pachter verrekend voor
15 zester rog (RA Den Haag, ND 1205,f 79).
De rekeningen van de Domeinen in het Rijksarchief geven

vanaf 1634 iaar na jaar de opbrengsten van de verpachtingen
van de domeinhoeven, met namen van pachters etc. Zo kunnen

we dus nagaan wie de pachters waren en hoeveel ze moesten

betalen.
In het jaar 174L werd een serie 'zavelhoeven'(zand-hoeven)
in bezit van d.e heer van Breda verpacht: het aantal pacht-
voorwaarden beliep vele tientallen items. De Prinsenhoeve
wordt hierin aangeduid a1s de 'Hoeve van Ulvenhout' en om-

schreven als ' een extra-ordinaire, schoone boerewooninge
ende hOeve, voorsien van een ruym, sterke, Cgnmodieuse
huijsmansvíooninge, Schuure, stallen en verdere ap- en de-
p"rróiti"n van díen, groot aI vanouts in saaylant en weylant
na gissinge tussen dè 20 en 30 buynder, behalve de heyvel-
den. 'De hoeve was in voorgaande jaren verhuurd aan Jan

Anssems, maar nu wordt ze verpacht aan Adriaen Lambrecht
Leyten voor 450 g]d/jaar. (bron R1055). In het jaar 1759

*eid de hoeve ondér vrijwel dezelfde omschrijving verpacht
aan Cornelis Adriaan Donkers, die ook aI de voorafgaande 6

jaar pachter was ge1{eest en wel voor 400 gulden (R1066).
ó" paèntvoorwaarden, die eeuwenlang vrijwel gelijk bleven,
zulien we hieronder, voorzover het interessante bepalingen
zrjn, Iaten volgen (diverse voorwaarden hebben betrekking
op de financiën en worden hier weggelaten).

op één vraag willen we u niet het antwoord onthouden.
Kan nen den aanstaanden regen voorspellen?

- Àntwoord: Jà, er zijn veel teekens, maar ze zíjn er niet
zo zeker:

Men mag règen verwachten:
1. na een schielijke verandering van koude tot warmte en

omgekeerd
Als de zon des avonds water trekt; 't is te zeggen
a1s er bij ' t ondergaan der zont bleeke strepÀn vanuit den grond tot aan de zon komen.
AIs de lucht gemasseld is (massels zijn plassels)
AIs er des avonds eene overgrote menigte sterren
zichtbàar zijn.
Àls de aalputten en het schouwzwart meer dan naar
gewoonte rieken.
AIs het zout vochtig wordt.
ÀIs het hout zwe1t,
AIs het íjzer met druppels nat bedekt is en dus be-
roest.

9. Als de vloeren niet opdrogen en de koeien de muur
likken om het salpeterzuur te smaken.

10. Àls het vel des trommels ontspant en een doove kl.ank
geeft.

11. AIs de rook in de mond slaat.
1.2. AIs de zwaluwen 1aag bij de grond vliegen.
13. Als de pauw roept.
L4- Ars de hennen in het zand fladderen en laat opblij-

ven.
ÀIs het koningje vroeg in den norgen schuifelt.
Als des morgens het glas niet bedauwd is, regent het
bÍnst den dag.
Als de wind door de zon draait, in plaats van met de
zon weg, of als hij in de opening der deuren schui-feIt.

Dat zegt de regenvoorspeller van dienst anno 1993.
Doen, met alle technische snufjes, pien, De Bosere of sabi-
ne Hagedoren het Beter?

Uit: Spycker (Essen), Jaarboek 2000

2.

5.

3.
4.

6.
7.
8.

15.
1.6.

17.

-iË
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De hoeven die Ianderijen hebben aan de Mark moesten twee
maal per jaar schouw naken, namelijk begin juni en begin
september (datum waarop het gereed. moest zijn 20 juni resp.
20 september). Ars hieraan niet vordaan was werd het tegen
dubbele kosten gedaan. De hoeven werden 'voetstoots en met
den hoop' verpacht, dat wil zeggen dat de pachter genoegen
moet nemen met de oppervlakte van de 1anderijen, ook aI
staat de grootte niet exact in de pachtvoorwaarden.
De 'expiratie' vcu'r de pacht vond plaats in de stoppeltijd
(augustus) van het laatste huurjaar voor wat betreft het
bouwland en met Allerheiligen wat betreft het weiland. rn
dat laatste jaar moesten de pachters l/4 van het bouwland
braak laten riggen. De nieuwe pachter werd in l74t wel de
keuze gelaten om de braak ook te bezaaien of braak te la-
ten. ÀIs de nieuwe pachter besloot de braak te bezaaien zou
hij op zijn beurt na afloop van zijn pachttermijn aI het
huurland bezaaid achter moeten laten.
rn het raatste jaar was de halve oogst voor de vertrekkende
pachter en de andere helft voor de aankomende pachter.
De nieuwe pachter zou pas half maart L742 in de boerderij
komen te rÍ{onen. De oude pachter zar wel in de tussentijd
onderdak moeten bieden aan de paarden van de nieuwe pach-
ter, die immers in het najaar moest ploegen (dan was het
bouwland aI overgedragen aan de nieuwe pachter). Dat ploe-
gen was een groot werk: elk perceel werd. enkele malen ge-
ploegd. Het ploegen werd 'bouwen' genoemd.
De pachters moesten 'alle schouwingen en heijningen' tegen
hun landerijen onderhouden, d.w.z. de wa1len met de heggen
daarop staande in goede staat houden. AIs er gaten in de
wallen ontstonden, d.w.z. door konijnen, vee, of mensen,
moesten deze met zoden gerepareerd worden. soms moesten
struiken op de wal in elkaar gevlochten worden om betere
veekering te krijgen. Dat vlechten vtrn voorar mei- en slee-
doorn was een vak apart: er moest een ondoordringbare heg
ontstaan. Ook de darunen en sloppen (inritten naar een ak-
ker) moesten onderhouden worden: een dergelijke toegang tot
de akkers werd. door intensief gebruik uiteraard modderig en
er kwamen diepe sporen in te zitten, die weer dichtgemaakt
moesten worden. ook hekken of poorten in de sloppen moesten
goed en sterk zijn: de oude pachter kon ze tegen 'prisatie'(taxatie) overdoen aan de nieuwe. De waterlopen moesten
net als de Mark - van waterplanten ontdaan worden.
ook de ingetrapte kanten moesten dan weer opgetrokken wor-
den, een buitengewoon zwaar werk. Dit moest half mei ge-
beuren.Als de pachter in gebreke was gebleven kon de schout
het werk op kosten van de pachter laten uitvoeren.
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De sloten moesten dus op een goede wijdte en diepte gehou-
den worden en de uitkomende modder en planten moesten over
het aanliggende land verspreid worden. Sloten tussen lande-
rijen van verschillende eigenaren moesten half en half ge-
daan worden.
Diste1s, biezen en ander onkruid moesten de pachters twee-
maal per jaar, namelijk in mei en september, verwijderen of
dit zou op hun kosten door de rentmeester uitgevoerd worden
Om in de weilanden te komen mochten de pachters geen dammen

in sloten leggen, maar wel bruggetjes (schoren).Boete f 25-
trÍeilanden en beemden mochten niet gescheurd worden. De boe-
te hierop was niet mals: 100 carolus gulden en dubbele
pacht.
Afslag van de pachtsom wordt alleen gegeven bij inundatie
en oorlog, als men althans binnen een maand bewijsmateriaal
voorlegde.
In het laatste pachtjaar moesten de pachters evenveel vee
houden in andere jaren en ook geen rouwagie of mest van de
hoeve afvoeren. Boete 50 gld. Voor elke kar ('voeder') die
afgevoerd is.
Het gebruik van mest afkomstig van de pachthoeve op eigen
grond was verboden (boete:dubbele pachtsom gedurende de
hele termijn.
Schapen, paarden en koeien die schurft hebben mochten niet
op de verpachte percelen weiden en ook niet op l^regen of
dijken in de buurt. Boete: de dieren werden verbeurd.
Jonge of oude varkens mochten niet langs de wegen lopen,
maar we1 op het gehuurde land (boete:verbeuring)
Op hoeven, waar de Heer van Breda tiendheffer was, werd de
tiende schoof van het graan voor hem gereserveerd..
Ook het 10e lam of varken waar smalle tienden verschuldigd
zijn. Verder betalen percelen waar raapzaad, koolzaad, a-
juin, kaarden of meekrap worden verbouwd 6 gld/bunder. De

meekrap werd alleen in het laatste jaar belast (de plant
moest meerdere jaren groeien).De laatstgenoemde veldvruch-
ten werden vrijwel alleen geteeld op de domeinhoeven op de
Noord en niet op de zandboerderijen zoals de Prinsehoeve te
Ulvenhout.
Aan de hoeven mocht alleen nieuwbouw uitgevoerd worden met
toestemming van de rentmeester: de pachter kon geen vergoe-
ding voor deze nieuwbouw pretenderen aan het eind. van zijn
termij n.
Het schaarhout op de hoeve was geheel bestemd voor de ver-
pachter: de pachter mocht het niet beschadigen en moest er
voor zorgen dat niemand anders schade kan toebrengen (boe-
te: 100 gld en dubbele vergoeding van de aangebrachte scha-
de).
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Na het bossen van het schaarhout moest de pachter er voor
zorgen dat het hout de eerste 3 jaar niet door loslopend
vee beschadigd kon worden (boete 50 gld) Het schaarhout
bracht veer geld op en werd door deze maatregel goed be-
schernd.
Jaarlijks mocht de rentmeester op erke hoeve l/2 gemet rand
met heesters beplanten of met eikels bezaaien. bok mochthij afgestorven heesters op wallen vervangen. AIs er essen-
boompjes in weilanden opschoten, moest de pachter die uit-
steken en overplanten in de heggen. Arre srootkanten moch-
ten door de Heer beplant worden met essen of wilgen'pooten'
De pachters moesten 's1me hoogheijts regten en geregtighe-
den soo ten opsigte van de servituijten en nótaiónsten'
nakomen. Die hofdiensten waren in de Lge eeuw wer haast
verdwenen, maar zeker tot de onlusten van de go-jarige
oorrog vormden ze wer een reëIe last. De boeren moesten bv.hooi maaien, vrachten vervoeren, turf steken etc. voor de
Heer. De pachter van de prinsenhoeve te Hurten moest de
boeren oproepen de diensten uit te komen voeren: 'ar1edeselve hofdiensten van de ondersaaten aldaar alle jaar te
versoeken'
De pachter mocht turf steken op heivetden behorende bij de
hoeve zo veel aIs hij voor zijn brandstof nodig had, ter
beoordeling van de rentmeester. Ars iemand die g""n recht
had 'turffmatten, schabben ofte brekkeringh' in àe heivel-
den van de hoeve stak, moet de pachter direct de rentmees-
ter informeren.
De pachter van de Hoeve van urvenhout, die gewoon was kar-
veren en schapen in het ïoorste deel van het ulvenhoutse
!o. te drijven, mocht dit niet meer doen. Ook mocht hij
daar geen turf of vlaggen meer steken (boete 100 gld. )
De pachters mochten niet vlaggen ('vlaggen, plaggen, maai-jen of steecken') in dreven of bossen omdat níerdoor de
bomen schade konden oplopen. Boete 100 gld.
AIs er bepaalde servituten drukten op percelen van de hoe-ve, moet de pachter dit melden, opdat er door de Raad en
Rekening tegen geprocedeerd kan worden (bv.recht van over-
weg)
De pachters moesten aIIe lasten op de hoeve drukkende beta-
1en, zoals:'contributiën, verpondingen, vijfden penning
oft beede'
De glazen van de verpachte hoeven moest de pachter onder-
houden, evenals de vloeren en de daken.
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In de 19e eeuw vonden de verpachtingen plaats voor een

notaris. Ook in de archieven van de Nassause Domeinen zijn
uiteraard gegevens uit deze tijd over de hoeven te vinden'
In het jaai ígfg werd de Prinsenhoeve, die omschreven wordt
a1s 'eene bouwhoeve genaamd de Hoeve van Ulvenhout, be-
staande in huis, stal, schuur en verdere timmeragien, met

26 bunder zaay en weyland en heyvelden', verpacht aan Maria
Schipperen, weduwe van Cornelis Cornelissen Briellemans
voor iuim 833 gtd. De huurster moest de reparaties uitvoe-
ren, terwijl de verpondingen door de domeinen betaald wer-
den (meestal betaalde de huurder aIle belastingëtr, hier
blijk'baar niet). In 1819 werd d.e huur door de weduwe voort-
gerót tegen dezelfde jaarlijkse pachtsom. In 1825 idem.
( bron: PZB )
In 1831 moesten er grote reparaties aan de boerderij uitge-
voerd worden: het dak van de grote 'Vlaamse' schuur moest
gerepareerd worden, de fundamenten moesten hersteld worden,
[eroriil ook de planken nodig vervangen moesten worden' In
de stàI moesten 1*ee nieuwe deuren worden aangebracht en de
planken vernieuwd worden. In de bakkeet moest een nieuwe
plavuizen vloer komen en het wagenhuis (zeldzaam zo'n ver-
melding) moest een nieuw dak krijgen (bron:P453,nr.34).

In 1836 waren er weer grote herstelwerken nodig (N1272,

p.16). Zo moest in de kamer de oude schoorsteen afgebroken
worden en verkleind worden. In de keuken moest een kast of
'spin' gerepareerd worden Qok moest in de keuken een zol-
dei aangebiacht worden, terwijl de tegelvloer hersteld
moest worden met 140 rode tegels. De keuken moest voorzien
worden van 5 banken. In de moos moesten 2 ramen gemaakt

worden: de afmetingen werden precies opgegeven. Er moesten

12 halfwitte'glasruiten in de ralnen gezet worden. De trap
naar de zolder bevond zich in de moos en die moest op enke-
Ie plaatsen verstevigd worden. De opkamer werd ook grondig
ondèr handen genomen: de oude tegelvloer moest uitgebroken
worden en er moesten nieuwe rode tegels gelegd worden. Maar

de oud.e tegels mochten niet zo maar weggegooid wordeni ze

moesten hergebruikt worden in andere vertrekken waar de

vloer aan reparatie toe was. Ook moesten er op de opkamer

twee glasramen komen.
De ,older boven de kamer moest afgebroken en geheel ver-
nieuwd worden. De planken voor de zolder moesten bestaan
uit dennenhout van 3 cm dik-
Op de naden van de delen moesten tengels gelegd worden,
zàwel bij de zolder boven de opkamer a1s die van de keuken
(on te vóorkomen dat er stof naar beneden dwarrelde?)
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In de stal moest de onder- en bovenzeul vernieuwd worden:
de nieuwe moesten bestaan uit eikenhout (onder) en dennen-
hout (boven). Er werden 26 nieuwe stalgangen geleverd door
de domeinen, Iang 2 meter bij 9 cm diameter. De deuren van
het wagenhuis, waar de karren stonden, moesten hersteld
worden. Bij de varkenskooi moesten de fundamenten uitgebro-
ken worden en vervangen door nieuwe, van ijsselsteen. De
put was ook versleten: de losse stenen moesten weer vastge-
metseld worden en er moest een nieuwe rollaag komen. Het
dak van de boerderij moest plaatselijk 'ingeschoeijt' wor-
den met riet: hiertoe waren 100 bossen riet nodig van 70 cm
omtrek. De vorsten moesten aangesmeerd worden en aI het
versleten tirunerwerk moest hersteld worden.
De aannemer moest de nieuwe zolder en de nieuwe deur tussen
keuken en kamer eerst 2 maal in de grondverf zetten en dan
met olieverf afwerken. Het houtwerk van de schuur moest ge-
teerd worden.

In 1843 werd hlillem van RieI huurd.er voor de som van 530
gld/jaar. De boerderij wordt omschreven als: eene bouwmans-
wooning met koestal , graanschuur, paardenstal, turfkooi,
bakhuis, twee moestuinen met de werf en 22 percelen zaai en
weiland, groot 33 bunder 50 roed.en (bron: P459). Zes jaar
later (6 jaar was de meest gebruikelijke pachttermijn) con-
tinueerde tdillem de huurr DU tegen 743 gld/jaar (bron: N40,
nr.92) en ook in 1855 blijkt dezelfde huurder op de boerde-
rij te zitten. (bron:N46rnr.8L). In de pachtvoorwaard.en van
de laatste verpachting (die ook golden voor andere domein-
hoeven) treffen we weer een aantal bekende punten aan. In
het laatste pachtjaar moest de pachter 2/3 van het bouwland
met winterrogge bezaaien, waarvan na de oogst de helft aan
de nieuwe pachter toe zou komen. Een derde van het bouwland
moest in dat laatste jaar 'ledig in de witte stoppelen
opgeleverd worden'. De pachter moest in zijn laatste pacht-
jaar met aI zijn vee tot half maart op de hoeve blijven
zitten, dit om voldoende mest te verkrijgen. In het najaar
van zijn laatste pachtjaar moest de pachter een vertrek in
zijn boerderij reserveren voor de nieuwe pachter en ook
plaats voor een paard van de nieuwe pachter in de stal en
idem voor werktuigen in het wagenhuis. Als de pachter gedu-
rende de huurtermijn kwam te overlijden, zouden de domeinen
beslissen of zijn weduwe of één van zijn kinderen de pacht
mocht continueren.
Het rapen van patrijzeneieren en het vangen van hazen was
uiteraard aan de pachter verboden en hij moest ook voorko-
men dat anderen zulks deden.
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De pachter mocht absoluut geen graan, stro, hooi, dsrhout,
'koiteling', aardhopen of mest van de hoeve afvoeren. Kor-
teling zal 

.korte 
mést (zonder lang stro) geweest -zijn en

aardhópen waren hopen waarin zoden of andere aarde klaar
lag om in de potstal gebruikt te worden'
De weilanden moesten twee maal per jaar 'gebloot' worden,

d.w.z. ontdaan worden van 'riet, Iiezen, biezen, netelen,
distelen, doornen'en ander onkruid. Het bouwland moest

goed gewied worden, dit ter voorkoming van een toename van

ónXruiO. De granen werden nog niet op rijen gezaaid, dus aI
het wieden moest met de hand gebeuren, behalve bij de aard-
appelen (die al we1 in rijen stonden?). Uit de weilanden
móinten geen zoden gehaald worden voor de aardhoop of om

frachten (wal1en) tó maken. De ingetrapte kanten van de

weilanden noesten opgehaald worden en de molshopen moesten

geslecht worden. Alló belastingen die op de hoeve drukten
ierden betaald door de domeinen. De dorsvloer in de schuur
moest goed onderhouden worden: deze was van leem en moest

regelmàtig bijgewerkt worden. Ats er reparaties aan de

boórderij 
-nodig 

zouden ziin, moest de pachter die uit laten
voeren. AIIeen als er gedeelten vernieuwd moesten worden

draaiden de domeinen voor de kosten op. Kleine reparaties
waren dus voor de pachter: hij moest ook de werklieden de

kost geven en matefialen aanhalen. Als de boerd.erij af zou

brandón of omver zou waaien, beslisten de domeinen of er
nieuwbouw zou komen. Het hout van de heggen en bossen bleef
gereserveerd voor de domeinen. AIs de rentmeester graan op

àe zolder op zou willen s1aan, moest dat toegestaan worden'

De pachter mocht geen varkens los laten lopen, ook al waren

ze geringd (een ring door de neus om wroeten te voorkomen) '
AIs er binnen een afstand van 2 uur (10 km?) brand uitbrak
op een andere domeinhoeve was de pachter verplicht om te
gàu1 helpen bii het blussen.De vraag is of dat nog enig nut
,oq hebben, wint eer de pachter op de hoogte was van de

brand en bij de betreffende boerderij aangekomen was, zou-

den er tocÀ al wel enkele uren verstreken zijn.
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rn de afgelopen maanden kwanen weer vele kleine en grote
voorwerpen binnen voor onze collectie. hle hebben alles
ondergebracht in de volgende deelcollecties

ÀRCHIEF
Prenten van Pieter Breugher en lezingen van pater lrlirfried
over Breughel met documentatie en boeken

CURIOSA
25 geboortekaartjes; sigarenpijpje; theelichtje

DEVOTIONALIA
70+45+50 (=165)-tal bidprentjes;

FOTOGRATIE
meerdere foto's uit familie-archief pater wilfried; foto
Prinsenhoef; foto oude voordeelmarkt; 5 foto's irlielerronde
van Bavel 1948

KEUKEN

aantal strijkijzers net treef; twee overhand.doeken;

KLEDING
zes losse overhemdboorden voor heren; 2 losse polsmanchet-
ten voor Dames i ,

tAI.IDBOTIhI
Wolkaarder

OUDHEIDKAMER
0lielamp op beugel; koperen overpot; snotneus; kolenkit;

VERENIGINGEN
Vaandel R.K. J.B. -Bave1

I{INKEL
BIik voor Ginnekensche Speculaas; koffiefilters;

DE SCHENKERS }íAREN :
Mevrouw, mijnheer of familie A.van Beek; F.van Dun; T.van
Dun; J.Grauwmans; A.Hoogerheyde; A.van Hu1st; l{.tangen;
Pater Wilfried Mertens+; H.Peeters; L.Verheem
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STINKENDE GOUtÍ'lE

IN DE KRUIDENTUIN VAN DE PEKÍIOEVE.
door lIarry Verhoeven.

Hij is de vinden onder de vlierstruik die tegen het bak-

huisje van De Pekhoeve leunt. Door niemand gezaaid of
gepfant en toch in een flink aantal: de stinkende gouttle'

ótiiciefe naam: Chelidonium majus. Spontaan ver§chenen

dus, maar niet zonder hulp. In dit geval van mieren- De

i"ni" vruchten, die op een hauw lijken, bevatten eironde
,aaó5es die elt< een uitsteekseltje dragen waar nieren dol
op ,ijn. z,íj slepen al etende de zaden mee tot bij of Ín
hun nést. Uót voórdeel is wederzijds want de zo verspreide
zaden kunnen dan weer op een geschikte plaats ontkiemen'
Dat is bij voorkeur een ptet ie in de halfschaduw met los-
s€r niet te droge grond-
feiiitre naam: Àtiàfenae gouwe, maar wel een juiste. Dat

"gouíre" slaat op de gouttgóte kleur van het melksap dat de

pÍ*t afgeeft als je hem plukt. Het_ "stinkende" sap Ie-
iert, belialve een onaangename geur vlekken op vingers en

kleding. Deze vlekken zijn alleen met veel moeite te ver-
wijderàn. Het Cruydboeck van Dodoens(zesde druk uit 1644)

beichriift deze eigenschappen als volgt:
.DiT gheheele bruydt-is swaet van teuck: ende oock aen

wat kant bft deel dataen 't quetst oft wriift / geeft het
van hen een goutgeel §ap / tt welck scherp ende hiitende
is / ende wat bitterachtigh van snaeck."

vroeger werden aan dit gele melksap a-] lerlei geneeskrach-

tige werkingen toegeschrLven. Tot in de 17e eeuw dacht en

franaetde men vanuit de Signatuurleer. Volgens deze leer
kon de geneeskracht v.rn eer plant worden afgeleid- uit de

kentekens er van, zoals de geur, de kleur de gedaante en

de smaak. Za zov longkruid met zijn gevlekte bladeren

rraoí"ge de Llad.roim geschikt zijn om hondsdolheid te
verdrljven. Bloemen van de witte lelie doen sproeten
verdwijnen en zorgen er voor dat de huid blank blijft' Zo

beschouwden de aàhangers van de sigrnatuurleer het gele
sap van de stinkende gouwe als een geschikt niddel ter
genezing van geelzucht.
Daarnaast weró het sap gebruikt om wratten op de handen te
bestrij den.
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COLLECTIE PAULUS' MUSEUM 122
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de naam 'wrattenkruid'
namen zijn bekend uit Frankrijk, Duitsland

De geslachtsnaam Chelidonium stamt af van een Grieks woord
dat zwaluw betekent. In de eerste druk van zíjn boek over
kruiden (al in 1554) onderscheidt Dod,oens twee soorten:
Chelidonium minus en Chelidonium majus. De eerste heette
toen ook wel Cleyne gouwe; wij kennen hem als speenkruid.
Dit plantje komt te voorschijn, zo meende men, a1s de eer-
ste zwaluwen in het land komen. Van de tweede soort, vroe-
ger Groote gouwe genaamd, wilde het volksgeloof dat het
melksap de blind geboren'jonge zwaluwen ziende maakte. Ook
voor de mens zou die heilzame uitwerking op de ogen be-
staan. Door verdikkingen in en om d.e oogappel weg te nemen
(staar?) zou het gezichtsvermogen weer goed worden. Er is
gelukkig niemand meer die dat nu nog aanneent. Maar de ou-
de namen als 'oogenklaar' en 'schelkruid' herinneren hier
nog aan.
Dodoens haalde ook Plinius aan die zeí dat dit kruid 1it-
tekens doet vergaan en 'de witte schellen van de merriën
wegneemt'.
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WIE ZIJN DIT 1'37 ?

In Brieven van Paulus 137 publiceerden we bovenstaande

foto over twee pagina's met de vraag :wIE ZIJN DIT" 2

We kregen
herkend:

een aantal reacties. De volgende personen werden

Vandaar bij ons
Overeenkomstige
en Engeland.

2

5

6

B

10

Heijblom of Schul
Cen,Majoor derCavalerie H.C.G' van Lawick
B.W.Th van slobbe, burgemeester van Breda en daarvoor

Gouverneur van Curagao (1930-1936)

Lambooy, oud-burgemeester van Den Bosch

ifrr Ur-in.g.S. Sórraris Burgemeester van Ginneken en

Bavel ( 1916-1942 )

11 mevrouw Serraris
13 Jan de Visser, kastelein van café De Ster
16 F.Smits van Waesberghe (onlangs overleden)
L7 v.d.Wouw, h.d.s. te Ulvenhout

\ J,

'!
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Mr P. Roelse uit 's Hertogenbosch kon 5 en 6 achterhalen.
Dhr A. van lersel uit Hílvarenbeek leverde de meeste
namen. Hij merkt op dat beide burgemeesterigeen amlbtsketen
dragen, dus niet in functie zijn. Wel is het een zware
vertegenwoordiging van "hotemetoten". Waarschijnlijk
tussen 1936 en 1940 is de foto genomen.
De overige namen kwamen o.a. van ons lid dhr Van der Aa.

Wellícht dat er nu bij meerdere leden een lichtje gaat
branden. Graag ontvangen wij van U een of meer van de
ontbrekende namen. En hebt U een idee waar d.eze f oto
gemaakt is ?

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 vijf maal per jaar en geeft naast veel infornatie voor de leden ook
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de

vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en

de gemeente Nieuw-Ginneken.
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schreven bij de Kaner van Koophan<iel te Breda onder nummer V 282568.

secretariaat : Àbdij van ThornstraaL 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
Ledenad.ministratie : PauIus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 ÀB Ulvenhout.

MUSEI.IM

De heemkundekring heeft'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1

Het museum is geopend de 1e zondag van de maand 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 nuseum op werkdagen van 8.30 -
16.00 uur. In juli en augustus is het museum gesloten.
Het museum is ondergebracht in de "stichting Paulus'Museum" (s 10.49.79)

BESTUUR
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.À.van Dorst
W.À. Langen
H.J.M. Meeren
À.P.J.M. Luijten +

À.P.M. Goos
J.À.M. Grauwmans
À.M.H. Verkooijen
A.H.M. Verschuren

PUBLICATIES

voorzitter 1999
vice-voorzitter 2000
secretaris 2000
2e secretaris 2001
penningmeester 2001
2e penningmeester 1999
medewerker Ulvenhout 2000
medewerker Bavel 2001
medewerker Galder/Strijbeek 1999
technisch coördinator 2000
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Heiligen in de Weersvoorspelling 65

Februari-Sprokkelmaand-DoI 1e Maand
Sint Dorothé (6/2)
Brengt sneeuwval mee

Maart- Lentemaand- Zaaimaand
De hageL van Sint Arjaan (5/3)
Laat niets van 't jonge gras meer staan

UITSPRAAK 130

Een regenboog in de morgen
baart de boer veel zorgen
Een regenboog 's namiddags laat,
blij de boer te ruste gaat

1975 Monumentenboekje J.M.E.M'Jespers Euro

1977 Mol-en 'De Korenbloem' J.C.van der LJesterlaken
197? 130 jaar Mariaschool C-J.M' Leijten
19?8 Korenmolen 'De Hoop' H.Dirven,K'Leenders e'a'
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout Dr-J.L.M' de Lepper
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginnek0rr ll. Dirverl, J. v.d.Hesterlaken
1981 Driekwart eeuw Constantld J.en R'v'd'Westerlaken
1982 David Tomkins Drs-H'Verhoeven(BvP 39)

1983 100 jaar school Galder A.V+:rkooijen e'a'(BvP 44)

1983 Veldnamen 1-25(1983-1988) Ir-Chr'Buiks(per deel)
1984 Carnaval Oud en Nieuw-Ginnekert Bri'even van Paulus 46

lgS5BibliografieIM'Beugels,C'Leijten(BvP55)
1985 Tussen Witte WoIk en Ànnevi Iltr J.M'E'M' Jespers
1986 Wandelen in Strijbeek J.Jespers en Drs.H.Verhoeven
198? Kerken in Bavel Dr.C.S.M. Radernakel SS'CC

lgBTWandeleninUlvenhout(CalIoL)Ir.W'Bonekamp,U'Scheepers
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek À.J'Spierings
1994 De Ginnekensche Tramweg Mij. P.van de Ven e'a'
1994 Bibliografie II C.J.M' Leijten (BvP 101)

1996 Wandelen op Luchtenburg Jacques Jespers
1996 Veldnamen 26 (Index) 1r'Chr'Buiks,J'Spoorenberg
1996Gemaattijst1?95J.M.H'Broeders,À'1tl'Jansen
1997 straatnamen A'w'Jansen
1999 Carnaval in Ulvenhout Ben C ' Martens
1999 Geschiedenis Boswachterij UIv. C-P'M' van Àlphen

LIDMÀÀTSCHÀP
Het verenigingsjaar van de heemkundekring I'oopt van 1 septenber tot
gustus. Naàst-dlverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen
óursj.es geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus'uit. Het

maatscha! van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor
verenÍgingsjaar 2001-2002: 15,- Euro per jaar'

- 2,25
a 1E

- 2,25
- 2,25
- 2,25
- 7150-(-
_ ? (n
- 3,50
- 2,25
- 3,50
- ? qn

- 7,54
_ ) )Ë,

_E-

- 2,25
- 4,50
- 9,-
- 3,50

a aÉ

- 3,50
- 2,25-(-
- 4,50
- 4,50

31 au-
en ex-

1 id-
het


