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Tijding 1980/1 is in Uw bezit.

Wegens noodzakelijke verandering is de uitgave in een
nieuw jasje gestoken.

"het zal doen
n-I

We vertrouwen er echter op dat ook daze nmslag
Al met al is het een “lijvige" uitgave qeworde
Veal mededelingen, met vervolgens een hele serie artikelen.
Naast onze heemkundige belangstelling, is de voorgenqmen -
"deling" van No0rd~Brabant iets wat ongetwijfeld de aan~
dacht trekt.
In dit kader meenden wij er qoed aan ta doen Qggg uit de
"lesbrief" van het comité "Brabant Eén" te publiceren.
Alhoewel de voorzitter van de "Kring", lid is van genoemd
comité heeft de publicatie hoofdzakelijk ten doel U te
informeren @VeI=
Wat was, en wat is Noord~Brabant nu eigenlijkl A
Mogelijk dat we na kennisname van het geschrevene onze visie
wat beter kunnen bepalen.
En afgezien van dat, leerrijk is het allszins.
Enkele artékelen zijn omwege de veelheid van kopij inge-
houden, dosh komen in de volgende uitgave aan de beurt. .
Een gegeven waar we eigenlijk reeds lanq naar uitzien, en,
tot tevredenheid stemt.
Moge " T ij d i n g " 1980/1 voor U een waardig vervolg
op 1979/3 zijn. '

Namens de redactie:

A. Pijnen.

in welke vorm dam ook, is behoudens schriftelijke- toestem-
ming yam schrijvers en bestuur verbsden.
Terw131 de verantwoordelijk aanqaande juistheid»e.d. vannhet
geschrevene voor rekening van de schiijverls) is.
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S me tellina iyur

Met ingang van 3 maart 1960 bestaat hat bestuur uit e navnlgende
persmné :

A.3. Pijnen, unorzitter
Huijbergseweg 51 Hcugevheide Te1e¥n0n Q1646-2895.
L.F.v.d.Bergh,_vice-voorzitter
Avialandalaan 29 Huogerheide Telefomn D1648-3339.
Chr.Suijkerbuijk. secretaris externe zaksn
Putssweg 9 Hoog rheide Talafnon D1B4B*3262.
Maj.M.Bastiaanse,secretaresse interne zaken
Antwerpsestraat 4? Putts Telefnon B1845-2794,
A,Mattheussens3 penningmeester
Aanwaa 2?, Ussendrscht.

E§!2@uw_Ei@@;@@r§:v¢D9¢P%“
Vegalenzang 3, Ussendrecht=
Broader A.Franken
Q.L.V. tar Duinaniaan 199 Gssen recht.
3.v.Luon-
K0n.wi1ha1minastraat 22 nssendrecht, Tale¥n0n D1647-2782.
1 bestuurszetel staat tot nadare aankondiging nag Gpen.
Hat dagelijks bestuur bestaat uit vunrzitter, secratariaat
an penningmeestar.

Niauwe laden kunnen zich opgeven d.m.v. starting van de jaar-
cantributia ad. f 2D,~~ t.n.v. Penningmaester “Hat Zuidkwartier”
bij da Rabobank ts Ussendrscht nu. 14 U5 21 437, gironummer van
Ge bank 11 739?.
Zij ontuangen hiervoar teuens drie meal par jaar "Tijding" een
tijd5chri¥t, samengestald an uitgegeven dour de vereniging.
{Lassa nummers zijn verkrijgbaar ad. f 5,-— per stuk}.
Inlichtingen batre¥¥ende hat lidmaatschap kunnen warden inge~
wnnnen bij: Maj. N.Eaatiaansa, seer. interns zaksn,

Antwarpsestraat 47
Putts N.8. te1.D1B45"2?94 {Ra 13.00 uurl

Us redactieraad van Tijdi g wnrdt gevarmd daor:
A.J.Pijnen. Huijbargseweg 51, Hcogerheide.
J.v.E1zakkar, Uerlengde Buinstraat 2, Hoogerheide.
Hat redactieadrea is: Huijbergaewsg 51 ta Hoogerheiae.
in git Hummer van Tijdi g antbreekt de gebruikelijka bladzijde
waarnp de duelstellingen staan vermald. In da plaats hiarvan
tre¥t u e woordelijke tekst van de statutan van nnze vereni—
ging aan, waarin daze zijn opganomen.



_ 3 _

Op nagan an twintig januari nagantianhondard tachtig ----- --
varachanan voar mij. Alfons August Jnaapn Maria AERDEN, ----
Nataris tar standplaats Bergen an Znaml """""""""""""""""" ""
1. as Hear Alphanaua Josephus PIJNEN,-zondar baraap. wonanaa

ta Haagarhaide, Gamaanta Woanadracht. aa GE ***********-
Huijbargsawag 51. valgana zijn varklaring gabaran ta ----
Waanadracht up vij?tian augustua nagen ianhondard aan an
twintig, an -------------------------------------------- --

2. Navrauw Maria Tharesia BASTIAANSE, adminiatratrica, ~~~~ --
wananda ta Putte aan da Antwarpaaatraat 47, valgena haar
varklaring gabnran ta Putta up nagan aaptambar ~~~~~~~~ --
nagantianhanderd aan an dartig an angahuwd; ------------ --

volgens nun varklaring hiarbij handaland als raapactiavalijk
vaorzittar an aacrataris van na ta malaan veraniging. ---- --
Da cmmparantan, handaland ala gamald. varklaardan da ----- --
atataten van as op zavan an twintig maart nagantienhundard -
zevan an aavantig apgarichta veraniging: ”HaamkundaKring net
Zuidhwartiar". gavaatigd ta Gssandraaht. vast ta atallan als
vclgt= ----- ~~~~~~~ -- ------------------------------------- ---
STATUTEN. ------------------------------------------------ --~
ALGENENE BEPALINGEN. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --
Artikel 1. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Ue' varaniging draagt as naam ”HaamkunaaRring hat ------ ---
Zuidkwartiar". —————————————————————— ---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --
Zij haaft haar zetal ta Daaan racht an hat warhgabiaa amvat
da gamaentan Huijbargan, Ossandrecht. Putta an Hoensdrecht.
De varaniging is aangegaan vocr onbapaalda tijd an is ---- --
apgericnt up zavan an twintig maart nagantianhundard zevan -
an zavantig. ---------------------------------------------- --
Hat varanigingsjaar loopt van aan januari tat an mat aan an
dartig dacamber. ----------------------------------------- --
Rrtikal 2. ---------------------- ---------------------------------
Ua varaniging stalt zich zandar winataogmark aF politiak ---
atravan tan deal: -------------------------------------------
== Hat bavarderen van da belangatalling OD haamkundig gebiad

vaor ca aigan omgaving door hat gevan van vaarlichting, -
hat arganiaaran van lazingan. kurauasan, akakuraiaa, ----
tantaanatallingan en andera avenamantan. -------------- --

== Hat baaafanan an tar kannia brangan van da ragianala ----
gaachiadania. ganaalagia. naamhunae. tap0gra¥ia, ------ --
gaalagia, bodamkunda, waternuishoudkunda an ----------- --
gacmarfalagia. -------------------- -- ---------------------- -

== Hat vaatlaggen van aialaktan. a1 an niet ovargalevaraa -
varhalan, rijman, uitdrukki gen anzavaarta. ----------- --

== Hat atimularan tat hat in stand haudan van auda gabruikan
an ambachtan ar1fb1k1ariaiistha aktivitaitan. ---------- --

=# Hat ijveran vaor hat bahoud van waardaval landashap. van
kultuur-histcriacha an haamkunaiga waardavolla zaken. ---

== Hat aitgavan van aan parindiaka aan haar laden an andara
Dublikatiea. ------------------------------- -- ------------ --

== Tanalatte allaa ta daan of te bav rdaran mat in ean -——--
naamkunaig kaaar valt ta plaataan. --------------------- --

UE LEDEN. --------------------- ~—----------------------------------- --
Artikal 3. -------------------------------- ~~-~~-~- --------------- ~~
== Laden Runnan alla halangatallendan zijn die jaarlijha ---

aan hijdraga valdaan. Qndarachaid tuaaen laden in da varm
van aspirant-laden, laden, are laden an daaataura. ---- --
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alsmede da Financiéla bijdraga, warden in hat ----- -~---
”Huishoude1ijk Raglamant" garaga d. --------~------------------
Ladan die niat langar ala zadanig wansan ta warden ----- --
aangemarkt, dianen daarvan vaartian dagen voar da aanvang
van sen niauw varanigingsjaar kannis ta gevan aan aa ----
secretaria van da varaniging, bij gabraka waarvan zij de
bijdrage voor hat volgend jaar swhuldig blijven. ~-------
Het lidmaatachap aindigt door opzagging, ovarlijden of --
royamant. ---------------------------------- ----- -------------- --
Dit laatata slachta in ovarlag mat de ledanvargadaring---
uit ta aprekan an uitaluitand up grondan aan hat belang--
dar varaniging‘ant1aand {Zia artikal S}-~-~--------------
De laden kunnan in overlag met hat bastuur warkgraepan --
inatallan, van blijvanda, hatzij van tijdalijka aard, ---
waarin as laden als baaa¥anaran 0% ale balangatallandan -
in bepaalde nndardelan van de doalatellingan dar ------ --
varaniging bijaanknman, teneinda da vraagatukkan ------- --
dienaangaande ta baaprakan. ta baatudaren, daaromtrent --
ondarzoakingan ta varrichtan an indien magalijk, via ----
publikaties daarvan varslag uit ta brengen. ------------ --
LEDENVEREADERING. --------------------------- --~-------------- --

Artikal 4 ------------------------------------------------------- --
Da algamena ledenvargadaring dar varaniging wardt aenmaa1
par jaar gehoudan in da maand Fabruari an wmrdt ----- ----
bijeangarnepan an-r hat bestuur. ------------------------ --
In deza algemane ladanvargaaaring wardt door hat Daatuur
varslag gadaan van zijn aktivitaitan gadurande hat ---~--
afgalopen varanigingsjaar, alamede van de financiéle ----
toestand dar varaniging. Indian mogalijk, geaft hat -----
bestuur umk aan avarzicht van de aktiviteitan in hat ----
niauwa varanigingsjaar. voor zuvar mugelijk vargezala van
een bagrnting. ------ ~------ ------------'- ------------ -----
De agenda voor daze vargadaring wnrdt tenminata twee ----
weken tevoran aan da laden taagaznndan. ---------------—-
Dvarigens kunnan andara ladanvargadaringen warden ----- --
gehaudan za vaak als hat baatuur zulka nadig aunt, alaaak
wannaer tanminsta vijftian arocant van as ladan mat -----
opgaa? van radanan aan varzoak daartaa richtan aan hat --
baatuur, at zorg araagi, dat da vargadaring zo apaadig -
mogalijk. dash uitarlijk binnan twaa naanaan. ma hat ----
binnankoman van aan dargalijk varzoak, wordt gahauden. --

Artikel 5. ----------------------------------------------- --
Da stemming over zakan gaschiadt wmndaling; aij staking -
der atamman 2&1, na aen avantuale vardaging of gawenste -
nadare taaliahiing, aan harstemming plaatavindan. Bij aan
tan twaeda male optradanaa staking Ger stamman is die van
de vaorzittar dooralaggavana, 20 daze zulks varkiaat. ---
Da atamming aver paraanen geachiadt mat gaalaten -- ----- --
briafjas. Dij staking dar stemman baslist hat lat. ------

HET BESTUUR. »- ~~~~~~~~~~~~ -» --------------------------------------- —~
Artikel 5. -~»w--~------ »~---------- ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-W-~~

Het bastuur bastaat uit man anavan aantal laden, tan ----
hoogsta nagen, dia moor ma algamana ladanvargamaring ----
worden gakazan; hiarbij zal aan avanradiga --~--------~~-
verteganwoardiging van da aarpan binnan ’t Zuidkwartier -
warden nagestreafd. ------------ ----------------------------- --
Het bestuur kiaat uit zijn miadan da voarzittar an ----- --
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verdeelt de overige Functies in overleg met de reeds ——~~
gekozen voorzitter. ------- '4 """""""""""""""""""""" ‘"

==Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter. "_
de vice-voorzitter, de eerste sekretaris en de ~~~~~~~~ --
penningmeester. --------------------------------------- ""

==Ieder der leden wordt voor de duur van twee jaar gekozen
en is dan herkiesbaar. ----4 ---------- *'*""“ ***** "*'"?'"
Hat bestuur maakt een roosfer van aftreden zijner leden *
op. zodanig, dat tenminste om de twee jaren elk lid aan -
de beurt van aftreden is. """""""""""""""""""""""""""""" "'
Vuor een beatuurslid, gekdzen in een tuesentijdee ————— ~»
vakature, eindigt de termijn van twee jaren mp net ~~~*~~
tijdstip, waarap daze geeindigd and zijn, were de ~~~~m~~
vdorganger in Funhtie gebleven. ~~~~*~~-~~*~“ ~~~~~~~~~~~~'~

Artikel 7. ~“~~~~~~~~~-~~~*—~~~—~ -------'~~~ ~~~~~~~~~~ ~~»~~~~~ ~
==De»vocrzitter en de andere bestuursleden warden dcdr de ~

algemene ledenvergadering gehozen, eventueel op ~~~~~~~ ~*
voordraeht van net bestuur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
Deze vmerdracht wordt. tegelijk met de teezending van de
agenda, bedeeld in artikel 4, aan de leden kenbaar ~~~~~ ~-
gemaakt. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~»~~~~~~~»~~-w»~~~»~~~~W~—~

==Het bestuur brengt 20 epsedig msgelijk, dash uiterlijk ~~
vier en twintig uur veer de aenvang der algemene ~~~~~~~~~
ledenvergadering, ter kennie van de Eeden de nemen van ~-
die handidaten. die dear tenminste tien leden wdrden -~—~
voorgedragen en tenminste acht dagen veer de betre¥Fende
algemene ledenvergadering aan net bestuur tar Rennie zijn
gebrasht. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~-—~~~~

==Gekozen zijn die kandidaten, die de he1Ft plus een dew ~~
geldig uitgebrachte stemmen hebben behaeld. Hlanco en/0?
onvolledig ingevuldebriefjes warden niet ale geldig ~~~~*
uitgebracht beschouwd. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *-

==Tussen de kandidaten, die niet bij de aerate stemming *»~
gekdzen zijn, vindt een heretemming plaete. Bij daze ~~“~
heretemming zijn gekozen diegenen. die de meeete etemmen
hebben behaald, ————————————————————————————— ~~-~~~~~~~~~~~~~~-~

Artikel 8. —————————————— —~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ---~~~~~~~~~~~~~ ~M~
T t dB bevnegdheid van net bestuur behaertz ~~~~~~~~~~~~~~ ~~
1. 51 hetgeen dat meet warden verricht om de ddeletelling ~

van de vereniging te verwezenlijken; hieronder is ~~~~~ --
begrepen net aangaan en beéindigen van verhinteniseen in
de ruimete zin van net weerd; ——————— ——-"——~»~~~~~~~~~~ ~—

2. net opstellen en eventueel tueeentijde wijzigen der ~-~-
j aflijkee begreting; ~~~~~~~~~~~~~~ -—'~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~

3. net jaarlijks door de ledenvergedering dean bendemen van
een keekdntrdlekdmmiseie, bee aande uit drie leden. ~~~*

Veer net aangean van geldleningen, alemede veer net kopen,~
vervreemden, bezwaren, huren Q? verheren van dnrderende ~*~
goederen, vmor cvereenkmmsten waavbij de vereniging zicn ale
burg 0? hd0¥de1ijk medeschuldenaar verbindt. zieh vsor een ~
derde eterk maakt af zich tot 2e&erheidetel1ing vmdr de ~~~~
scnuld van een derde verbindt, mehne¥t net beetuur de ~~~--~
goedkeuring van de algemene vergederingh "“~~~~~“~~~*“~~~~~“
Artikgl g_ _--w-dm-_dM_-dM”_MwM__--,“m”»W_m-“-mWWmMdwdmwmydw
Het etemmen in net bestuur geeeniedt op dezel¥de wijze a1e~~
in artikel 5 ia bapaalg, M~»~~~»~~»~~»~~»m~~~~~~~~~~~~M~@»~~
Artikel qgg m_~@“-“-~_Wwm~"~wd-H»m_mmwMmw~dmMd“,Mm~-»_dude-“
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Hat beetuur vergadert tenminate achtmaal per jear an veerta
ze dikwijls ale deer vier beetuuyeleden een vergadering ~~”~
gewenst werdt, mat epgaa% van reeenan. ~~~~~~ ~~* ~~~~~~~~~~~~~~ ~~
Artikel 11 ~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~"
== De van het baatuur uitgaande stukken warden getekend deer

de veerzitter an da sekretaris 0? de hunnentwege daartee
aangewezenen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~ ~~~~~~ ~~

== De vereniging werdt in en buiten rechte vertagenweerdigd
deer de veerzitter en de sekretarie teaamen ef de van —~-
hunnentwege daartee aangewezenan. -»*-*~““-----~———~~——~~

Artikel 12. ———— ——-~~~~~~~~~~~~~~~~~ -+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *""~
Ge veerzitter reept bijeen en leidt de ledenvergaderingen en
de Destuuravargaderingen. ———————————————————— """"""""""""" "*
Bij zijn verhindering werdt nij vervangen deer de —-~~~~w~~*
viee—v0erzitter. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~* ~~~~~ ~
Artikel 13 ————————~—~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~"---------------- —*
De aerate sekretaris maakt de notulen van de --------------~-
ledenvergaderingen en van de bestuursvergaderingan. Hij —~~—
veert de erieFwieeeling van hat beetuur en bewaart de ~~~~~ -~
geveerde stukken en net everige archief. ---~~~~“~~~~~-—w-"~
Bij zijn verhindaring werdt hij vervangen deer de tweede ---
eekretarie. ————————————— —- ————————— *—-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --
BEHEER DER MIDDELEN. ~~~~ ——~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
Artikel 14. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~——-
== De penningmeeeter is belast met net bewaren an beheren *-

der gelden van de vereniging, alsmede net innen der ~~"~~
jaarlijkse eijdragen der leden en andere inkemsten. ~~~-*

=* Hij verdert jaarlijks in de maand januari de bijdragen in
ever het aanvangende verenigingsjaar. In dezelfde maand ~
deet hij verslag van de geldelijke teestand der ~~~~~~~ -~
vereniging aan de overige leden van hat bestuur en geeft
hij alle meeewerhing aan de kaskentrelekemmissie, opdat -
deze in de algemane ledenvergadering verslag Kan ~~~~~~~ —~
uitbrengen. ——————————————————————————— -~~" --------------- ~~

HUISHDUDELIJK REGLEMENT. ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
Artikel 15. --------------------------------------------- ~~-~~
Deer de algemene ledenvergadering wordt een huishnudelijk ~~
reglement vaatgeeteld of gewijzigd. In dit huisheudelijk ---
reglemant, waarin gaen bepalingen mogen veorkemen in strijd
met de statuten, werden de rechten en de pliehten van de ---
leden vaetgesteld en everigens alles geregeld. wet veer de -
geede uitveering van de statuten nodig werdt geacht. ————— --
SLUT— EN GVERGANGSBEPALINGEN. ---------------------------- ~-
Artikel 15. ---------------------------------------------- ~-
Wijzigen der atetuten Kan slechts geschieden aij eealuit van
een algemene ledenvergedering en met tenminate twee/derda ~»
Ger alsdan geldig uitgebrachte stemmen. ------------------ '-
De statutenwijziging treedt niat in werking dan nadat ----- ~*
daarvan een netariéle akte is eegemakt. ~~~~~~~~~~~~~ ~*"*““
Artikel $7. ~~~~~~~~~~~~ ~ ——————————————————————————————————————-~
Veeretellen tet wijziging der statuten kunnan worsen gedaan
deer hat aesteur of tenmina e tien laden. Daze veeratellan
dienen uiterlijh een maand veer de uitgesehreven vergadering
aa de laden ta warden medegedeeld. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *-
Artikel 1a. » ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ —~w~~~~~———
In alle gauallan, waarin e siatuten each hat Huianeudeiijk
Reglemeet, def vereniging veerzien 0? waarin twijfel beetaat



omtrent de uitlegging van
bestuur. -------------- ‘*
Artikal 19. ----------- -~
Beheudens hat bepaalde in
Burgarlijk wetbeek Kan de
dan krachtens een beeluit
ledenvergadering, genemen

-7-

een bepaling daarvan. besliet hat

_ - _ _ _ __-__..--.._-....._...-.._-.__....-__...._._..=..... ~.

artikel 50 van Seek 2 van het ~——-
vereniging niet entbenden warden ~
van een daartee bijean te roepen ~
met tenminste twee/derde van da ~-

geldig uitgebrachte stemmen. ----------------------------- '~
Nadat deer ean daartoe in ta atellen 1iquidatie~kommissie ~~
ten bedrage der eaten de schulden der vereniging velgena net
bapaalde in artikel e23 van beak 2 ~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ e‘
van het Burgerlijk watbeek zijn veldaan. zullen de ~~~~~~~~~ ~-
overblijvande eaten en everige eigendemman warden aangewend
veer deer de algemene ledenvergadering ta beealan zedanige —
doaleinden, ale net meest
evereenatemmen. ~~~~~~~~~~ ~—

met hat deal der vereniging ~~~~~ ~

De eemearanten zijn mij, netaris, bekend. ------------------ ~
WAARVAN AKTE, in minuut epgemaakt. is verleden ta BERGEN DP
ZOOM, ep de datum in net heefd van deze akte gemeld. ~~~~~ ~-
Na zakelijke epgave van de inheud van daze akte aan de —~—-—
veraehanen persenen, nabbed daze eenparig verklaard van de ~
inheud van daze akte ta heeben kennisgenomen an up velledige
veerlezing eaarvan geen erijs ta etellen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --
Vervelgens is daze akte na baperkta voerlezing deer de ——~~~
cemparanten an mij. netaris, endertekend. ~~~~~~~~~ "- ~~~~~~~ —~
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G&schiedenis en v@rklarinq van e namen van e oude wegen
an straten gelegen binnen da gemeente Gssen recht.
Veer zover de qegevens ervan bij ans mamenteel bekené zijn
zullan wij ée de wegen an straten bespxeken welke al van
Qu sher in Qasendrecht gelegen zijn, Niat basproken wor~
den de namen van de nieuwbauw straten. Na zullen trachten
zmveel mugelijk in alfa&etis¢ e volgar a de straatnamen
ta behan elen. Tar v&rduidelijking is @@n kaartje van de
plattagran van e gemeente Gssanérecht bijgevmegd, met
e situatia van da wegen en stratan zoags e wegenlegger‘
ex gemeente in 1947 aanga . De nummers zijn gaplaatst op
ieplaatsen waar da straat cf wag anqeveer begint en

ein igt.
We ontienan cnze gegavens o.m. aan e kaart van Ossendrecht
en Hoogerheide getekand mar B.M Hattinga d.d. 1716.
Kaaxten van e beken a lan m&ter$familie e gebroeders
Petrus Jesephus A an an Henri A an raspactievelijk .d.
1741 an e kaart .d. I761 hehmrenda bij Qhijnsraqiwter
van Ossenérecht.
De eerste kadastxale kaarten van net kadastex te '
Breda d.d. 1825.’ De facsimile topografische kaart van de
topografische dienst te Delft verkend in 1836 en 1856
gegraveerd cp hat topografisch bureau in 1863.
De ‘mmnmmmlmmmmw gg j @§ wegenlegger van 1905 en-194? van
de gemeante Qssendrecht.

Van aanvullingen of opmerkingen van de
zijde van de inwoners van Ossendrecht zullen wij gaarne
qebruik maken.

Q§_AkNWASL

no. 1 mp hat kaartjelmnleanm zijn naam aan hat gebie
waar hi éwqrlmmpn De naam kmmt voar op e kaart H; Adan
behorende bij het QhiLn registen'van Ossendxecht d.d. 1761*

Aanwas is een veldnaam en duidt warsprnnkelijk
een stuk gron aan at aangeqroeid is aan hat land at
aan een stream gelegen is, hat z.g. aangawassen land (zie
Veldnamen in Nederland dl. 12»no. 1 uitg_ 1§49 blz. 26
dear M6 Soh nfeld }.

Wanneer we e ligging van e Gssendrachtse
Aanwas b%kijken zian we at din gi¢,‘n@@ geval is. e
Aanwas ligt up a grams van hat mu e zand an a nieuw@
poléers.
Hier vnlgt @@n citaat uih Cats; dug nit da l? @ eeuw,
waaruit a b@tekenis van hat wamrd dui alijk blijkt :

Aanwas
Ziet aanwas is ean ding, at zmn ar &n§ qavoelan
Ksmt stijgen uit e 28$ an aan e nave? spoalan
Al smhijnt hat eaxst maar zand an niat &an enkel blink
Hat neam ge nrig tma an war t tan lasts liak
En aarna wast er qraan —~“~~“*—*»
(nit M. Schénfeld Vaidnamen in e erland i§4§
biz. 4%}
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Tet 1875 maakte e Aanwas-deal uit van hat gedeelte
wag waar tol ward gehevenv In at jaa: weré de 201 0pgehe—
van van e wag van gem‘g3@Qs§£xge mQde-Cwsaxkech tot
aa de Belgische grens.n@ tram van Haegerheide naar
de Kabeljauw aan da Belgische grams liep via e Aanwas
daar was een ixamu te “de wK&Uj$a (naam vgn sen café
aldaax).
Op e kadastrale kaart van 1825 staat veer de kruising
Aanwas — Burgemeester Voetenstraat vermela: de Keetel.

Een inwonar van Ossen recht vertelde ons dat
it café een EQq@l$$naam neeft cméat er umstreeks 1823

Engels personeel gebmsvest, was van de r.tnge1.se;8ara\h
Pinet, echtgenote van mt. e Meij 1 advosaati die een
herenhnis beweonde, geiegen waar nu Burqemeester
Voetenstraat no. 25 is. Brachtar was de z.g. Engelse
¢Rin_, die nu niet meer bestaat.

Q§_AEDIJL§§§.

no. 2 op net kaartje ieopt ge eeltelijk op hat grondgev
bled van de gemeente Gssendrecht ( 700 8 BOO m.) (vanaf
de Putseweg in cnstelijke richting;.
De naamgeving is reeds behandeld onder de ouae wegen van
Woensdrecht, zie aldaar. Op de kaart van Hattinga is de
weg d.d. 1716 al ingetekena.

DE ARMENDIJK.

no. 3 op het kaartje. Of ce wegenlegger van 1947 wordt
die weg genoemd " wag over de binnenberm van de Armendijk"
en zm is ook nu nog de situatie, de Qnverharde weg loopt
onderlangs de Armendijk. Vanaf de Langeweg tot de dijk
van de Zuidpclder lO0pt de rijbaan over de dijk. Bit ge—
deelte hoorde vrueger bij de Langeweg (wag naar
Zandviiet).

- » Op de kaart van Hattinga d.d. 1716 staat de wag
nog niet‘ Op de facsimile topografische kaart verkend
in 1836 wordt hij Amerdijk genoemd en dat amer kan
waterloop betekenen (zie Etym. woordenboek van DI.
J. de Vries). Veelzeggend in dit verband is dat de dijk
evenwijdig loopt met een gedeelte van sen watertje, de
Heipolderlcop. De verklaring van de naam zou dus kunnen
zijn "dijk langs de W&E€IlQGp“» Op de kaart van
Hattinga is terplaatse een brede waterloop getekend.

DE BERG8TRAAT.

no. 4 up hat kaartje, lsapt van de wag Hoogerheiée ~
Ossendrecht die nu Qalfen hast, tat aan de Trambaan.
De naam luidde Qorspronkelijk in e volksmond Beirebaantje.
De officiele naam hou t waarschijnlijk vezban met e
vlak in e mgeving liggende haogte {“berg“} op da
topografische kaart 15,8 m. haven nma.pi
Op de kaart van H; Adan d.d. l?E§ kgmt daze $traat neg
niet vaor, hij is ns betrekkelijk gang. Sp da
facsimile tngngrafische kaart d.é. 1836 staat e straat
wel getekenda In a weqenleqger van 194? wmrét e
straat Bergdraaf qenoemd, hij was met k@ien bestraat
ev-1 -§ q ')"7"7 17$ ‘E 1:; ""}=:“11 4.‘, .'.. I 5 1:: .;.,(1..h'\1 8'_' .
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no. 5 mp hat kaart e, laopt van hei Mariab&el§§e in de Molen~
straat tat aan de Lievevrouwestraat‘ Vser 195? heette éeze
straat Verbinéingsweg. Gmdat in I944 daze straat ai op
6 oktober dsor de Canadezen hevrijd ward en e rest van bet
dorp cp ? oktcber, heeft men hem ieze niauwe naam gegeven.

Vroeger waonde aan eze Verbindingsweg een beken*
de Ossendreshtse figuurz "Foaiske" die de kermissen afging
met een draaimalen met muziek éie oorspronkelijk met de
hand geduwd moest Worden en waar latex een ezel of paard in
liep. In 1947 bestnnd de bestrating nag uit keien. Op de
kaart van Hattinga &.&. 1716 komt e i at 31 voor.

DE BINNENWEG.

no; 6 »0p het kaartje, is een zijstraat van de Bevrijding—
straat die eerst naar het costen an dan met een bocht naar
het zuiden daodloept. Op de kaart van H. Adan d.d..176l
liep hij parallel met de Molendreef tot aan de Breestraat.
Op de kaart van 1947 liep hat weggetje door tot aan het
Moleneind. In 1947 wordt er nog geen naam van vermeld en
was het onverhard.

DE BREE§TRAAT. ;

n0. 7 op hat kaartje, loopt van de Molendreef tot aan het
Moleneindm Op de kaart van Hattinga d.d. 1716 is de straat
aangegeven. Bij de verklarinq van de naam stuitan we op
problemen. Men kan verondersiellen dat de weg tamelijk
breeé geweest is t.o.v. omliggende wegen. Op de kaart van
H. Adan d.d. 1761 is hier van weinig zichtbaar, er valt ho0q~
stems een verbreding aan te wijzen ter hoogte van e vrcegere
pannenfabriek. Misschien ontleent e straat hieraan zijn .
naam. Dr. JI e Vries {Etym. waordenboekk verklaart Bree als
"akker op e es" (es is bcuwland rsndem een darp) maar dit
is ggstejijk Nederlands hat is Gus niet erg waarschijnlijk
dat we hier met deze betekenis te dean hebben.
Op de kaart van 1825 loopt de straat na de Molendreef ge~‘
kruist te hebben,nog ruim 100 meter het bos in. Volgens
een plaatselijke bewnner was er in die buurt in het bos een
brmnnatje waar men water haaide. Hat was bekend als
" ‘t Fonteintje“$ Vslgens ezelfde zegsman iiep e hale
wag vroeger "achter den eiken kant“ 6.w.z. ankele meters
oostelijker. In 1947 was de wag nag onverhard.

P§;J:?§~5*§E“2“l%,i?i.;
no“ 8 cp hat kaarije lsop van da Putseweg hat hos in.
Hat baantje is al oué maar de naam is nieuw. In de
‘w kmmx wmx t* bet “net padje van Ge Ridder" 05 " hat
padje naar e 4Q gemeten" genoem i Oak wel de wag dia ieopt
langs bet gebied at e Heiyeléar genaemd wordt. Vanouds
een vmchtig an vruchtbaa: gahied, am§ingd dam: snvruahtbaar
b sqebie . Een gedeaits van it bssgebied ward vrmeger
” in haembas“ genaemd it etekende raambms, er groeiden
nameiijk veal bramen. Heeft man hat wegqeije éat in die
rich inq lies daarsm misschien Bremweg qenoemé? De wag
kcmt vsor an sen kaart van bet kaéaster van 1885. be naam
is in 19%% afficieel Qeqeven. Es e kaart van 1%é7 is e wed
oorqaschrawt. ij ié éak nu nQ§ niet verhard, uit ezanderd
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het aerate stuk van de Putseweg af, dat is met steenpuin be~
gaanbaar gemaakt.

DE (B3391?-24EE5TE,R YQET§N§TR_1’%P-T~

no. 9 op het kaartje, heeft zijn naam gekregen vanwege
A.A.E.Ch. Vaeten ( zoon van E.A.C. Voeten notaris te Ossen~
drecht van 1890 tat 1920), die van 1936 tot 1940 burgemeester
van Ossendrecht was. In die functie heeft hij veal gedaan
voor e verbetering van de wegen en de verfraaiing van
het lanéschap. door het planten van bomen langs de wegen.
Voorheen heette de wag " weg van de Aanwas naar hat dorp".
Tot onder aan de berg maakte de wag es} uit van e tolweg
Hoogerheide — Ossen recht — Zanévliet, waarvan de tal in
1875 is upqeheven. Zie Qok snéer Aanwas.

DE Buggggggg.

no. 10 op hat kaartje, op de kaart van Hattinga d.d. 1716
staat in het gebied waar de Burgerweg doorloopt " Den
Borgel" geschreven. We kunnen veronderstellen dat dit
woord geleid heeft tot de Burgerweg. In het Middelnederlands
handwuordenboek van Verdam vinden wa : "Bergel ( te Kampen)
zie borchwal " en bij borchwal staat "Burgwal , ringmuur,
stadsgracht". Onder de bevolking van Ossendrecht circuleert
de overlevering dat ergens in dit gebied een burcht gestaan
zou habben. Hiervan is echter niets concreets terug te
vinden wat misschien verklaard kan worden uit het feit
dat at dit gebied meermalen overstrcomd is qeweest. Op de
kaart van Hattinga is hat als schm: getekend.
In it verband is bet sak merkwaax ig dat de wag, beginnende
bij e Vossenweg, naar het westen deaalcopt, at is reeds
zichtbaar op de kaart van Hattinga. Buzgerweq zou an
betekenen : wag naar e Eurcht.

,¢—¢Hooqerheide rabruari 1980
W fkqr p topunemie
J. v.d. Bussche
Mevr. Nijsse ~ Staketee
C.J. v. Opdorp
E. Suijkerbuijk.
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In het begin van deze eeuw, rend 1906, zette de heer
M. Dries, eigenaar van de in Gssendrecht staande melk-
fabriek, in deze omgeving een aktie op touw om de melk van
de Huijbergse boeren naar Ossendrecht te krijgen. Tot
dusverre leverden deze veehouders de melk niet aan een
fabriek, maar verkarndende melk ep de eigen beerderij. Het
gelukte de heer Dries at een gedeelte van de melk naar
Ossendrecht kwam en geleidelijk aan nam éeze hoeveelheid
toe. Vervoersproblemen, sLechte wegen en een beperkte
verwerkingsmogelijkheid in Ossen reeht brachten de heer
Dries eftoe om in 1968 in Huijbergen zelf een ontromings- e
station op te richten. Deze oprichting was in feite de
grondslag van de later begonnen zuivelfabriek "De Hoop".
De ontromingsinrichting, gebouwd door aannemer Van Mechelen,
was niet groot van epzet: een gebouwtje met dear in, een
door een stoommachine aangedreven centrifuge. Hier werd de
geleverde melk ontroomd, waarna de room in de fabriek te _
Ossendrecht werd verwerkt. Tevens werd in het gebouwtje
een maalderij van Van den Berg ondergebracht. De zaak
draa}de echter goed totdat er problemen rezen met het
bisdom i.v.m. dispensatieverlening op z0n~ en feest agen.

E2£iE§;§2_@e§"§e§-§i§§9m-
Bij gebrek aan een koelinstallatie was hat zaak de melk zo
vlug mogelijk te ontromen. Er bestond een dispensatie voor
de maanden mei t/m september om op zen» en feestdagen
te werken. Wilden ze op andere zondagen buiten deze maanden
om ontromen, dan werd dear apart dispensatie voor aange~
vraagd. Over deze kwestie ontstond een uitgebreide briefw
wiseeling met het bisdem“ Near aanleidinq van neg beetaande
brieven willen we u die "zuivelkweetie" mee Eaten beleven.
De teksten van de uitgaan e brieven kennen we {op één na) niet,
maar bet zijn aanvragen em dispensetie geweest. De antwoorden
laten daarever geen twijfel bestaan, Wm ;Qp 2% december 1909
schrijft e Vicarie Generaal P. Hepmans:

Zeereerw. Heer Pastaor,

» Wijl %et 30 'n zaeht weer is, ken U veer Nieuwjaar
met dea daarop v0Zgen§en Zondag tot werken in Uwe ZuiveZ~
fabriek deselfdeidiape satie verlea enjwelke Ran gegeven
warden in de maanden Mei, Jami, Juii, Aug. an Sept.

Hoagaehtend,
Um i.{@ Ch?.

P. Hepmawes ¥ieQ Gen,
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Bat de aanvragen om éispensatie, e Vicaris Generaal niet
zo lekker zaten blijkt uit het Wat wrevelige antwoord dat
hij de pastoor op 29 maart 1911 zond.

Zeereerw. Hear Pastoor, (

Naar aanleiding van her telegram, dat Monseigneur
ontving van den directeur der zuivelfabriek wenscht

, ZD.H. tot U een beleefd verzeek re richten.
De directeur schijnt hat er op aan e Zeggen om teZ~

kens als twee Z0n~ en feestdagen Up elkaar vuigen, 00k
in den winter, dispensatie aan ta vragen ten einde ta
magen werken. Dat voorbeeld eal natuurlijk speedig
door anderen gevolgd warden, mat zeer ta be reuren zou

» zijn. Daarom zou Monseigneur gaarne hehben, dat U den
directeur nu reede zeidet, dat er geen dispensatie
meer kan verieend worden dam die, welke dz Pastcor in
de maanden Mei. Juni, Juli, Aug. en Sept. kan geven.

In de hoop, dat U daze aangelegenheid met den di~
recteur naar wensch zal kunnen regelen, blijf ik h00g~
achtend, ’

qw dw. dienaar,

P. Hopmans, Via. Gen.

In april van datzelfde jaar vend er een drukke corresponden~
tie plaats tussen pastoor C.W. Oemen en de Vicaris Generaal
P» Hopmans. Op de tweede aanvrage om dispensatie om
"met bet a.s. Paaschfeest" ‘s nachts te mogen werken, kwam
weer een negatief antwoord op 7 april 1911.

Zeereerw. Hear Pasteur,

Nevengaande zend ik U tar inzage hat sckrijven
van den hear Dries met vezaek hat mij terug te stu~
rem en mij made e deelen, mat U van den inhoud denkt.
Ik kan maar niet begrijpen, waarom er telkens te
Hugbergen meet gewerkt warden, terwijl op andere
plaatsen er zelfs niet aan gedacht wordt, waarom de
melk te Huybergen bederft en niet eidars. De voimacht,
welke aan de Pasmune -is gegeven, is vwiégesteld na
meermalen overleg gepleegd ta hebben met deskundigen.
In afwachting van een antwoord,

Um dw, dienaar,

r * =3P. Hopmans, bee. uen.

Maar men liet her er niet bij zirten em eehreef een brief aan
Mgr. G. Leijten, bisschop van Breda, en wer ner het v0l~
tallige bestuur ondertekend.
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Uma Dooriuchtige Haogheid,

Naar aanleiding 0p Um geéerden briaf van hed@n~
morgen ontvangen welk tot mijne groote teleurstelling
heb gegeven da mijne dispensatie is geweigerd om met
a.s. Paasahfeest des nachts te mogen werken in de zui—
valfabriek ta Huybergen. U brief Zuidt dat hat 0nder—
zoek e ingesteld duo? deskundige en bepaald is,
maar dat is eene heels verkeerde opname daar het kar-
nen wel zen dag kan uitgesteld warden maar ontroomen
dat kan niet uitgesteld warden. Neemt een voorbeeld:
als zen Zandbouwer zeif een ontromer staan heeft,
moat hij die direct naar het melken tech ontroomen
maar hij Ran hat karnen wel één dag uitstellen, als
wanneer de melk ontroomd is staat zij buiten bederf
tan minsten wal véér één dag in de zomer.
Volgens U brief meldt dat daze dispensatie wel ken
verleend warden in de zomermaanden, maar Monseégneur
hat Paaschfeest valt tech op 17 April dus took niet
in de wintermaanden. U antwoord Zuidt dan nag ale ik
daarmee een groot misbruik zou maken als ik des nachts
de melk ontroom. U kan informatie nemen waar U wil
maar misbruik maken doen wij niet an des naahts naar
Huijbergen gaan antroamen voor ans pleizier gansch
niet. Maar ik geloof zel vast dat ze Monseigneur geen
goede inlichtingen hebgen versehaft am reden hat den
Leveranciers 0nmogeZijk is de melk drie dagen buiten
bederf te houden. Maar wij zijn zoo fatsoenlijk nag
aladat wij dispensatie aanvragen. Door U brief Zuidt
alsdat dispensatie maar enkel alleen altijd vaor Huij~
bergen wardt aangevraagd, maar neem mij niet kwalijk
Monseigneur, de andere gemeentes vragen geen dispenaatie
maar dean hat nit eigen wil: die zeggen doodgewoon
ongevraagd is ongemeigerd, maar het is onmogelijk en 't
kan niet bestaan alsdat die menschen hun melk goed kunnen
houden en geloof wel dat er een groote opstand zou
kunnen komen als wanneer de Zeveranaiers die bedorven
melk in de sloot of grep moeten storten daar die
bedarven aura melk niet meer gebruikt kan warden voor
de botsrbereiding. Monseignaur ik als directeur ban
hat genoodzaakt am daze dispensatie n0gmaaZs aan e
vragen daar het niet alleen uit mijn naam gaat, maar
U ault U ervan overtuigen alsdat ik er niet Qlieen op
aandring maar de ondergetekenden Bestuursieden
spijt hat ten zeerste omreden zij dam n§g twee dagen
zonder ondermeik zitten voor hun jongvee. Hapende
alséat Monsaigneur mij hierop vaar Paaschen zal antw0or—
den.

Was geteekend, Eat Bestuur,

De vaorzitter M. Dries
F.N. !\7eZen,'
P. Heaters,
Wed. E. an dan Bergh,
J.é. Helen,
G. van Aeri .
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we hebben~hierineens te maken met een bestuur, bestaande uit
de voorzitter (eigenaar?) M. Dries en vijf leéen‘ Hoe dit
bestuur tot stand is gekomen en Wat daar e aanleiéing toe
geweest is, is voor ens &@@*0nduidelijk. Waarschijnlijk was
dat bestuur samengesteld am tot de oprichting van een co6pe—
ratie te komen, die in 1914 zijn baslag kreeg.

Daze laatste brief op poten, slaeg bij hat bisdom in als een
bom en ward niet in dank afgenmmen. Bat blijkt uit het ant»
woord aan de pastoor op 12 april 1911.

Zeer eerw. Beer Pastmar,

’ Op nevengaande brief, diam ik gaarne zou terug ant»
vqngen, zal den hear ries geen antmoard warden gegeven,
omdat de brief aan Manssigneur vrij brutaal is gesteid.
Oak wordt geen dispensatie verbeend: ze kunnen Zaterdag~
avond ontroomen. Maeh eehter her weer helemaal omslaan
en warm warden, dam heeft U voar dezen keer volmacht te
dispenseeren. Na kapen eahter, dat U er geen gebruik van
zal behoeven te maken. Ik gelocf dat er niets achter zit
dan eigenbelang van den hear-Dries. ,

' ' Hoagachtend,

Uw dw. dianaar,

P. Hopmans, Vic. Gen.

Dat ook de pastoor over daze kwestie schreef, er ook moeite
mee had en er zelfs over wilde preken, kunnen we opmaken nit
de brief van 14 april 1911.

Zeer eerw. Hear Pastoar,

Vcorziohtiger zou ik hat vinden op de preekstael
niet aver de zaak te spreken. Maar wil U mp gemoedelijke
wijze daa cver mnderhandeien met de laden van hat Bestuur,
daartegen besiaat geen bezwaar, intage deei dit ken m.£.
niet dan gced warken, U kunt Hun mededelen de volmacht,
weike U heeft om in de Zamermaanden is dispewsaren; bun
zeggen, dat Mcnseégnaur docr geen enkeis an ere fabriek
wardt Zast€g gevalien §F dat er zelfs Fasriexen Zijn, walks
aak in éen Zamar neoit déspensatie vragen an nooit op
Z0n~ Gf feestdag- mewken,

h00gachtemd§
Um d.£. Ghr.

§“

Z1‘ . fi:>pm:z-rm, W4".1 »'F"*<._,w 1

Daar er geen veréere corzespondentie aver daze zaak aanwezig
is mcgen we aannemen dat hiermee e “zuivelkwestie l§l1"
afgedaan was.

F
%
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Inmiddels marcheerde de zaak niet zo best. Het geleverde
kwantum melk verminderde door de ger mm uitbetaling. Deze
toestand bleef zo tot 1913 teen de bestaande inrichting door
enkele Lm b0mmm5' uit Huijbergen werd overgenomen, zonder
dat tot een definitieve aankoop werd overgegaan.
Het noodzakelijke materiaal ward wel aangekocht, te weten :
een tweedehands karn met boterkneder. De hele zaak was uit rst

primitief ingericht. Hat draaide, er werd boter gemaakt,
maar dat was cok alles.
Op 30 maart 1914 werd dé officiéle overname een feit. De
nctariéle akte werd gepasseerd, waarbij de co6peratie werd
opgericht, bestaande uit negen leden. Daze laden waren:
P.M. Nelen, P. v‘ Aert, Wed. v.d. Bergh, Alauis Nelen,
C. v. Oefelen, G. Kersten, A r. v.d. Keijbus, Wed. P,
Wezenbeek en C. v. Aert. De koopsom van gebouwen en inven—
taris bedroeg f 2000,==. In de ledenvergadering van 10 mei
1914 warden gekozen tot besquursleden P.M. Nelen, voorzitter:
P. v. Aert, sekretaris; C. v. Aert, A. V. Wezenbeek en
Chr. van den Bergh. ' '
De volgende keer zullen we verder gaan met de geschiedenis

van.de Coéperatieve Zuivelfabriek “De Hoop" ta Huijbergen.

PO
w J. Hoeakx,

Hoageveen - van Doarn.

Bronnen: Parochie4archief Huijbergen,
J. v.d. Elshoutzvijftig jaar Co peratieve Zuivel~

fabriek De Hoop te Huijbergen,
1914 - 1964.
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UIT DE DUDE U005 \lAN.»Da Brigade0ssann'recbm

Bat hat er vroeger en dit vooral "ten plattelande” nogal
gemuedalijk aan toe ging is algemeen bekand. En wat orde
recht betro¥ keeh men ooh al niet op aen "has peén”.

Boar de eerste brigadecommandant Ger Koninklijke

Marechaussaate Dssendrecht P. J. Poulusse die hat wapan
aldaa diende van 1 ~ 1 ~ 1882 tot 25 ~ 3 * 1686 ward
hiervan sen aardig staaltje overgeleverd.

Daarbij valt on dat hat in de grensstreek wegens gehrek
aan grenanverschrijdende samenwerking kon gebeuren dat
”criminelen" ongestraft bleven.

I

Hat onderstaande relaas van da commandant is hiervan
zen traFFend vourbeeld.

a
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Op een zandagmorgen meldde een parsmn mlti Put é ta‘ kannerz
gevende dat zijn vader zoo even overleden was, Eenige dagan
tevoren was hij op hat Belgtsehe ergeriijk mishandeid geworden
en daarna op een kruiwagen thuis gebracht waarna geneeskundige
hulp was ingeroepen. Ik begaf mij terstond 0p ondgrzoék an
bevond op hat Zijk dat de schedel een. geluid gaf bi aanraking. - , .alsoj daze was stukgeslagenm hoe of Qm walka raden die mia~’
handeling had plaats gahad, evenzoomin doar wien gepZeeg&
ken door de hu yenooten niet warden verklaard. De Eelgiache
geneeskundige, tevens Burgemeester ta Kapelle, Balgie, had
ean verklaring van ove lijdan afgegeven ale zijnda Zijdende
gemeest aan een beroerte. Later dear mij bij hat varhoar
van dien geneeskundige 0p aijn afgelegde s rijdige verklaving
v0Zgens'mijn mening gewezan zijnde en op de uitariijk waar-

neembare versckijnselen, kwam hij op zijn reeds afgeiegde
verklaring terug an verklaarde dat de mogalijkheid van een
mishandeling niet was uitgesloten. De mishandeling was in de
0nmiddeZZijk@ nabijheid van e kazarne der Gendarmerie g@~
sahiad an den dader ward door hat publiek op Belgisahe bij
naam genoemd‘ Na de inzending van mijn uerslag aangaan£e het
anderzoek ward mij bericht dat hat Zijk gerechtalijk zou
warden onderzvcht ta Putte dqor de Kantonrechter an den
Officier van Gezandheid Dr. Klamberg. Vervalgens dat ik
zoude zvrgen bij dit onderzoek tegenwoordig ta z jn. Ik
begaf mij op den gestelden datum naar Putts tar waning van
den Burgameester die dmuk bezig was met hat Zaden van mast _
uit den koestal. 0p mijn mededeeling mat er te waahten stand
vaoraag hij zich van andere kleeding an ward hem ma gmklaed we
zijn door zijn ureuw op zijn aangezioht an handaw gawazenh
Inmiddels had da veldwaahter steeds da waeh gehad bij hat gekistm
Zijk in hat op de begraafpiaats zijnde Zijkenhuis. Bij
aankomst van bovenganoemde Heeren begaven wij ons HQQT de
begraafplaats alwaar de veldwaehter in een kennelijken staat
van dronkenschap te kennen gaf:"Brigadier het Zijk is in hat
Zijkenhuisje bewaard”. Dr» Kbamberg en den Kantonrechter zagen
met verbazing up dig veldwachter zijn dean er aerstgenoémde
zeide m€j:”Hrigadier mat is die vent schandaiig dranken."
waarop ik Ziet vmigen, dat zulka tack mist 20¢ was, maar h 3*)‘; 04:
nu zoo in zijn gewone doen verkeerde. Ean algémeen geéach
van deH&n%n . Ge Zijksahouwing kan e Putte n et warden
verricht, zoodat er eindeiijk
Militaira Haspitaal e Bergen
was hat avond geworden an hei
in hat hmsp taai Qpganamen an

besloten ward hat Zijk in hat
cp Zoam ta schauwen. Inmiddels
Zijk naar Bergsn op Zwam vervaerd,
kwqmen wij middernaakt thuis

gewandeid. Nadat de Zéjkschauwing was vo bracht is hat Zijk
mp verzaek van da famiiie wsderom naar Putte overgabraah an
op de begraafplaats aldaar begraven. Qp grand van hat aigemeen
geruaht was dam vermae elijken dads? wel kunnen warden wpga~
spaord up Belgisch grandgebiad, almaar hij wQ0nachiig was.
De lust van da Eelgische en armerie 0n$bPak'in dit gavai
zadanig daé da destijés op at Hollands wswenda Fas mmr
sehriftelijk zijn tawradenheid had betuigd aver mijn mark in
die zaak aan dam Minister van Justitia ta Dan Haag.
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Al met al éen gebeuren dat enerzijds e lachlust apwekt,
en anderzijds een bewijs dat het met rechts— en plichtsgevoel
van sommigen toch wel droevig gesteld was. In dit geval
inJmn &&mkd,V m.b.t. de Belgen. Bat dergelijke zaken
geen normale voortgang kenden, daaraan was waarschijnlijk de
gesloten gemeenschap ook niet geheel vreemd.

En in feite behoorden de ;boerenBurgemeester"en at was in
die tijd heel gewoon, en e veldwachter daar ook toe.

Daze laatste beschikte evenals zijn co1lega’s niet eens
over een wapen an kon dus in wezen niet veel uitrichten.

Maar tech, van Nederlandse zijde had men redelijk_zijn best
gedaan. V .

Al wat er aan te pas moesé komen.was er dan ook bij geweest.

Om hat in de volkstaal ta zeggen : " Iedere Heilige
kreeg zijn kaarsje ", zelfs de _do&a, al was bet voor hem
jammer genoeg in de verkeerde betekenis.

A.J} kle.
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Weerspreuken en gezegden uit cnze s reek.

Ofechoon wij elke dag over de radio of op de televisie het
weerbericht te horen of te zien krijgen, hoort de "meteoro-
logische volkskunde"toch nog niet in de vergetelhoek te ge-
raken en is het wel eens interessant na he gaan hoe deze
weerspreuken en de gezegdes over ‘t weer deer generaties
zijn evergebracht. Van deze populaire weerwijsheden die de
vrucht zijn van eeuwenoude ervaring in de loop der eeuwen’
door onze buitenmensen opgedaan, zou bet jammer zijn ale ze
zouden verdwijnen.
Daar in onze streak wel i 70% van de bevolking in de land~
bouw en in de bossen werkzaam was, is ‘t te begrijpen dat
‘t aanhalen van weerspreuken en gezegdes hier volop in zwang

W8.-$3. _

die gezegden vervullen vele heiligen "een rol". Te begrij~(Z1 pa. Ll;

pen. In de middeleeuwen stand de kerk met z'n hele litanie
van heiligen,van wie ieder een dag in de kerkkalenéer kreeg .
t0egewezen,centraal.

een rolZ0 zijn er massa's weerspreuken,waarin een _-
spee1t.Ook elke B {Bx QMC3 Q»

D‘ =13 i,.J. I-_t J-

!—‘-G?-2-taG2komt met z'n spreuken.Dan er neg een
hale serie die algemeen is voor elke dag of tijd van ‘t jaar.
In deze aflevering zullen we alleen weerspreuken weergeven.
De series van de heiligedagen—spreuken en de series die be~
trekking hebben op de
beurt.

5F$\ $11‘\ I3 den komen een volgende keer aan de

1 Alle weer is Gods weeri ,
2 $tabroekee wind is Gssendreehtse regen.

:5 pr. (D $1‘
3 Komt de wind van Huijbergen,dan is er veel goeds te

verwachten {koud en guur)
R Hoe lossere wind,h0e vaster weer.

Q» "55 ‘s Zaterdage kom J zen eltijd dUOP,&l is bet same maar
even,want,,dan meet ens Lief Vrouwke hear“hemmeke“(bem&~
je} dregen"2

6 Veel sneeuw,veel onweer in ‘t jaar.
7 Gnweer op ‘n droge tak

is heel bet jaar men waterzak.
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Sneeuw ep silk ’
is binnen drie dagen ijs,dun cf dik.
Stralen aan de zon,water in de ton.
Mgrgenrggd geeft water in de sloot
Avondrood goed weer aan board.
Geen Zaterdag zo kwaad,of de zon schijnt vroeg of laat.
Mist is de moeder van alle weer.
>-Wist duurt op z'n hcogst drie dagen.
(In Qgeendresh voegt men er bij: En een Ostrechts praat~
je 'uurt oak maa? drie dagen.}
Ben ring POEG e maan,geeft velk op de baan.
M PI- c.»-. 5 de klnderen té ui gelanen en lopen ze goelen 0p plain
Qf straat,ben er den verzekerd van ai er ‘n flinke win Qp
komst is.
Ale
Als
Een

de ekstera schetteren kemt er regen.'
.' . ,

de kraalen krassen,za1 hen waver wassen;
kring om de maan,kan vergaan

Een kring om e zon,geeft water in e ton.
Krimpende winden en uitgaande vrquwen
zijn niet he vertrouwen. A
Ale de muggen dansen,krijgen we goed weer,
Ale de zwaluwen hoog vliegen,krijgen we goed weer,echeren
ze laag ever de grond,dan regen.
Ala de meeuwen dansen bet landO "(J

De regen kemt er everhand.
Aan e lueht e schapenwelk
Den kemt er ander weer veer ‘t velk.
{Men noemde dat in GSS€H P€Qhii,i‘€ Vuil einkiding) zit awn
de iucht.“
Bmeremkeol met glinste end ijs
is een lekkere winberspijs.
Ale het blaasjes regent, blijft bet drie dagen regenen.
De zon kruipt in een nest, eat is een veorbode van slecht
weer.

IX” i.£o (L4. FT (‘PGe zon door ecu haul,
dat is regen, weinig of veul.
Ale ée ganzen vliegen ale kraaien
zullen e bemen uit e grand waaien.
Onweer op ’ne groene tax
Heel net jaar ‘ne waterzak.
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Onweer in de kale b@men;g@@fi eam sléchta zsmar in ‘t ver~
schiet.
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Geen storm 20 great,
Hij waait zich in drie dagen dead.
Een mowie margen, zet ans in regenzargen.
Vogeltjes die vroeg zingen warden daor ée kat gevangen
De winter brengt sneeuw en ijs,
maar all v oQ ‘ kas menaenvlei$~_..:€_: U3

Vsrst met afgaanda maan
Houdt bijna ZQKGP aan.
Alla windem achu dwn geen notan afa
Vmrst met nieuww maan
an kun 4'-.._-u (Y3 up schaataen gaan‘

Ala de dagen lengen,

U} 1"P‘ §gaat de winter »@engen¢
Strange harem regeren niet lang

1”\ strange vwrst duurt niet lang )
Een kmuwe dooi,is een hehouwem dmmim '
Met Kerstmis vur de deur
Met Faaen van ’t veur (1?e e@uw)
Grnenw Kerstmis witte Pasen witta Kershmimm mroene Pasen

£1 § .: U»

Hoogerhwidae Kermis ward vroegernpatattenmfnmi" g@nQemd,omw
dat dam de aardappelen gerooid moesten mijnw
Met Woensdrechtse Kermis-1e Zcndag in juli»kan hat korwn In
de haop staan.
Voar 2% juni~f@@at van Sint Jan»hwam@n mnwaarabuien vanui
Zeeuws~Vlaanderen zelden aver ‘t water{’t Scheld}naar Enid»
West Brabant. Na 2% juni was aar meer kans voor en dam w2~
Pen bet"zwaPe" buien. De spreuk was, Komt ie (Ge bui) ave"
e hand /“s {fl} £3helda 0? Rant} dam komt is ask nvar Ga ataart.

Onwaersbulen ult e Qw ne gzign Hl@ em €@ £rmm$t@n5
Gnwearsbuian die nit *3
OVGP *t s‘;

zwaar an warken mick
water e"<\ Q4 "3 {G

£3 Q U? -2"?55! Z3’

5:‘; =23‘ \.../ schel
.r"‘,1..» :»-=» 1*?”

érijvwm Nanrd @f {en} Zuidwaarts afi
Fliagen gro&p%n ganz n in V vmrm Zuidwaarts an ‘

Q H; r? fl‘?

kom&n kunnan niat gamakke1*7M
Ze hli ven hangen zijm near

Q? ze l wai of 2% br&k&n &~

I1&%i;
keuder. Vliegen me Nao dwaamtsgdan is a wint@P git“
A13 we bij vriasweer e bmtan Q§ e chelda hmr@n
dam ix e v-r-"' ‘.,_, §¢+ {Z7 4-»:., nit @n kunn n we dmoi varwamhten

CS» Fl W x, FT!~1.- ""5 ,__. N
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Dik gesterde Hemel is regen (veel sterren be zien). Dun ge~
sterde hemel, goed we%r, (due weinig sterren te zién).
Als de lucht na langdurig regenen gaat "breken" en er is dam
al een "mansbroeke"blauw"te zien, dam kunt ge an op rekenen,
dat ‘t gedaan geraakt met regenen.
Stoppeltijd is vliegertijd (op ‘t stoppelvel listen de kin~
deren bun vliegers op.)
De maan ligt op zijn gat (op zijn rug).Er is ruw weer op
komst. -
' s Morgans druk
‘s Middags geluk
‘s Avonds verdriet
Voor de gene die de spinnekop ziet.
Spin in de morgen,brengt kammer an zmrgen
Spin in de middag brengt vreugde op e derde ag,
Avondspin brengt zoete min.
Kermis in de hel (Pagan met zonneschijn)
Geen weer,geen lof. '

A Hugens-Verbrugge.
Werkgr. Dialecten Oude verhalen en%.
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Ik kan er met u de reis niet maken
want de stuurman is een kind .
De jongeling telt pas weinige jaren
En daarbij is
Mocht

D‘ ;_:. C-1- verblind
'*' ;_4 Q-h L4: op een klip verzeilen

In dee's onbekende zee
Men
Nee
Men
Nee

kan er nooit geen grand bepeilen
ik ga niet met uw boetje mee
kan er nooit geen grand bepeilan
ik ga niet met uw bootje mea.

In dkezee daa? zijn geen 'x; }... 34¢ “Upen
*1Daar vaart a¢*es voor de wind

Mocht bet roe?
Vaar dam tech maar zacht .
Met
Kom
Wil
Kom
Nil
Rom

2% ;..:- 2.4.
. O cf J »$umS . - pen

kind
. . Ieen oog 1n het zell geheven

2s Q»-N Qhm ‘Z5?-

Hm

voldoe maar aan mijn bee
hat nag eens overwegen

§ ih 5vaar met bootjw mee
hat nag eens ov@rw@gen
vaart mat mijn bmatje mew

Ala de bul arenée Naurden winden
En de zee ze vreselijk spookt
Dan zal de zee ons we} verslinden
en daarbij z¢*n
En de lucht me
Wat
Spreek er
Nee
Spveek er
Nee

vresélijk aeré
Qonkere slangen

)3?‘x. ('9 S.-J ya. Waen baldadig weer
mij van zo'n tocht niet langer

ik ga niet m t uw baotje m&a
mij van zo‘n twcht niet langer

ik ga niet met uw boatje meg
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Geloof mij vrij de last van ‘t leven
Draagt men lichter met zijn twee
Kan het some Wat kommer geven
Maar het brengt ook vreugde mee
Stuurman,etuurman goed op uw dreven
Enstuur met beleid uw boot
En wij zullen semen steeds leven
Dat zweer ik uw trouw tot in den dood
En wij zullen semen steeds leven
Dat zweer ik uw trouw tot in den dood.

-n...-‘.--n-._-_.-_-_.-.----‘_-ma-_

Hat zal de geinteresseerde lezer duidelijk zijn,dat in voorafj
gaand afgedrukt lied een jongeman zijn aangebedene een huwe~
lijksaanzoek doet. r

In douplet een en drie is de a.s. bruidegom aan bet woord.
Het meisje ziet in couplet twee en vier de toekomst somber in
en maakt allerlei tegenwerpingen. '

In couplet vijf vinden ze elkaar en durven ze semen het leven
aan. Dit lied moet minstens ruim honderd jaar oud zijn. Bet werd
in de familiekring gezongen,waar de aanwezige heren de couplet~
ten een en drie voor bun rekening namen en de dames de coup1et~
ten twee en vier. "
Het hele gezelschap eindigde eendrachtig met het semen zingen van
couplet vijf.
Men mag veronderstellen at dit lied ook wel op bruiloften gezon-
gen zal zijn,want de muziek zowel als de tekst lenen zich daar

‘Iuitsteeend voor.

- J.E.Kerstens-v Dooren.

werkgroep Dialecten oude verhalen
' enz.
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VVOLV EN '“ OMTRENT HET RA VENSKOTW.

”Z0uden er vandaag nog wolven zitten”?
Dav was de aanhef van een kinderopstelletje, dht ae jeugd in
mijn kinderjaren speelde.
De"woZven”waren kinderen, die zich in bosschages en etruikge~
was opstelden en za ongezien de jager prabeerden te vangen, of
andersom natuurlijk.
Een saort van verstoppertje spelen due, maar alleen een ”woZven~
spel” en niets meer.
Wel waren er in net begin van daze eeuw nag grondeigenaren, Zand~
bouwers enz., die hun bezit tegen de mensen traehtten te bescher—
men met "wolvenklemmen".
Bij de ingang van een 0f ander ”g0ed" kon men den een opsehrif%
tegenkomen ale: "Pas op voor voetangels, wolvenklemmen en echiet—
geweer”.
De wolvenklem had teen bij afwezigheid van wolven zijn beteke~
nis als zodanig al Zang verloren en de hedendnagse mens kan zich
nauwlijks realiseren, ant de wolf in vroeger dhgen wel degelijk
tot de fhuna van onze streak heeji behoord. Nag in de 18e eeuw
kwamen ze regelmutig in onze kontreien voor. Zelfk in de NapoZe~
0nistisahe_ tijd is er nag sprake van wolven. (2).
Vblgens de Ziteratuur zouden de twee Zaatsten in verre omge~
ving, toevallig 0f niet, tijdens de strange winter van 1838 in
Putte gevangen zijn (3).
Teen had an wolf als prwoijager in anze streken al een Zange
gesahiedenia aehter de rug. In fei e was hij er voor die tijd
niet nit meg te denken.
Verschillende toponiemen hevinneren nag aan hen 0.a. "De woZfTb-
duynen" te Hbagerheide f Wbensdreoht. (3).
Zelfb in de v0Zksmond hadden hun verblijfplaatsen een Zang Zeven.
M%Jn mweder zaliger, afkemstig van Zandvliet, noemde en met hear
velen, het moeste gebied tussen Berendvecht/Zandvliet en Putte
hat ”WbZvenh0s”.
De wolf aprak tot de verbeeZd£ng,en de verhalen over hem waren
Zegio, het ene dikwijls al gruwelijker dhn net andere.
De tijden van neergang af'afwezigheid van de mens waren dikwijls
een mogelijkheid van opgang voor de wolf.
Het is bekend, dat gedurende de tachtigjarige eorlog tengevolge
van db slag em Antwerpen hat pZatteZand in een wijde straal om
Antwerpen van 1585 — Z595 no goed ale geheel was verlaten.
In Z595 keerde een inwoner van Brecht near zijn vervallen stulp
terug.Een wwlvén nesteZde met hear jengen in net krat. Zij maes-
ten eerst warden afgennaktn aleer net weer bewoenbaar gemuakt
Ron warden. De wvlven hadden jaren vr j spel gehad met alle ge»
volgen van dien.
Dav hij in de eerste piaats een opruimer was van dhtgene, mat
eigenlijk te zwak was am ta blijven Keven, zag men teen nag over
net hmof .
Het waren eijn aanvailen op net nee en een enkele meal zelfe op
de mens, eems dbar de nood gedveven, die hem gehaat en berucht
maakten.
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Allermdnst een wonokrgdht deer, wear hij zich vertoonde,
er direkt jaeht op hem weed gemaakt. Men liet hem niet met
rust en achtervolgde hem dikwijle ver over de grene, want
voor dieren beetaat die niev.
Over en weer kwam men er dikwijls gezamenlijk aan te pas.
Hie een wolf had verschalkv, was een held en kon naderhond
op een behoorlijke reputetie bogen. Bovendien was er aan
de vangst een premie vevbonden.
Een wolvenjager was due ”premiejager”, maar den niet in de
"Far West”. Van éen zo’n premie en jaekt, vonden we een
verelag in net Reeolutieboek van Putte anno I?36. (4)
”Wij droeseert en de Seheepen éer Heerlijekheijd Putte,
Westquartier Des morquissaete van Bergen op ten Zoongcerti—
jiceren bij deeen Dav den heer Hendrick Poole en woonende
tot Santvliet, op den Z9en den loopende mnend november, des
morgens omtrent vijf'a ees uuren onder deeee_juriedietie
omtrent het Ravenskot heefe gesahoote eene wolf} eijnde
eenevoetster en de olsoo van oude tot uytvoeienge van soo-
dhnige verelindende gediertene een ordenaire premie is staan—
de en ant soodonige beeeten nu seedert eenige jaeren her-
waarte soo alhier ale in de nabuurige plaetsen veele sohaede
hebben gedoan met net vernvelen van kooybeeeten en eohaapen,
So werden de Heeren Regenten van Steeden Heerlijekheden en
vreijheden wear desen sullen warden vertoont versogt haere
0rd£naire premie tot aenmoediging ten uytroeiinge vent voorn.
verslindende gedierte e wellen konvribueren.
Soo sullen wij niet en manqveeren in gelijke gevallen ten
allen tijde teelvere te doen in kennisee de waerheyt hebben
wij desen door onae seeretarie laaten onderteijkenen.

Aetum, Den 23 November 1?36. "

Ale we hee "Ravenekot” op het gehoor moeten plaatsen den is net
mogelijk, dat din in de omgeving van het landyoed ¢Ravensh0f" is
geweest. ‘
Het "wolvenbos” heefe dhn ook meer betekenie don alleen de naam.

Om de premie te innen was net eehten niet voldoende om te verkla—
ren, dat men een molf onsehadelijk had gemnakv. In dat geval zou
het aantal denkbeeldig omgebraokte wolven niet te tellen zijn ge-
weest.

Om de oremie te kunnen inkaeeeren moeet men eevstene "den wolf
to '. 5
So;:e?on§e)men net verse veZ,ofMel,de gehele wolf. A

De groovve van de‘premie veveohilde van eteeek tot evreek, naan
gjignigigegjggekeed van de pleag, door wee, en aan wee de premze
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Seweldige bedragen wevden er door de Antwerpee "vleeseononwevs Komer" toe—
gekend. ' > 'v _
Qndersteend plokkaat weed door de vorster van Kalmthoue Denzel veneer op
8 mei Z?28 ter plaatse eangeplakt. (6). L .

FQNTEE. ( _ ii '2 ii" - : _A

Ngevaiic da er iemzznmt eenighe ‘¥o1*waH'eW01venli0mt
;:1“=\1~§i;§;f»",§§ze fchieten ofte te vzmgen tuffchen heden en St..Andrie§;

,i dagh2718. binnen defe naenvolgende piaetfen ,t.e we
ten Aulkruweel, Eeckeren, \Vilmerfd0nck , Oorderen ,
Stabroeck ,l"10evene‘, Capella, Brcffchaeb , Schooten ,

Deume ende lvjerxern , die {alien deer your genieten eene fomme
van dry hondert guldens véor iedcren Wolf, ends daer by van defe
dry Dorpen re \V'€t€n r €Te11enthout,Loenho11t en Braght, die Fuller;
Elaer voor genieten e:-zne fomme van hondert en vyftigh guldena ,
die dam‘ op-gcfchoten x*¢*0rden,zrez:s brengende daer over behoorelyke
atteftatic aen den Heere Dyclv mve ends Gekommitteerde, ende
die daer t0€_C'13k<>1"n:nii{c~:<E3n"t zyn; volgens refolutie g8n0m¢n..0p de
Vleefcluhouwers I(amers, encie behoorelyck onde;-teeckent by Ge
Weyer$,op den 6. May 1718. . V ’

_ I-4  1 e ,  , j‘ ,. -.e$@g2'¢r v0<=rr$-
Plakkaat dor Antwerpse ,,Vh:0schh0uwL-rs Kzuncrs" dour dc vurster van Kalmthout, Daniel I,axn<;<iz

up 9 mei 1723 aldaer tegun dc St. Jacnbskapci aangeplakt.

1‘/i,"?ii'€_\_,:l:“ 'D"
*-,»_ _

u we

ok

Fee woven voor die tija inderddad“kapitale bedeagen[
Zeker, ale men bedenkt, dot een goede koe in die tijd 20.~ tot 5.25.»
maard was.

De "Weijers" waren diegenen, die hun vee op nun eigen wei en Zieten gra~
zen of bij andeven "ineohaarden".
In de nabéjheid van de stad maven de meeete en beete weideplaatsen en
dear was ook inn meeste vee. In geval van een pleag, en die eel er wel
geweesv zijn, ook ée meeste wolven.

Men meet, dat men, alvorene cle prenrie tze vez=F<.1"e£jgen, ofe ciode of levenale
wolf of wolven eeret moeev laeen eien aan Sahonv of Sehepenen.
Deze vez*echaften een attest en darn Ron in fezive net feeet beginnen.
Voor tee plaatee versenolkte deepen beteelde men net meest, terwijl de
grondeigenea1*eok.>nog wel eene een duet in net zakje deed.
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"Gewapend" met attest en kreng of val, $009 man dén meestal naar aZZe
plaatsen, die op een dag vice versa aan be dben waren. Oak dbar ward hun
geld 'aangheZanekt". Zij waren immers 00k binnen hat bereik van dé die~
ren geweest.

Hendrick Pbols zal er met zijn "Putse” wolvin oak wel 0p tournee gegaan
zijn, om zo dé welkome duiten en soms nag een goed maal, op te doen.

Hat arch£ej'van Kalmthout wemelt van verklaringen van ”th00ngeZd".
Een aantal hiervan zijn indértijd door arahivaris Jbs Vbrsselmans in di-
verse nummers van Calmpthoutania opgenamen.
Een klein gedeelte hiervan, in hoofdkaak zij, die uit Noord¥NedérZand of
van "verre" kwamen,
De "normals" premiebedfagen blijken echter mareen f¥a
weest van dé kapitalen van de Antwerpse ”weijers".

I693 — 15 Januari —

1699 - 26 Juni ~

1700 — 1701 —

1703 ~

1721 -_

33

1733

£2!

17-35 ~ 13 Juni ~

zuZZen wij vermaldén.
ctie te zijn ge-

gegeven aan seekerg persoonen
gebracht hebben eenen wolf
voor hat schieten van den sel-
ven. (7).

1G~6St—00rt.

twee persoénen komendk van (8)
hoagstraeten met 5 jonge wolven.

0""6"'0n

Aan jagers van Wbuw op 24~12-1700
en 5~7~I701 teZkens,de tweede maal
voor vijf jonge wolven waarvan
drie Zevend. (9).

Betaelt aan sekeren tot Huybergen
die met eene wolf alhier hebbende,
geweest ende vertoont aan de weak-
ouderen met versoeak hem te geven
aen dén ordénaris. (20).

2~16~0.

In 1718 vier gevallen, één nemen we er uit:
~ 23 April twee mannen met eenen wolff (11)

ends vertaringhe.
0~19~O.

dkn 5 Junius Eenen walff van Ihckelenoort r)
in gait geZanekt. (Z2).

@~14~0. »

men geef% aan ”EnckaZen00rt, ock dit is
zonder tw£jfkZ dé Hinkelenoerdpolder, nu
behorendé tat db gam.Wbensdrecht.

Véor view gevangen jange wolven.
”Gec0mmen van Retia (x) (13).

a~2~0.
Dit Zijkt tack wel wat meinig voar zo'n reis.

Tmee persoanen uit Gad Gastkél
tkoonen semen waif (Z4).

2~8~G.
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1734 - 21 Meert —- De jaegers van Recsendeel en Essehen een teef
in "ale Gzeeef” {L15} V
fender Kalmtizozet) . 0-12-4.
Bit zijn een klein aantal ”verth0ningen van de
vele.

Het jaar 1724 "blank" ml"./; met: zes ver=t0nin.gen, mam’-onder geheie
nesten jonge Z/eve-nzie pups. _

Z0 ging het bijna db hele 18e eeuw nag dbor.
In 1754 was er nag een vangst aan de_"Dry Hoeven" onder Putte (16).
Eeuwenlang een betwist gebied tussen de ?Heren” Vbrsselmans ver-
meldt als Zaatste "trofee" in Kalmthout de 17e Mei 1787:
’Een premie aen Arnoldns Noyens (2?).
Dit was zoaisalaengegnvelniet de Zaatste vermelding van "woZven—
verbZijf".De Kalmhoutse Heide en omliggende woeste gebieden
Maren immers een ideaal oord voor hen.

Mhar Zangzamerhand was er voor de premiejager geen “wolf?” meer te
thoonen en dharom geen brood meer aan te verdienen.
Want dat was er destijds wel degelijk.
Men Zeurde zolang met het vel of kadbver tot de stank van het vel
niet meer te harden was of het kreng van rottigheid uit elkaar viel.
Geld is immers geld, ook al is net afkomstig van de stank.
Er is trvuwens een spreekwoord: "Geld stinkt niet" en dht deed het
vroeger evenmin.

» J. P'l:j7’l€7Z-

VER4NTWQUR[)ING.
 --.»~mm

1. R.Havermuns verwijst in Campthoutania 1969/3 near:
Rijksarahiej’Antwezpen Provinciaai Arahief’Inventarisn0. 8.437.

2. Verwijzing van R. Havermans naar artikel van Frans Claea in de
e ”NatuurwereZd" April 1955.
Zie Tijding 1979/3. bZz.
Hesolutieboek van Putte 1?36, fbl. 3 R en V ~ 4R.
J. Vbrsselmans in Chmpthoutania 1968/2.
Vblgens Vbrsselmans in Chlmpthoutania 1971/3 Gemeente~arch.KaZmth0utbun—
del 26.4..

7. Valgens Voraaelmcms Bundel 8A G.A.K.
8. " " Bundel ibidem.
9. ” " Bundel ibidem.

10. Bunciel 8B ibidem.
12. Idem ibidem.
12. Idem ibidem.

Bundel 8./1 ibiciem.
Idem ibidem.

15. Idem ibidem.
26. Idem ibidem.

Bundei SE ibidem. ~
Met dank aan Alf. Tireliren, die mij belangeloos dbeumentatie uit hat archief
van "De spijeker" te Essen ter besehikking etelde.
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Wetans waardigheden van ear: Dorpsknmie Ker ! L

Bij net graven in net verleden-komt men steeds terecht in de gro~
tere, ens amringen e steéen. Daze keer wil ik in vogelvlucht de ge~
schie enis van Bergen op Zoom bespreken. omdat daze stad made be~
palend is geweest voor bet wel en wee in de geschiedenis van Ossen~
drecht.

.Q2.ea§_1__:.§.1;e e ereeneevean eiierqene . QE 130mm
De eerste Heer van Bergen op Zoom, Geraré van Wesemale (1287-1307)
heeft bet eerste stuk van ée Lieve Vrouwe psort laten bouwen met
de twee ronde tcrens en het tussenstuk aan e haven en de stads»
zijde. \ '
Daze poort zal in eerste instantie waarschijnlijk de bescherming
zijn geweest veer e hoeve éie e Beer van Bergen in 1287 bewoonde.
Op de plaats van de hoeve zeu later bet Markiezenhof zijn gebouwd.
Waarschijnlijk zal e qunstige ligging van e sta er de oorzaak
van zijn geweest dat veal kocplieden en handelaren zich juist hier
vestigden. Ook de vele privileges die werden verleend aan handels—
lieden mceten e vocruitgang van e ste hebben bevorderd.

— 
Op 17 mei 1397 werd de stad geteisterd deer een grote brand die
vrijwel e hale stad in de as legde. Veel archieven met diverse
oorkonden gingen bij daze brand in vlammen op. Vrij bekend is hat
rijmpje van as 17-eeuwse burgemeester Thomas de Rouck dat naar aan~
leiding van e brand werd gemaakt.

In bet soetste van de Meye
was tat Bergen great geschreye
‘t verbranée alle stocken. staecken
behalve Oliphant en Draecke.

Een deal van de kerk, huize “de Draecke", en een poortgebouw van
het stadhuis genaamd "Ge Qliphant" waren waarschijnlijk de enige
panden die de brand hebben everleefd. In elk gevai kan de Draak
wel op e traditie bogen een der oudste huizen van de sta te zijn.

Bgii nhekkgga
In die jaren werd oak in Bergen op Zosm hat pottenbakkers ambt uit~
geoefend. Van veel betekenis was it tsen waarschijnlijk nog niet
want pas in 1435 were de eerste keur verleend. Tech zijn deze pot~
tenbakkers bijna zeker de veruorzakers van e bran in 1397 geweest,
want naar aanleiding van daze brand. en van rampen el ers, werd in
1588 in het Bergse Gildenboek de bepaling bijgeschreven, dat zij
hun bakhuizen steeds meesten reinigen van roet en vuil zodat de Von-
ken daar geen voedsel zcu en kunnen vinden. Ook daken en balkwerk
dien en goe met leem aangesmeerd te zijn zodat bran gevaar in elk
geval verminderée.

Jgg vgg ggymgg
Maar. zoals dear e eeuwen been steeés gebeurd is, warden oak in
Bergen up Zoom e ruines weer epgebouw en we zien. dat e streak
onder de leiding kwam van een grout man: Jan II van Glymes. bijge~
naamd "metten lippen“ (14l?~l494}.
Volgens een haardtelling in 1437 had men in dat jaar 1119 huizen.
wat neer komt op een bevolking van 1 5506 inwoners.
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Er dient wel ta wer en vermei . at teen nag bijna e gehele stad
grotendeels uit heat was opgetrokken.
Ook e haven ward in 1439 belangrijk verbeter met zcutzieéerijen
en pakhuizen en e situatie wijst duidelijk op een koepstad in
roel.

gat Heer Jan al van begin af aan ée zaken greet aanpaktekmoge blij-
ken uit e voorbereidingen welke werden getroffen vosr zijn brui-
loft die in bet vaorjaar van 1444 plaatsvond met Marguerite de Saint-
Simon, bijgenaamd "la belle blanche de Saint-Simon".
Kosten ngch moeite warden gespaard. Men schafte zich laken en flu-
weel aan uit Diest en Meenen en linnen uit Haarlem. Het linnen ward
qeheel bestikt met parels. Borduursters bewerkten de mouwen van de
livreien met zilvar en andere fijn glinsterende draden. Aan de kle~
ding van Jan wer en de lovertjes van zilver ook niet gespaard. Uit
de rekeningen daarvan, en ook die van geschenken en juwelen. kunnen
we opmaken, dat het duiéelijk ging om het huwelijk van een zeer voor~
naam man. '
Bet gezinsleven van Jan uit die tijd is moeilijk he reconstrueren.
wel is bekend dat het gezin elk jaar ward verblij met de geboorte
van een kind. Op 15 april 1465 overleed echter "de edele Vrouwe van
Bergen" bij de geboorte van hear tiende kind.

.1.?»_as_t.a.a.s;§1.e.n. *
Bij daze kinderen uit zijn huwelijk is hat echter niet gebleven want
Jan was op vele gebieden een "actief“ man. Hij heeft de reputatie‘de
vader te zijn van een vgjfgigggg kinderen. Daze kinderen werden ge~
boren zowel tijdens, als né zijn huwelijk. In die tijden was het
slecht gesteld met de emancipatie van de vrouwen, en vooral bij de
adel was een dergelijke gang van zaken heal gewoon.
Dikwijls gebeur e hat, at aan de moedar of aan hat bastaard kind een
financiéle bijdrage werd verleend. .
De domeinrekeningen vermelden sommige van daze kinderen wel, maar
over de‘meeste bestaan slechts spaarzame gegevens. Interessant is
te vermelden,_dat bij de opgaven van de inkomsten an uitgaven van
de Heer van Bergen in 1474, zeven bastaarden in de rekeningen voor~~
komen. De rentmeester. ie enkele jaren achter elkaar v&rschillen-
de namen vermeldde. wordt zelf genoemd= “onze lieve ende waelgemin~
de Jan anze bastard zonn".
Bet salaris van daze rentmeester bedroeg 30 Brabantse Ponden en hij»
zelf werd op 2 november 1474 geécht. Het zou te ver voeren alle be»
kende namen en uitkeringen te naemen, maar zeker is, at aze bedra~
gen een royaal en goed leven waarborgden. En Zeke: is hat. at, waar
Jan oak verbleef, hi} bet vreuwelijk gezelschap best kon waarderen.
En zo werd. éaox e jaren heen, de stad &oQr vale generaties "Heren
van Bergen“ met steeds wisselend succes geregeerd.

Iaagigczg .
In 1287 ward e sta met muren omgeven en sinds die tijd diverse ma»
len belegerd, nch steeds zon er resultaat. Zelfs Spinola, de grote
veldheer, belegerde e stad in 1522 gadurenée vie: maan en, maar
zelfs daze belegering ward glansrijk §osrstaan.
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In 1747 ward e stad door e Fransen ingenoman» Gnmenselijk mast
teen doe: de vijand in de stad zijn huisgehou env De materiéle
schade was zaer grout an hale wijken warden tataal vernield. V0or~
al het gedeelte tussen de Zuivelstraat an e Engelsastraat meest
bet ontgelden.
In 1795 moest de vesting opnieuw kapituleren en in mei van dat jaar
ward bepaald at het gehele land van Bergen op Zoom aan de Franse
Republiek.zou toekomen.
In 1870 hield de stad Op vesting te zijn en warden de vestingwerken
langzamerhand geslcopt. Op een deal van de vesting wer in 1886
on anvleiding van de Leuvense tuinarahitect, Lieving Rosseels.
bet zg. "Volkspark" aangelegd. *

£Q§i§§um»
En zo zijn we dam weer in de 20e eeuw aangekomen. Umstreeks 1921
ward in een boekje van de V.V.V. vermeld at da stad Bargen op Zoom
één der.meest gunstig gelegen plaataen in ons land was. Men prees
e mooieiamgeving, de gezonde luchtstreek, mastbussen, zee en de be~

h0orlijke~spoor~ en tramverbindingen, maar bwvenal de bewoners, be-
kend om hun gastvrijheid en gezellige umgang. Ook warden er flinke
zaken gedaan an had Bergen op Zqam "een flinke toekomst als pra»
vinciestad".
Bat daze "toekomst" eerst nog een tweede wereldoorlog inhield ken»
den teen slechts weinigen bevroeden. Maar oak teen werden na dei
oorlwg.-zoals in het verleden steeds gebeurd was, de ruines weer
opgebouwd en maakte de stad het opschrift wat op hat stadhuis ver~
meld wordt, meer~dan waar. “. '
“Mille periculis supersum", wat wil zeggen: duizend gevanan ben ik
he bavenvgekomeni V

Qi¥§£§§;§K§§H
Tij ens hat bewind van Jan II van Glymes ging ook in Ossendrecht
hat levan gewaon verder. Diverse akten uit de chepenbrieven van
hat archief te Antwerpen, (oak een van de steden waar we over ons
gewest nag veal kunnen vinden) wilds ik u tmch niet anthouden. Mis~
schien zijn ze veer u oak interessant omdat za waarschijnlijk ook
iets kunnen vertellen over het leven van de mensen die hier teen
leefdeni

£0.-275.
Jan van Hackendcnnk, Jan Vrancke, Gielis Cops en Pauwels vanden »
Barge gelcefden qesaem&n&erhant Qngesnude en een voor al he vol-
vuerne alsulcke bmuwwercken van eenre siuys als de dijckgrave dijck~
scepen en spade ende vande nieuwe ld van Ossendrecht an hen be~
staende hebben te makene galijck éé aharapraphe die zij aen beyde
aijde daeraf hebben slaerlicka inhoude en begrijpe en waert dat hen
huyder cast aft sca e Gaerin bovan aeraf quam dat zela zij hen
oprechte. 27~5»1430. _

E0. loav .
Willem van Kets vercmapt Gielise Putmer amman t Antwerpen op éesen
tijt, een zestendeal en een achtien edeei dat hij ha a en hou&an $
was in den geheelan twl tat Zwijndraaht ugt faer (St. Jacqu s veer
ta Qssen recht?} gelegen met @119 ea toabehamren aaraf ander ge~
deelte beer Adriane van Voerhout Riddar an meer andara toebehaaren
welcke geheele tel voirgennempt nu tertijt jaerlijk$ch gelt V lb gr



vlaams daeraf des voirgeschreven Willems sestendeel en achtiende*
deel voirgenoempt tsamen jaerliksch gedraecht XXII ssh 11 d. groot
en 11 engelsche vlaams dz, op te waerne van alien commer/gebracke
yet aenden cocp of aen e winste en Claernisse voirg h pmiset satif-
face van obt zijn stede met huyse Duyfhuyse, meestoven, meemoelen,
hove, bogaerde 1 gr ptl, hcuden tsaemen omtrent 11 gemete gestaen
t'0ssené;echt tusschen Aelbrechts van Aemstel ex una beer Laureys
de Pap&; ex altera, item noch cmtrent XI gemete lant gelegen oic
aldaer tusschen Willem Dalmaers ex una en_B0udens e Mwelneer, ex
valtera, te waerne op XX sch gr erflic te quiten staen den erfgenae»
’%en;Gheerdes Buysschers wilen, item 1 zister Rogx erlic oic te  
quite.staen bruedere Peter Welle, en den gerechten heerenschijns en
tiende en anders niet. ~
26-7~1460.

£0. 107. . M 4
Marie vander Dilft, Carnelis dochter weéuwe wijlen Frans van Ov¢r~
hof, cum tutors, geseten tot Berqhen npten Zome,»verco0pt den mam-
boren vanden wettigen kinderen wijlen Huygs vanden Loope, vanden
Nébedde, daer mseder aff is. ' ‘ V
Katline Daems Bernaerts ochtér, wijlen terselver kinderen behcef
tsjaers erflic twee pond gr hr pront op een shade met huyse, hove,
lande cum fundo. et pertinen, groot omtrent een gemet geheten De
Qude Jan Duuwens Stede, gestaen ende gelegen te Dssendrecht aende
plaetse tusschen Jan Lamssoens erve noortwaerts en Jorijs Pieters~
scans erve zuytwaerts, comen westwaert aen Jan Bmens erve en voire
oistwaerts aen alleerenstraete, item op noch een stuck lants cum
funds at pertin, grmot omtrent sesse gamete gelegen onder Ossendrecht
voirschreven aendan Sgggvgjgtgcggn wech tussen alleerenstraete oo$tw
waerts ende Carnelis Bouts an Jan Colaerts erva wastwaert camen
zuytwaert aender‘weduwe en kinderen Claus Cappen Claussoens erve
en noortwaert aen Jan van Wesselaer, erfgenamen erve en no¢h een
stuck lant$ cum funds at pert grout omtrent sesse gamete gelegen
opten Gheest opt noorteynde vanden orpe van Ossendrecht voirs
tusschen Peter Mattheusscens erve enstwaerts en a Peeter Laureys~
soens erve westwaert camen zuytwaert aen Cornelia Keyserssoens,
erve en noortwaert aen meestar Joos van Ghaorle en Cornelia van
Stapele erve dand media September los ende vrij van alien schdten
te waerne optsch t lant an chijsgelt dair jarelicksch vars vutgaen
ende anders nyst. ..
l3»9~152l. L

Tot zover daze wetenswaar ighedan van een dorpskronieker. Zoals u
ziet is er heden ten aga nieta nieuws veer hat mens om am een strijd
voor bet bestaan ts mceten vcaren. Eolang de mans 0p aarde is, heeft
hij aan veel van dergelijke crisissen hat hoafd moeten bieden, maar
zmals ik eer erév&rmal e is ha Q§SChEif cp hat atadhuis wek heéen
neg van kracht; Milie gericulis su;@:sum, Duizané gevaren ban ik te
boven gekamen. Qnze vmszouders waren daarvan rae s overtuigd en 20»
als uit e gaachiadenia biijkt, is hat maar hat be$te at wij in
hum VG9t$pQrQm ver ar gaan.

Ania de Greef Varhees

_.§.;§n.N»§x;._.L»1I.§.§..r..~@1;.t:.21*z-.12 f L
1. Bergen 0§ Emem x Stad er %arkie2en§ C. Slostmans 1949.
2. Jan metten Lippen zijn iamilie en zijn sta . C. Sloatmans.
3. Tij schriftvde Ghul em Recs. £9415
é. Sche§enbri@van Eijksazshief as Antwerpen.
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 % E5 GESCHQEDENIS

VAN ?\i§§§B~BRABANT

%

Hat zal wal £o&v§1 aij at in Ge Brabantse assen

EEN NGTEDOP

5% gron alag is ge»
legd van bet allanése gravenhuigi gas: teeval cf niet, de Er¢niek~
schrijvar heeft vastgesigid at g ée Rigksdag in Blade; great Birk
de Eerste 50¢? £arel de Eenvs§§§g§ wsrét he§%s2d met wai Rsiiandae
grcnden - hat is an ES §ani §23. Eeze gebeartenis
betekenis van he: naardelijka ieel van Brabgat uit
Noord~Brabant heat is §a§ neg aiet van belaag, net
in bet zui ang rsn russei, Leuvss, ashelen. Be:
tot ontpiaoiing ais e Bra@an2ae §ertagen zich ear
en hat deeit éaar dam ask in huge mate ia. in il?5

zegt mists over de
die dsgen. at nu
swaartspunt ligt
naaréen kumt paa
en sasziea veryerven
krijgt Ean Baach

stadsrecnten. Er aatstaat een iatens gaesteiijk vsrkeer Raard — Zuid,
tussen die atad an §echale§ an Leuven. ¥an aast near wést atroomt ean
belangrigke ea ma iasha a ezr de %anéa1s2sg Eaulen ~ Antwerpen, waar~
naar vale vertakkiages iaiéen; aleiga gnhepsn bevaren e %aés; in de
stadjes en sp hat §lat&e1aa§ klappen éa weeisteelen s

Hertog Jaw I, aveatarier as minnézangar, vaaht rshaaa n dicktsr tege»
iijk, verslaat in EZS8 big %@e?i§gan e Eig landsa
in persanele unis §raban§ met Limburg. Qe
meet wardt Brabant ziel as cantram van e
gaapt de menigie mick aaa hat krankzinnig
feesten an start zich begerig sp ée vette

vsraian an verenigt
Eaurganéiérs ksmen. Meet en
Ee erlanaen. in Erusael ?er~_
vartssn der exuhérsnté h9£~ '
kluives die van ds w lvoorziene

tafels vallen. Brassei is e ataatkusd1geTE§Q§§§§§§m§§:~§eée§§§§§gn@§§¢
'4» M.w....<.. _*-_,_ ;»v,._=7_—~~_»~._‘»,¢_Q:— _~ Av-» ~-—--4‘mm @@w§@§@;§ *i1§%fff?¢¢ii€7€%%lY%i@rw <16@¢+»@;%1@§Z§¢2%_1:lw@§§%i§§ 5%? _

ditvoér &é?‘ é6é§1&3§éé iéééi §§é?§§§¢?g%é§;“@§§ tééé£§“Eé;é%hké£é M-
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stspelhavaa was e w@r$1 is“ Leuven w r i w@€en§cha§g@}i§ke h00fd¢
, »—~ _ _~~--.—;. ___ L'%‘:"<‘f.?L-;;v;':IT"<V'_IW-;: >:/;1‘_:>w::%i:>‘::.9‘_A1>:“11_:iL"- '?<

‘Ystad, want ix 1425 krijgt e sta W dank gig eex b§a;ui% van e herteg
van Brahant~ gen univsrsitgitg &% @argte in &§ a rian sn; nit heél
Europa strcmen a tudantan t @, En spaa ig in 355%? ma} aahelen met
zijn aar$shi§seh@ppe1ijke §%t@£ x kerkalijk huafé ta van de Eeder—
ianden warden. Haze aachtige €Q 6%§tP3 i$ binnen hat aude hertagdom in
de l de an e i ae aauw leidt tat een agarme biaei ap matariael an gees-
telijk gebied.

‘ $%%y éa %nig an er laaé tar
wereld mag hat aen laud van h i iten §$ten. En €nasi@l1ain rmemt de ri3k~
dom, ée macht, e avarv1@§$ig@ bazitiingea van aw tairigka awaners maar
vermeldt er niat hij am: daze Mzaals imer~ hat vasrrecht van weinigen
(de beati yuaae anteak em e %rg@rni§ van zser vsian ziga Qgatreaks
1550 betaait Brahant ievenals vla&n&@rvn§ 33% é r a€g@mane lasten te ani%;?%%%£4rwkix;x%%M%%%2J"§k%M#£%#4M;%@@”~+%%%i@%i:ii%%%~%L%%%%%%;£%$;¥W%M@M%@%$m@ » ,_EL_,
Holland 15% an da ge amemiigke $aa1 § gaw a an éé

1-; i _ _»», M»: -‘-1-;;~ » -_'-_-:_»~;~-~_»~;-~.~ ---=--»~~,..~..-_ »- __~,.‘...,,...W........m.._‘..,M.,¢,.W.Mwmw,..»~=.,@,~.<‘..w~»-»....=.@,k~.¢
z¢¢¢ér"sc£§g¢ §é“@é§vaa$€“&at men gaar a an taramhi spraekt van de Eerste
Gouden Eeuw, wa t nk dw kuaat n delan in hwgm mats in ame blaei ~
een liahtemée luist r wn ews §upr%ma trnaat vnsr e mmrale antreddering,
de fella henzucht? g hlaad arst an wuiyaw weliuxt éig in Q33 anal
teenemend aantal éadstavan naar net voarmeaid aw kmg@ gereu met vlijt
bedreven war t, Er ataan machtig@ gaaiachtea p van hauwmeegtara, de
Keldermanxan an e aghamaekwr , Z13 wv rdekk n hex za a met prachtige
exemplaren van &en karkaiijke ea w@r§l§}ijk§ aawkunst, at mijn gewe1~
digs torenbsuwars, ganialw heaaibestarmers, éie i§@&iist§sch en onver~
droten ate niaag g wteaniaag naar g h%m@l s%ap@i@n, at naurdelijk
deal van hei hertagéam await in e w@ivaart. ¥an Halat ran an Wouw in
hat wasten tat Vierliagakewk x Grava in hat nnstwn ward met §latta~
land everdakt met magnifiaka tazaas van zada akgiaman an uorspekt mat
witte tuf§t€£ i g%§l
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Breda krijgt zijn Lievevr awekerk, mwi ean wiw s twram van matuursteen,
die bijna hmnder metar hasg, in at may e? wenvmudigan tut nan e
hemel raikt» an Esach h uwt zijn giafiwuzw ina Jam kathadraal, hat
meesterwerk der Erabanime gmtiek, Ge§r%rui§au&wwg zijn raaie hallen»
kerk, Bergen~op~Z0am mijn Earkiezanhaf, nan glamapan in g hurgerlijke
buuwkunat. Jacnb Qbrecht ia aar ayaimaestsr hi; tr%k€ lmt&r naar
Ita1i% en dealt in rmwm day Brabasise muzi@km@m$k& @*&1¢ hem muz1ek~
leven van daze eeuw hmmwarswmy tn? in Wenen an Rmm% tww, In Den Bosch
achildert ‘Jwraen dim Mawlrw’ de angst aer stervwn a midd lewuwen, een
0ntzatt&nd visioen van gwmwwlijke h@n&uwdhei , &n 1ai@r 2&1 P$&twr
Brueghal in mijn vmetmpomw wwmwm.
Maar under de aommwrw Phk ipm 1% miw vannit &e& ?r dm dw Nederkanden§§ %§§@%3Q§@% %§§@%§& @z§§§§@z $?wF%%mW% %t
1% %1"@mm32.,. *
rondzwwrvwnda au1dm@wn$ mmmarmwurw an rmvsrmuamdan tmiw ewen hat gewestn
Hat landvolm versahanat mim% im zijn mawsinve twwmmw an wmrdmdigt zich
tat dé laatate Emg@1, jg, twi zij m@ H mg vmm hum wamhuim$n versahoten
hebben~ Ala in 164$ wig da Vwwmm van Munster e kruit mmp is mpgetrmkken
wm~d‘!; bewpaalt
<1?“ K
deal wor t besehmuwd ai vwrmvgr w§§ i§§Jw§£ miQ§ g§ j, §3§MX§£&;eat
Em§§§E“§€E§¥E§mZ§MQg§H¥%$§§ §§€¥§ek va it new aag dwmr e $ta @n~
GeneraalW§’7§§€ZY§l§¥§TWFl3§5m5§§l<§%§§“%;§4"5%§§%§7§§E§“¥§§Eé}é§m'Z}M:§§5£W¥§§§§§§i§§§THl?2§§“'§%:Z"§¢§7§i"Eien.s¥§';:“'ordtver»@d@n. 6%”§@rk%n”%%§¥§§§%%%%%%§§E§§E§EE%%%%%§%%§EEE%?“?E§§E§Jn ~@r~
tel at esnéden mvwrwtrumm f awn zwwrm van prniitaram a ambteii ke,W__w,,,W,_,_,W,4§,,,.~M.,\.,.W.".,,.“_,..,._..W"W\.M..,M.W,.M M-4>"'I"'v~<<»aIvW~4-\¥'4nFv¥><~I-Wk-K¢>¢h¢~n-<v-<d>*¢<='\\v-h¢\¢PWI>‘"vI~v'<4'~'>>IiI\¢'I*'I>*\‘W'H'H\4'I>><rN‘4‘!_W'4nI»Mi1WI\ I$IMMd41B1~*U4i\i\‘I|b<- IU4l'I4II¥ .
sgrinkhaneu terwiii vrwwm e twuenwn hmnd~ an Qgan iewa wn levwranties

F-“Q

Kl

IQWEA w@@ ywa~MNMN"mMm~M¢W-»WwM“mwu wvm mWwMmmMmmMMMMwmWW~*m~_m
wvtsmawind ammnm 1a* gr tw sm w v? Hie a@ roman»

an bran sahattingmm iijven @is%m, v%%@a}€ hat g%w@a% im dw an erhalve
;_A'L.“.L.,_.j>."j ;‘Q;;;_i,,. is‘if. ,,,. _ L Q W Heeuw ‘Ti8-==>~i 57.»
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tische maar betrouwbare geschiedschrijver Hezenmans met nauwelijks ver~
"na1¢n~??gramsaim3ra¢e£V1mes;5¢n2 ‘ e’ ?i;a§a1@2iag?"g¢é;;1l?iQegaghi @;_;_;;i§f1}§¢;;was aéggemimai jvgrhgijqsajjjia ziaggwjyggégggigqqgajg 1111.;
’§§£En§EHé§;&é1iéM§§§é£ wés Kiiééféeié; en dé béébnefé {Q armEede gedom~
peld. Wanneer men de verslagen der landsontvangers least, dam bloedt bet
hart: bet getal hewoonde huizen in e darpen ward jaaylijks kleiner, e
uitgestrektheid bebaawde grand krsmp jaarlijks in; al schraler werden
de akkers hi} gebrek aan bemesting; e woningen waren eilendige hutten;
bet vaedael der bewoners zo saber, dat minder sterke gestellen het
leven er niet bij zauden gehnuden hebben; niemand hummer was een bed
rijk an in geval van ziekte waren zij geheel h lp61OGS...*»
In 1794, als e zegevieren e Franse lagers onder Pichegru en Dumouriez
ever de zuidgrens trekken, éssrbreekt Erabant nit eigen kracht zijn
bceien, Hat wil in dé ‘ ataaise Republiek e achtate, maar liever nag
de eerste provincie warden. Ba nude Staten~Geueraa1 echter, die alles
vergeten zijn en niets ge1eé?&H §§§Z§::§€aé§%§§T”§éb§%¢éi§§§§§§§§§§i§g§_
d5"'%£a’é?¥i?§"é?i5’-iii i¥é*¥%§?%§z1Y§zi?¢’1i' ,B?%§i%?. _séIl§ietAé3¥7”

§i?1%§s?a;;1§;f§§M€%é‘ 1>%%§%é*¢?1{‘?-l.e?§23:>e1r+?_>i=%*? h€?.é,}*?z:,aé@@.,A_gL§5@iaszé-:;= 11; Q
E81! 77 ?*?A#>{$<5?§i.j§"é?i?<-23%. ;?P§?§?§?jI7€"i§.AI*¢7%5?;?j *7 §%§§,%%¢r§§i‘? ¢Ai§,L
haien de heren hakzeil. Tosh duurt he; ggg §§tw}f§§7$§§M§eW@3§gm@ra1WM_

réiét
6pg%hé§§ 7h§mfé bétieden 21; ée vergadering, die, merkwaardige coInci~
dentie, precies één dag zal duren. Es valgende ag immers warden de
St&ten~§eneraal upgeheveni aar e Brahantse gfgevaardig an hehben nog
juist e tijd ziah met al bun wapens in e sirijd e werpen. De Tilburgse
fabrikant Pieter Vreede, ofsche a pretestani, werpt zich op als fervente
verdediger der e¢0nomi5che an anéere eiangen van net Kpaapse’ Brabant;
Ge afgevaar igde Guljé verzekert at Zf van Estaafs Brahant armlastig
is,
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Van lieverlee zien een aantal indiviauele Brabandera kans zich in te
zetten in de strijd om de kathalieka emancipatié: Jhr.van Sasse van
Ysselt, Luijben en Hein de Wijs; Judocus Smits nit Waalwijk aticht hat
dagblad ‘De Tijd‘, Jan Baptist van Son weert bet recht van placet uit
het wetboek van Strafrecht (1848); reeds eerder had 'Priqys'Anthonius
van Gils zich een fervent voorvechter betound van e kerkélijke en
Brabantse belangen. in 183? sticht dx.C.R.Hermans, krachtig geateund door
de gouverneur Barnn van den Bogaerde van Terbrugge, bet Pr0vinciaa1'Ge~
nootschap van Hunsten en Wetenschappen. Hat wordt echter meals in die
tijd voor de hand ligt, sen uiterst exciusief, hermetisch geslaten,
deitig gezelschap, at zich met smaak en kunde taelegt op de beoefening
van e vaarnamelijk historische wetensshappen‘ Niettamin was hat erg
belangrijk, datvcok daze provincie zich einnalijk oak op het gebied van
cultuur present atelde naast andere provipcies, die Qp at terrain op
een langere traditie konden began.
Uiterst traag, stap voor stap, arbeiét Brgbant verbeten aan zijn herstel*
De Zuid~Wil1emsvaart, 1822-1826 (waarvan hat zand daur Luikse vrauwen in
hoofdmanden wardt weggedragen}, stnat bet gewest open en biadt de mage-
ligkheid tat e aanvoer van mast, die veer e ontginningen bruudnndig is.
Dan treedt de schauring van 1839 cg; cpnieuw wordt Erahani van karngewest
tot een randgewest. Msar er kcmen spoarwegen. Er gaat een andere wind
waaien an in e jaren l85G~l$70 sterft de nude tijd at, Ge nieuwe krijgt
gestalte. Ha m chanisatie wint Vela, e huianijverheid verdwijnt, nieuwe
methaden en niauwe artikelen upanen nieuwe mogeiijkheden. In de landbuuw
voltrekt zich een analsg nntwikkeling. He veestapel breidt zich nit, e
tuename van zuivelprndukten leidt my h t ein van da eeuw tat hat opm
richten van de aerate zuivelfahrieken, eea ruimere teepassing van de
kunstmest biedt sen gratera mngalijkhaié at untginning en geleidelijk
aan metamarfozeert ziah hat hruine Brahant van de wo sta grandam tot hat
graene Brabant van de akkera e waiden an de boasen.
Maar daze untwikkeling voltrekt ziah ui arst traag. Bijna aw gehele l de
eeuw is ermea gemoeid en nag iegwn e eauwwenda hearst up bet platteland
een vaak bi tare arma@da; Van Gnghs tragisaha meesterwerk 'De Aardappel~
etera’ vsrmt awn heklemmend document humaine uit e &agen van hat arme
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Brabant. Even somhere geluiden laat e Deurnese anderwijzer E. .Ouwerw
ling harem a1s_hi§ in 1908; preluderend 0p de smalende betiteling ‘Bet
Donkere Zuiden' zijn brochure 'Uit d0nker@ gewesten' publiceert. Met
schealmeestersslimheid laaz hi; he: buekje van een kerkelijk nihil obstat
voorzien, en niet znnder reden, want bet materiaal dat hij publiceert is
bier en daar hartverscheurend, gcheel in strij met hat idyllische 1evena~
beeld van de vredige landman der Sniedersen, en sen taken aan de wand.
Ben andere onderwijzer, H‘J.Maas, treedt met zijn romans in Ouwerlings
voetspoor. Zijn romans hebhen net effect van een steen in een rimpelloze
vijver. *
Hij wmrdt e Brabante Zola genoemd ~ en is daarmee verosrdeeld ...
Maar er is iets ontwaakt. Er dringt linht dear de auisternia, de eersta
aporen van zel£b&sef warden zicbtbaar an de aerate bescheiden lijnen
naar sen maatsmhapgslijke, Qulturele en intelieczuele opgang warden uit~
gezet. In 1913 homt e Amsierdamer Hendrik Mailer naajw§;a§apt. Hij is
een "*£E§*§‘*Zi£&F£“€55Z""'§§§§i”é?F§E€?iéri€'é§i"€“onm1dde1»
lijk as grate mood in Brabant, laat zijn Ruusbroecwvertaling vuorlopig
voor wat zij la en zet zich hardnekkig in voor Wat hi}, in n volging van
de Waalwijker mgr“ J.v.Gi1s; a15 hat aerst no ige onderkende: hat volk
tot antwikkaling brengen dear middsl van aan e Brabantsa gaest aangepaste
schalen. at gwldt met n&me voor net mid elbaar anderwijs. Bij Mailers
kamst ziju er in Srabant negen middalbare seholen, waarvan één kathokiek
gymnasium; hat Q alphuslycaum in Tilburg.
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Muller sticht ‘Gus Eiddelbaar Gnderwijs'. In IQI5 verrijzen al de aerate
katholieka middelbare schclen, ea vanaf éan wordt de anatuimige groei
door nieta meet gestuit. Scherpzinnig an energiek, beschikkend over een
grate overredingskracnt, zet hij zich met niet te stuiten voortvarend~
held in veer ean ander levensidasalz e B.K.Leergangan, waaraan de t0e~
komstige middelbare leraren opgeleid zullen warden. H13 wordt de aerate
rector, blijkt een begenadigd decent, maar zijn inzicht en voortvarend-
held, soms neigend near eigenzinnigheid en fanatisme, dwingen hem tot
het neman van ontslag, wat hem diep gegriefd meet hebben.
Muller is nooit een echte Brabander geworden. Wellicht was hij daarvoor
wat ta radicaal, te stag ook, met een zweem van hooghartigheid, Oak op
zijn portretten treedt hi; ens za tégemoet: het huge voorhoofd, de mar:
tiale snor, de wilskrachtige trek aw de saengeknepan lippen, de hoogop-
ataande stijve boord reepen gedachten op aan onverzettelijkheid maar ook
ban een kerel uit één stuk.
Holler hield van Brabant. Hat ward voar hem tat een geliefkoosd object
éhLzf§n"éh6?me'ihi5¥*§Ger de cultureie verhetfing van het geweat, met
de Leergangen en het iddelbaar Gnderwijs sis blijvende monumenten,
hebben hem onvergetelijk gemaakt.
Mulleis invloed openbaart‘zich rechtstreeks in Gerard Knuvelder, een
Wat képle, intelligente Geldersman, éie aan de Leergangen Nederlanda
’atudee}t en zich na hat verwerven van zijn bevoegdheid vourgued ale
leraa in Brabant vestigt. »
H13 woydxkgetroffen door een sprekende tegenstelling: de en0rme(h1ato—
rischefw rde van net oude hertcgdom Brabant, de relatiaf geringe
b1jdr§ge van het Ro0rd—Brabant anno 1925 aan hat geheel der Nederlanden.
En dgée: de tegensteiling tussen éeze ralatieve geringheid en de rijk~
don van mogelijkheden die hier liggen apgeheopt. L ‘
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MIDDELEEUWEN

Eigenlijk geeft de benaming Brabant aanleiding tot misverstan .
Er is namelijk naast Noord~Brabant oak thans een prsvincie Bra-
bant met als hoefdstad Brussel, gelegen in bet hartje van Bel»
gié. In it zui elijk gedeelte van bet eude Brabant lag rand de
steden Leuven en Brusael e oorsprong van een hgggggggm, dat zich
uitstngkte van de grenzen van Henegouwen en Namen tot aan de Maas
ten néwxden van Oss en de Moerdijk ten eosten van Steenbergen.
In de l de an e eerste helft van de l e eeuw beleefde dit Bra~
bant een glansperiode op econ aisch en éultureel gebied en gaf
hat de toon aan binnen het groeiend samenwerkingsverband van bet
gehele gebied der Nederlanden, dat van Duinkerken, Atrecht en
Luxemburg in hat zuiden liep tot aan de Waddeneilanden in het
noorden.
Met uitzondering van de Langstraat, bet Land van Heusden en Al»
tena en enige meer souvereine gebieden in het oosten behoorde_ L
het huidige Noord-Brabant tot it machtige hertogdom. In de
Langstraat was Waalwijk evenwel Brabants. §;_Mg;ki§ggQ;_g§g_§§;;
ggn 9;; Zogm, g B§;;gn;}§I._Y§_I1VVVB;§$1§III%n

ms__BI:.~a.b.an:.a
15. Bet wééten van onze huidige provincie oriénteerde zich juri-
disch en ecenomisch niet op ‘s~Hert¢genbosch zoals e Meierij maar
op de derde Brabantse hoofdstad, e handelsmetropool Antwerpen.
Een bepaalde eigenheid binnen de Brabantse samenhang kan aan West-
Brabant beslist niet antzegd worden. Daze eigenheid ward nag ver~
sterkt door de geheel eigen positie van de machtige heren van Bre~
da en van de harem. later markiezen, van Bergen op Zoom sinds hum
vroeger ond r de beer van Breéa behorend gebied in 1287 door erf»
delinq was afgescheiden. Ale Brabantse eéelen wisten laden van hat
geslacht Nassau (Breda sinds 1404) en Glymes (Bergen op Zoom sinds
1416) zich op te werpen tat hcge adviaeurs van de hertog an hun
territoria juxidisch minder afhankelijk he maken van da directe
hertogelijka maaht en van de stad Antwerpen. it in tegenstelling
tot de Meieri3I Binnen it gebied gaf e hertag mok wel dorpen in
lean met inbegrip scma van bet privilega ernstige misdrijven‘af
te handelen voor e eigen schepenbank, e zogenaamde huge justitie
maar verder hiel hij grate deien cnder rechtstreeks eigen beheer
waaron ar e hom dstad 's~Hertogenbosch. De hertogstad, terechté
z0Igenwem , deel a daze rechtstreekse relatié tot da lan&sheer met
e andere gr0t& Hrabantse steden als Leuven, Brussel en Antwerpan.

TACHTIGJARIGE QQRKGG

a.‘@§;1.1:I..I§.Q. IV.<I5*-Ia; .l1V.sr>I§I1>I;f;i.QI~*¢IrI-"=III'rI:I§VrIsIi.II£=A..11§..~;
yI@:@".raI;;.x1I§.§I;§§;=a@;tI;I‘;§IIl;IVII:iQg;1VIé@I..§I1§.§§;QI§;§.;1IiII$IIw2_I§iI@x;.I.¢§I§..iQ§l1ti.§a:;

VV.2~EV<;@>:iiIV.I@V;.*VI=I..§;,I1Ir;~I,@EIIIsi.s~r§.L§..IIVIQg:I;I1;;.. li;.g1~_-1
b_§a.;..I1s.ms21II:¢II'~=I@VI;iIV§I‘§@sI:1:2I ~
Teen e atrij tussan e e erianése opstan iga gewesten enerzijds
en e k@nin%;van Spanje anderzij s zich staeds sierker als een
als ean Qm§§dienstQ0£log Qntwikkei e, was Lauven an ‘s~Hert0gen~
beach vwmr ean pwlitiek van V$fEQ€EiH§ met & vwrat, an wel res-
pectievelijk in i5?8 an i5?%; Brussel en Antwerpen waréen in £585
duo: tro@pen in Spaans§ éianst heraverd.
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Breda was al eerder in handen van Parma gevallen in 1581. Qggg
§£§QIh§@i;I§;Mn;mme:IQ;Q§lii~v§§Iq§b§QIVé§;VziiIQ2%;§Ia§ni§mb§;
i§12Iqi§ @n$Q§I§;§§Iin hag nqgiégnmyanIB;§Q§n;I;QtIQ§I§Qi§Ilia
H§;@§h:Vx§aI;QaQ§trei§n-
§A:QkLa_aQ1_k2Q1_kA§1aIh1:xi:_xsmM§;§him§mQl§§§MQnQ§;mQ§*§;§L§n=
§§Q§;§§lIanMw§l-§§Ma;§QI§§§q§nV9p ZQQm me;I@mq@§iuQI§amh§LmQ2=
bL§Q*XQQmK;il§Q§§§§. Bergen mp Zoom werd daarbij geruggesteund
dear Zeelan , dat op daze wijze de strijd buiten de grenzen kon
hmuden.
D§wY§LQV§£l§Qm;Q l§9QIYan EngéaV§QI§;§§2§§;9§nIQQQrIM§2:i;§Ih;§§h£
§ah@§lIH§s;=§:a§§n;ILQIa;§§L§§VhQaQ§nIIQ§;IQ§§§QQQr 9Qk“;nIa;a§;:
XMQi1§~!RZl£h3_K:£i_i§!§§1§i§1*EiQ_An£I§£!§1- Dene breuk bleek Han
hat einde van de Tachtigjarige Oorlog definitief te zijn geworden
omdat Maurits en Frederik Hendrik er niet meer in geslaagd zijn
de Scheldestad te vezaveren.
West~Brabant zou dus een bescheiden Brabants restgebied zijn ge~
bleven §l§~E£§Q§;;hVEendglh é Q,i§;§n_Q§l§@§nV§&m;Js~H§;;Qg§nnQashv
nig§$h§§Vug;§3V;§Vv§;9vg;gQ. Qndanks getwist over e vraag of met
daze stad ook de Meierij was overgegaan, had daze verovering tot
gevwlg, dat éeze Meierij in de praktijk inderdaad van Spaans staats
ward.
Dit feit, in samenhang met de herovering in 1637 van Bre a (dat in
1625 vcor e Noordelijke Nederlanden verleren was gegaan), bracht
hetIvierde kwartier van het hertogdom en ean brede nooréelijke V
streak van het derde kwartier, dat van Antwerpen,_§§mgnM;Q éég ga-
h1sQ¢IQ§;I;g§h£stre§h§Wx§aui§Iis—Gr§v¢Qh§Q§IdQQ£VQ§I5;§§§n:§§n§LQ§i
sgggmbgazyyrd €Q@Q§iILE_h§§:HQQIQ;QQ$t§ExY§QmB§@h§Q$ a;inIa£;9n=
Q;pgmvQnQH1Qmhg;,L§ndVv§QVQg3L, dat sinds de verovering van Grave

oor Maurits in 1602 aan bet territoir van e Republiek was t0ege~
voegd.
Hoewel dit onéer de Generaliteit gekomen deal van Brabant op re~
-gionaal-bestuurlijk niveau in de ou e gebie en gesglitst bleef
Qzzgimiyiax d§z§I@£haQk@;il£h§1§,1@n e $;@§@n;§§n§£§QAM§§“x§§;
gchiilengewggbigdi glgn en met name de daarin gelegen steden,
die van ouds in Erabant een groot deal van de dienst uitmaakten,

:1];.I;aX.,.

Toen in maart 1647 in Den Haag de beraadslagingen over da ta Munster
overeengekomen vredesvcowaarden zouden beginner nam de Bredase grif»
fier Aériaan Havermans hat initiatief tat bet uitdragen van een
ggg m llike@§§agdpuntbeQa;1gg. waaraas met Breda e steden ’s»Her~
togenbosch, Bergen op Zoom, Steenbergen, Willemstad en Grave deal-
namen. Dit soort ggzamen;iik§VQ§e;i§iQs van Br§b§Q§§€I§£§§ B La
igjégn vgg good ging terug op sen ou e vorm van sslidariteit. die
in 1355 ‘s~Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Steenbergen. Breda, Grave
Helmand, Eindhoven, Eersel, St. Oedenrode, Qisterwijk an Waalwijk
samenbracht sm met de andere, zuideiijker gelegen steden als Leum
van, Brussel, Antwerpen, Lier, Herenthals e intagriteit van het
Brabantsa land te verdedigenI
Van dit gezamenlijke Q§tI€@E van e ender ée Staten~Qeneraal res~
sorterende Brabantse steden zijn meerdere vecrbeelden ta geven.
Neg in 1?4O bepleitte Bre a met 's~Hertogenb0sch an Tilburg vruch~
teloos e afkoap van de zs genoamds Erabantse Landtol. Het staatse
gedeelte van Brabant ward in hat handelsverkaer met de even Verew
nigde Ne erlandse Gewesten, die samgn e Republiek uitmaakten, ggg
LmQ4um;L§n;§L1m @i§éIQ§$&m;n§@§gQ@I
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STAATSE TIJD

5;; og;QQgdaQ,gag&;§; ggggggg aan it afgescheidan gedeelte van Bra~
bant,,waardoor dit gebied sinds 1648 ward bestuurd als deel van een
Nedarlandse eenheidsstaat, ie voor de anéere gawesten pas in 1796
realiteit zcm werdenr  ra:Q§Q_axQ§
De wijze, waarop in 's»Gravanhage over dit Brabantse land ward ge~
sproken, heeft dit nag in e hand gewerkt. In 1656 ward er gespro~
ken van de steden en het platteland in e heerlyckheden ende dor~
pen staande Qnder de Generaliteyt. In 1660 was er hat reglement
op de politieke reformatie ‘in de Meyerye van 's~Hertoqen-Bosch en»
de andere quartieren van gelijcke natuyre, onder de Generaliteyt
gehoorende’, waartoe ook Baronie van Breda, Markiezaat van Bergen
op Zoom en het land van Cuyk gerekend 6ienden te warden. <
Sinds 1661 komt men in het algemeen de omschrijving tagen ‘den
Lande van Brabandt, ressort van desen Staet‘, bet gehele van het
zuiden afgascheiden gebied van Brabant omvattend en in het spraak~
gebruik, maar ook in officiéle stukken samenvattend omschreven als

Dit Staats~Brabant viel onder voor het gehele gebied geldende re- p
gelingen op het gebied van de huwelijksreglementering, het onder~ a
wijs, de religie, het notariaat, onrechtmatig wapenbezit, balas~
tinghe fing, schuldendelging, enz. Wel waren zij niet overal even
éwingend en ging binnen de heerlijkheden in een aantal gevallen
de eigen wetqeving boven die van de generaliteit in aansluiting
op een reeds in hat oude hertogdom gegroeide situatie. Met name in
Ge Baronie an in het Land van Cuyk wisten e prinsen van Oranje K
zich ta dean gelden.
Behalve geherala plakkaten kende Staats~Brabant ook één hoogste
rechtbank in de Raad van Brabant.
De gedaputaerdan uit de Raad van State, die naar dit gebied afreis~
den om er da tienden dan wel de zogenaamde gemene middelen te ver-
pachtan, deden bij zulk een bezoek zowel de westelijke als de oes-
telijke elen van Staats~Brabant aan, ook om er eventuele klach~
ten aan te horeni
Ook al blevan an - zoals gezegd ~ Markiezaat, Baronie, Meierij
an hat Lana van Cuyk ale regionale bestuursgebieden bestaan, de

§ae.aG.aaa;~aJa1i¢;a;.§W;a1,t:.Q;Qaaaa ,m;.s_i;a;a§§r augatwear" kiaaganiaeai; ~
BATAAFSE an FRANSE TIJD

nit &emanstrear&e zich overduiaelijk teen ma e verovering van e
Republiek door e Franse traepen in 1794 en 1795 nam Staata~Bra~
bant zeif hat initiatief em aindelijk e epgadrnngen ataatkundige
afhankalijkheid van zich af ta schudden.
Ea omit an was er toen voor Earonie an Markieaaat qelagenheid ga~
waest mm zich aiganstandig naast de Meierij an hat Land van Cuyk
cp ta stellan. §1§;§WQg§§yan,ia gabgggd. lntegendeal, op 6 juni
l7§5 ward in Tilburg in een partikulier huis een vergadering be~
ieg , waaraan war deelgenomen dear afgevaardig en van daze qa~
biedan raspactiavalijk afkomstig uit Bergen op Zoom, Beugen, Brada,
Cuyk, Eindhmven, Empel, Grave, Haesch, Helmon , ‘s~Hart0genhosch,
Mill, Sta Qe anrode, Oistarwijk, Tilburg, Vierlingsbeak an Waal~
wijk.
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Hat doel van dit cemite was de bevor ering van ‘een bane van
vriendschap en vereeniging tusschen gemel e steden en landen, te~
gelijk met de afsyraak om ‘t algemeen belang zooveel megelijk on»
darling te behartigen‘.
Qeze groepering Brabant Eén avant la lettre riep zich ep revolu-
ti0naire"wij2e uit tat vergadering van de ‘Provisioneele Repxe~
sentanten des volks van Staats»Braban '.
Stark-tegengewerkt door e Stnten~Generaal, maa: gesteumd éeor
Hvl land. §EQ£H.  %F,a.,,,YQ92; .. $_t,aa::1ae§.L§ha.m aai -
Gp 3l_ ecember vond in de Grate of Lieve Vrouwe Kerk te Breda,
gra£kerk.van de Brabantse Nassauers, een gezemenlijke plechtige
verga ering plaats van de Provisiuneie Representanten en nieuw ge~
kozen echte Representanten. Deze laatsten warden up 1 januari 1796
in hetzelfde Breda als eerste eigen bestuur van Bataafs Braband
gains ta lleerd - veeragleeazd:_B,1::a.t¢a.1;ie C3115 d_§:_:V=jm.:(=l;.9Jl ’
Hat is niet mogelijk n het bestek van it artikel e bestuurJij~
ke experimenten semen he vatten, die tussen 1796 en 1814 in het
huidige Nederlané hebben pleats gehad met verstrekkende gevolgen
voorveen territoriale verkaveling van bestaanae provincies tussen
1798 en 1801 en tussen 1810 en 1813. Voer Bataa s Brabant is van
blijvende betekenis geweest dat en er bet bewind van raadspensio~"
naris Rutger Jan Schimmelpenninck op Zgmgggggmggg JQQ5 g vgQrm§~

»<3aemaa;1;11B”@.2sm§1aa:a;,1.e.n B915;
1W§.£1EQ._» 1;Q§_",.!.@YZQ¥%Q1<.;11.1 .1 q@1ze.1Q.d

Q aiaaer._het1-t:Le11Qar11;.e.e11£is2.1.l_a_n1i1a.a.~1Q.e1e1a§1m@11<11uz1ée1;:,
zevenne; ea; ~H.e;>.g§11an.a 1ZLv,a.1L1v1;ee,1;e.1;i1i.lman,

nee .1a.Le@1§1n_a_Q§_e;_z 1;x1.;1.~:1a.a 1:z,a.nI;-. _¥a,_a
 1.-M&um1€ae§»1aemee.§.1§.n_1v.§.a._b.e.a1§.e1Q%>a_§;1911.123;- imder koni-ma
Lo ewijk~Napoleon volg e op 29 auguetus 18GB e incergoratie van
het voormalige Luikee Lgilkggggggg in ruil veer hat tat an toe
Brabantse Lemmel. at bij het epartement van e Ne ermmaas ward
ingelijfd en thana tat Belgisch Limburg beheert.

HET KQNINKRIJK

Na bet vertrek van e Franse troepen in de winter van 1813~1814 en
e uitroeping van het Keninkrijk der Ne erianden herstelde de grond~

wet van 28 maart 1814 de mu e previnciee, maar nu ale enderdelen van
een eenhei aataafv §§£wQ§QL§Q1%dat_QQg,v§§1Xald1g~§;aag§¢Biabaug
v.e.;§_.een.s2em1i1.e>a;a_P@a;n,QWea§_;:..1h§.1.aa ~
In een Kwninklijk Besiuit van 2% juli 1814 werden e grenzen van da»
ze previncie bepaald, Up 29 september 1814 vend e eerate vergade~
ring plaats van de ?rev1ncia1e Staten van Braban , waarin 's~Her~
togenbeseh. Bergen op %0em; Bredaé Eindhoven. Geerirui enberq, Gram
ve, Helmond, Heusden, Oesterhout, Tilburg en wiiiemste ale steden
vertegenwoer igd waren (tat 12 oktober 1815 zelfs aaaatricht en
Venlm, welke steden met e Lanéen van Qvermaae, glnhaal genemen de
Qmgeving van Valkenburg, in 1814 bij Brabané waren geveegd).
Reeds enige maaneen na de offieiéle inetallatie van Previnciale
$taten nam Op 1Q februari 1815 Rowing Willem 1 bet beeluit em Bra~
band aan e neer grens af te ron en tot aan e grate rivieren,
weardmor e provincie were verqremt met Met Land van Altema en het
reeterende deel van bet Land van Heuedenv Oak e felt qing teen
mar Bram-n weIn 11e.111a1§.1e.@v11a;:Q1?£21I;1ei.a1b1a.Q1¥,-11e11Q.a§2.§aza»:,Wa.i1,a;1emne
QJ~3.¢&§1§;.§1r.1".me ~
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De 9e juni 1815 was in e slotakte van het congres van Wenen het
definitieve samengaan van de zuidelijke en noordelijke.Nederlanden
opgenomen. Brussel ward de hoofdstad van een provincie Zuid~Bra~
band, bet voormalige kerngebied van het oude hertogdom, Qmmggg;

P '’ .d..§.;:.1_..<=~..Qk_.g§1a,1..'J..z.' NQ£):;_d?f'BI§..b..@£l_Q."
Hat is goed te beseffen, dat de eenheid van Noord~Brabant als pro~
vincie ouder is dan op nationaal niveau de eenheid van vale Euro»
pese landen (Belgié, Duitsland, Noorwegen, Finland en alle Balkan~
landen),’de‘meeste staten in Azié en bijna alle landen in Amerika
en Afrika- onivarerloqggrmzjw Ls e_:L..Lnoo1l__§.$..ni.@n;o_»os;.e.§Qn=
 vd_ ,loaat@_.,;i,_Qb Q@ma hQQ§
 m§m_d£nv&im.7 _N10Q_I ~BI%l2§I1i;_ sia

4y.a1>.,oBor§.b.@.nd, me; as-mo <3 1V%£.l_§t€.£1)
 a ' t -
Brabanders, nit do hale provincie afkomstig, hebben hieraan gestal~
te gegeven zoals Lamhertus Storm uit Breda, Leopold van Sassa van
Ysselt uit Boxmeer, Aloysius Luyben uit waalwijk, Anton Borret uit
Gemert, Jan Baptist van Son uit ‘s»Hertogenbosch en vele anderen.
De laden van het huidige college van Gedeputeerde Staten zijn gedoh
micilieerd in Breda, Eindhoven, Eersel, ‘s-Gravenmoer en ‘s-Herto~
genbosch e.0., dit laatste voor sommigen uitsluitend vanwege het
werk. Door de stuwende en samenbindende kracht van het provinciaal
bestuur is er voor Noord-Erabant zeer veal bereikt. Door onderlin~
ge verdeeldheid hebben wij varloran (Medische faculneit en als we
niet oppassen 'Globe‘). Neigingen tot verdeeldheid, in bestuurskrin~
gen rond do gemeenten Eindhoven en Breda bespeurbaar, zullen bij
een verdeling van Noord~Brabant geinstitutionaliaeerd wor en.
Tegen de achtergrond van de Noordm rabantae geschiedanis, wok en met
name de meest recente geschiedenis, do dag van gisteren, is een
eventuele verdeling van Noord~Brabant niet. (of an good als ammo“
gelijk)(l) to ver edigen,

Dr. L.P.L“ Pirennn,
Rijksarchivaris in Noordw rabant

(1) Noot van A. Pijnen
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Eaggbr;f;
Het artikel uit de “lesbrief van "Brabant Eén" werd ons bereid-
willig afgestaan door Dr. L.P.L. Pirenne, lid van het comité "Bra~
bent Eén". Ben comité dat evenals wij, a politiek is.
Uit de stof is m.i. overduidelijk gebleken at Noord-Brabant ook
als deal van het oude hertogdom, al een lange geschiedenis aohter
de rug heeft.
Noor -Brabant, een provincie met een eigen karakter, met een ver~
scheidenheid aan dialecten die echter alien “Brabants" zijn.
Met zeden en gewoonten die Noord»Brabant zijn eigenheid geven,
kortom het Brabants cultuureigen.
De voorgenomen deling zou scheuring, verbrokkeling, vervreemding en
uiteindelijk verlies van dit alles in de hand werken.
Een te grote overloop zou dit nog kunnen bespoe&igen.
De verdeling zou naar sommigen beweren de bestuurbaarheid van de
miniprovincies verh0gen- Dit dient echter nog bewezen te worden.
Van een onbestuur aarheid van Brabant is nog weinig gebleken. En
is de slagkracht van een kleine provincie wel gelijk aan een grote?
En is het in het verleden niet no geweest dat een provincie met een
groot inwoneftal meer kon verkrijgen dan een kleine?
In twee enquétes hebben de Brabanders zich in meerderheid uitge-
sproken voor een gngggggelg Noord~Brabant.
Of het nu 199; gf ggggg de verdeling is, wordt het nu niet de hoog~
ste tijd dat ook wij laten horen wat wij willen?
Het gaat namelijk Qyeg ons, laat hat niet ggngeg Qns gaan.
In feite gaat het gm ons, en mm Erabant, en at zijn in Qeigg geval
l nr  ~

Niet voor niets staat in onze spreuk: "Were di“.

A. Pijnen

--
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Eertijdse grens tussen de Heerlijckheden Hoogerheide
en Woensdrecht. Vanaf de wouwbaan tot de Nieuweweg,
alles onder Woensdrecht, stand in ?7?2 nog geen enkel
huis.

min‘! ‘Kai

W 11 ".::¢_ ".1 » I
” *%%%%%%%#;$Y; "1*.' 11

e Gnderetal, vrneger qeneel sneer woensdremhtu
Linke, " e Zuytackere“ efwel " riek@ningenb@aahje"v
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‘Grondenen.5igenaran

i|1.:ten1£hdeni5a;Jvv

taawnensdreehu, II

In "Tijding ?9f3" is er een begin gemaekt met hat baschrijvan an omschrij~
van van gronden en eigenaran in de Heerlijkhaid Noensdracht.
Verder ward er oak bagonnen met hat zo goed mogalijk varklaren van de dear-
bijhorenda tnpnnfsmen. '
we mnchten aan net aind van hat aerate gedeelte stellan, dat in hat gebied
van Korteven Ge kavels vrij grout waren.
wanneer we echter verdar near hat zuiden afzakken, dan is dit 1ang_niet
altijd hat geval. Bahoudens de grate ”steden" zoals "Dan Duyn" an "de
Kaye" neemt ma gemiddelde groutte van de percelen wal wat a¥. Bit is 0.1.
allaszins ta verklarenv Van oudsher was net gebiad nmsloten dour Staen—
street, Boasestreat, Nedsrheide, Narktje, Uorpsstraat en Rijzendewag,
hat dichtstbewmunde gedealte van de Heerlijkheijd”.
Historisch is nit zeer goed ta begrijpan.
Bit gabied lag an ligt neg op net vruchtbaarate gadaalts van de "Brabant~
ea wal“. Hen ken dus rustig kunkluderen, dat da”grondhonger", die ”var~
sninpering" in de hand warkta er grater was. ~
Ean ander tegengestald bewijs hiarvour, ia, hat zear laat in kultuur bren—
gen van de'slechta "wi1derdan” ten Dnstan van da "Antwerpse Baene" tus-
sen Duinstraat an wouwbaan.
Beza arm grondeng/an onvruchtbaar zijn ze in Faite nag, al woont er nu
een grout gedeelt van de inwnnara van gggerhaigg, waren in 1772 nag niet
eens varchijnst”. Ann me tagenwnornige Raadhuisatraat stand in datzalfde
jaar, tusaen Understal an Nieuweweg, ten weerzijde van ea street, nag
gaen ankel nuis. Vnor diegene die dat etuk van da Raadhuisstraat nu ziat,
is hat haaat niet te geloven.
Near van zolang de mane, zalfa e primitiave mans, landbauw hee¥t badre~
van, heeft hij Ben ?ijna neus gehad veer de haste grandam en vestiging.
In nit opzicht was hat in wnanadrecht niet anders.
In e aerate aflevaring hennen wij e nercelen 43, 44 an 46 am reden van
een nnvnl nende weargave an de kaertjaa weggelaten.
Hat is met daze drie percalen, trnuwena de enige tussen Zamd¥0rt en Wuuw~
bean tan Qoeten van de ”Antwernse Enema". net wij hat relaas vervolgen.
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43.1. PIETER SWAGENAKERS.

Eene heave genaemt den Duvn verdeeld a1s_volgt:
1. De hoeve met 5 parcalen zaayland en boson groot 176.

Nourd an Dost da rijeweg en no. 43 2e Zuyd do Heijde west do
Antwerpsa bean.

2. Sea percelan bosch. heijbergen en zaayland grout 14G15UR.
Zuyd do Rijweg an volgende west do Antwarpsebaan Noord an
Dost de heijde.

3. Vijf paroaalen oosch, zaayland en haijde grout 9G14OR. Noord
voorgaande Dost do heijda Zuyd do vo1gende_west de rijawegh

‘grunt 9G14UR.
4. Ses paroeelen bosch zaay* en weijlanden grout 2OG§0DR.

Noord do vooriege Dost: Adriaan Uielen met no. 43 Zuyd do
heijda aan de wag Neg da rijewog teagens de heave of 1e par-
meal.

Dit paroael an volgende goederen is speciaal belast not Eena
’ Capitaale Somme van f.B00.~~ t.b.v. den Hoogad. gab. Hear Gane~

raal Majoor J.G. van Volbergen é 4% '5 jaers in data 26 juli
1771.
In 1788 Jan Bogaers in vier percalen semen zoals aangageven o.a
1,2.3,4.
Na Pieter Swaemaekers. Gijsbert Huybragts.
"Dan Uuvn": Bit topuniem omvatte vroeger hat gahele komolax

a gronden tusaen hefwtegenwoordige Zanofort an do
Duinstraat toen "Baene near Huyberghen". De naam
staat zonder meer in verband met ‘t duinachtige
karakter van da grondan.
N43.2 ADRIAEN OIELE

Nieuw ingenoomen huys zaayland en heijde groot BEER, 1
Noord, Goat an Zuyd de heijda. west den Duyn oFt no. 43‘.
Uitgagavan in data 7 okt. 1766.
Mode: Jan Hertoga bij hoop 11 nov. 1788.
Daze grandam zijn do 7e oct. 1768 uitgegevan aan Adriaan\ae
Bruyn. Ze warden don ale volgt gesitueerd:
ten ooston Hoeven "den Uuyn".
Host do wag naar den Steenoven an den Heijmolen,Noord an Zuid:
"don Wildert" die hij allaen mag gebruikan voor ordinaira doe1~
ainden

43.3 QQHAN v§§QDNK. Cijnshoek 1760 12G2B5R
Na nun "vorlaten".
Komt niot voor in Pondboek 1772.

43.4 §§jHONY BE PROLQEL
19G25R.
Cijnsboek 1760.
Komt niet voor in Pondboek 1772.
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44. PE §§Rh §THURIE LA §ERTU§_RDE§§

De hoeve genaemt de Ende Kocy verdeeld als vnlgt:
1. Dear de huysinga op staat bestaande verder in bnsch, zaay- an

weijlandan. west, Noord an Dost de Heijde Zuyd de dreeff, grout
17 Gemeten.

2. Twas parcelen boson an zaayland, grout 11G15UR. Nuord, Dost en
Zuyd de dree¥ west de Heijde.

3. Ean parceal zéayland en kanten, grout SGZSDR gemerhstens ronds~
om in de dree¥$.

14. Vier parcealan Nieuwzaayland groot BGZSDR. west en Noord de
draef Dost de heijde Zuyd hat vclgende.

5. Uitgemoerd zaay, weijland, bosch en wildert ta saamen grout
24G15UR. west an Nuord de dreeff en t voorige Dost Zuyd an
west_de heijde.

In 1760 met 2 huizen up de Cijnskaart aangagaven zonder eige~
naar. Daarna als boven Anthony Roels. é
"De Ende K002" ofwel Kay. 0f'koye, betreft hat gehele tuenmaals

vrij geisoleerde en drassige terrain, veelal
weiland. De eendenvangst an boerderij was in dit
gebied zeer gued ts baoefenen. Op de Cijnskaart
1760 is sen gedeelte “m0erland"(veen]. Tijdens
de inval van de Fransan, an daarna. is de boar-
derij nag gebruikt voor sluikse katholieke ere-

dienst Egedenkboek Huybergen).

45. LAURIJS BUURNANS

_ Gen. De Herber an huff . Groot 60 Roedea.
Noora: de Haida, Dost ht volgende. (45 1.
'Zuid: de dre§¥ van hoogerheide naar de Plantagie.
west : De Antwerpse Baene. Uitgegeven in 1760.
Een stukje zaailand grout 106 roeden.
N0orden:en Dost de Heijde.
Zuid: de dre¥f
west: Hat voorgaande.
Uitgegeven 11 april 1757.

Staat in Cijnsboek 1760, 2 keer ingeschraven.
1e under no. 45 in twee "parcee1en” saen grout DGZZOR. ,
met als eigenaar Lauwareijs Buarmans.Dit is aen latsre situatie
an is dan ask tuasen gevoegd.
Vervolgens als no. 208.
Laurijs Buremans "Dost Stijda van de Antwerpse Baen 60 Roeden
met een huijs an een concessie in data 11 april 1757 van hondert
sastig roedens tagens 4 penningen per roads: Leggende tegen de
jurisdictie van Hoogarheijden. Ga grandam mt huis hebben up e
kaart als situatie oostelijk van de Raadhuisstraat tar hoogte van
de uitmonding van de wouwbaan hievop.
Latere eiganaars:
Barent Husaaerts in 1774, daarna Cnrnalis van Velthuven an Gerard
Hussaarts. Dit huis was indertijd hat eniga huia aan de huidige
Raadhuisstraat onder woensdreagt.
De omschrijving under 45 en 45‘ bewijat onnmstotelijk, dat de " reff
van Hoogerheijden naar de Plantage nu nag gedeeltalijk baataande
als 8uitendree¥ me grams was tu$5§n Hengarheijda an waensdrecht
(zie kaartj@.3
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§§YRQ WkQ§W@ED.¢7Q§a EER EN NR. CAREL VAQ B g.

Ean perceel zaayland weleer basch genoamd ‘t Nunnebosch, grant 9G1 QR.
west an No0rd:Pr.C.Po1der, Dust no. 58, zuyd nra. B8,85,64 an 62.
west:den wegh na den Folder.

Modn:J0hannes de Jongh bij Romp 26 april 128?, spec. bel. zie no. S2.

De Wad. Natheys Pijnen in 1750zijnde Csrnelia Ga Grauw.
He; Ngnnebosch oak we; Nonsbosch,is vrij moeilijk ta verklaren;het Kan
éertijds sen 5ézef€1ng van esn zusterklsoster zijn gewaest, mngelijk
die van Emmaus, dash dit kunnen wij niet stavan. Een andere verklaring
is "Nona" ofwel negende bus. Bit is evenmin duidelijk.
Bat de bestaande Bosseatraat zijn naam dankt aan net Nnnnanbmsch is
heel aannemelijk.

:U§VR5UW_DE WED! WZJPEN Q€: §ER_ENW@8; §5R5kq! N §QU"§k¢
Ean parceel lands, waarop de Huave is staande genaemt de Henge Hanff
off ’t Hooghuya, grout 2B4?R.
No0rd:no. 81, Dost no. 64, Zuyé no. 63, nest de wag na den Folder.
Mode: Johannes de Jongh bij koop_2U april 1?87.
Belast met f.3.DOD,- 5 3% s jaers t.b.v. mejuffrauw de wed.da Hear
Jan van der Nage, zie Schaep. Kennés van 29 april 1787.
Us Hnogehoeve in 1760 aan; de wed.Matheys Pijnen. '

fine 1 f*@@v%§.v1:_H*=1B’€vv Of? F.J"?°QEl19¥F3'= 1
Ean zear mud tnponiem, Juten ashtte net reeds van nude tijden en de
hoeva neg ressorterende under de Hear van Brsda,toen het eertijds
"Huys" ofwel Kasteel van woensdrecht, ten zuiden van Us huinige Burns-
straat in net bezit van de Heren van Kruiningen.
De naam is zeer tnepasselijk,"Hoog" varhs¥t zicn up e ”Brabantse
wal”, die jammer genneg tar plaatse geweld is aangedaan.

i"YE!»3.9}£"KD5 W55»? W13 L151‘! Q-?_*1*’i5§§ F"31§545§'~§?.§4’!*‘~1“%;*5E§@'§;r
Een parceel zaayland, grunt 1G34R.
Noord nu 62, cost S4, zuyd de Hear Q? Dorpsweg an ‘t valgende,
west den wag na den polnar.

Mode: Jnhannas de Qongn bij keep 25 april 175?.
Spec. bel. zie nu. 52.
In 1?6 ale haven“

@551??? T§l3!i§?f?E‘§£€§.-
Ean huysje atQB rnedan erve.
Nanrdz mm. EB east B4, zuyd Q west e atraeteng
Grnndchijns t,b,v. den eygenaar van no. 63 vslgens Chijnbr. van den
B act. 1?S .
De wedv eart Tiwnarmens eveneens in €?S . Na17?2 Jan Pinter mits.C3



ADRIAEN DONS.

Eon parceel land waarop sane huysinge is stoanoo.
Groot ZGZDGR.
Noord an wast, nrs. B1, E2 on S3, oost 65.
Zuyd: do Hoar o¥f Dorpsstraot.
Modo: Bernardus Maya in how. mat de wed.A.Dons.
In 1760 aangegoven als do nos. S3/B4, als do woo.
Mathsijs ?ijnen. 1
huijsje grout 4G14R.
Daarna Frans Dons an Adr. Dons.

ANTHONIE WEEHTQ.
Eon parceel boson an zaayland uyt 21G.
Een G125R.
Noord:no. 61, oost 66, 2uyd:de hear straet West:no.64.
Noon: Pieter Hearts
Mode: Cornelia Verhulst bij hoop 17 mrt. 1777.
Modo: Johannes van Koekhoven bij koop 6 junij 178?.
In 1780 idem als boven. V

JAN SLODVE.

Een parceel boson uyt 218, groot 263R.
Noord en Dost: no. 81 en 59.
Zuyd do Staonstraot, west no. 65. “

Modo: bij koop Pieter Kouwenoerghs, zie op do 24 april 1789.
Jan Smits in 1760.

DE WED. JAN VAN DEN BERGH.

Net hat noordelijke gooeelte waarop staat eon huijs, blijvende
do arff na a¥Ftrak van not door van uytgagovane nag groot ZBUR
Noord: do volgande huisjes on orve. Host no 71. Zuyd no. 67.
oat geoaelta van Dialis Bogaerts hier naaq West: do street.
Mono: bij uijtkooo van den 1s maart 1776 not noordolijke an
grootsto gadeelte tot 220R aon Adriaan Dons.
Hodo: Bornardus Msija in huwlijk met weo.A.Dons.
In 1766 Jan vd. Bergnhuisje.

9E_..H§9,1_ .3i!*.,‘?§9!#'3:,. ‘{5N. .}i§l~:T*19Q\1§.N-
Eene huysinga met SUR erve.
west an Noord do straet.
Ooot on Zuyd do woo. jam van den Borgh.
Mono: Bij hoop Ad anus Verworot.
Zia opor. 9 jam. 1789.
Enos. ool.
Grondonijno t.o.v. Jan van don Bergh, nu: Adriano Dons.
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In 87. Eveneens De wed. Siardus van Velthovan in 1750.

In 67. CURNELIS NUSTERS.

Ean huisje en 70 Roeden erva.
Noord: do Staenstraet. Oost:no. 71, Zuyd: Jan van den
Bargh Woduwe.
Modo: Cornelia Verheson.
Zia opdr.28 aug. 1799, hierin 35R ? ’
Grondchijns t.b.v. Jan v.d. Bergh in data 8 oct.
1756, moon Adr. Dons.

In 87. CORNELIS MUSTERS eveneans in 1760.

In 67. DIELIS BDGAERTS
Het zuidelijk geoeelte met nuys on sohuur genaomt den
Nagtegaal.
Groot aan er¥¥ en land 2B157R.

'Nooro: do wed. Jan v.d. Bergh met net noordelijka gedeelte.
Goat: no. 71 en 70. ’
Zuyd no. BB. west do Street.

Nodo: Jan Sloova.
Nodo: Coop. Cornalis v.d. Pool zio opdr. 24 april 1769.

In B7. In 1780 CORNELIS DE GRAUW HUYSE. no Dieles Bogaerts als
boven.
Jan Sloove oetaaloa voor hot eigenoom in 1776 f.750,~~.

In 67. De Nagtegaal.
Eon toponiem met eon goods Klank.
In do 19a eeuw stond tor plaatso een horborg, mogalijk stood
er ook eon voordien en hing daar:”De Nagtegaal" nit. Vrucht—
oaar was, en is de grand thans nog niat. Um doze radon Kan do
naam 0.1. moeilijk gekozen zijn.

B8. ADRIAEN LUDYEN.

Eon stuk land waer op do Hoeve is staande on genaomt do Swaen.
Broot: BGBSR.
Noord: no. 67 Dielis Bogaerts.
Dost an Nooro no. 70.
Zuyd on West do Straat
Mono: Magdalena van Mocholen, wad. v. Adr. Looyen, nu Jan Looyan

Anna Cornelia Looyen. Gatrout met Jan van Gannon, Aoriaan
Looyan in Anna Maria Thijssen nagelaete dochter van Maria
Elisabeth Looyen in how. verwekt bij Pieter Tnijssen.
Bij veroeeling van Jan Looyen zie do onderhandse acte van
10 maart 1766.
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In 1780 eveneens ”Adr1aen Loyan".
De Swaan ’
Duet ans naast de hoeve denken aan sen herberg.
Veal tavernes droagen vroeger daze naam. De ligging hiervaor
op sen driswegenpunt Kan eigenlijk niet hater.
Net vrij grate waarschijnlijkheid mogen we dan 66R aan sen
cafe denken. De ccmbinatie boerderij/herberg waa in die tijd
vrij algemeen. Zeker tan plattelande.

QEMWED.wCHRl$TlAEN.J5N$E;-
Een stukzlahd wa5F e hoeva staat en Boongaartje is,
Grout 12G185R.
Noord no. 73. most: de Valkastraat. Zuyd en wast: no. 70.

Mode: Jan Francis Lambregts.
Mods: Willem Swagemakers an Pieter Sloove bij opdr. den 15 juni

1781.
Mods: Jacob de Nijs bij opdr. den 27 dec. 1782.
Mode: Jan v.d. Bargh opdr. 12 juni 1789.
Cristiaen Janasen. Stede in 1760.
ANTHUNIE WILLENSE.

Ean hoekig stuk zaayland grout BGBR.
Noard: no. 71. 72, 73 mok de laatste nu. Dost.
Dost an Noord: no. B9.
Zuyd: de Street.
Zuyd en west: no. 88 an Dielis Bngaars met no. B7.
Jan Bogaers in 1760.
ANTHDNIE WILLEMSE.
Een parceel zaayland.
Grout: 1G182R.
Noord: de Steenstraat.
Dost: no. 72 Zuyd no. 70 west no. 67 geheel.
Jan Bogars in 1750.

PEN UQRF§5B"EN YEN WUEN$BRE§HT-
Ee Wparcéa1tje1Zéay1and. 1 *1
Grant: 160R.
Noord: de Steenstraat Oust: 73.
Zuyd: Anth. Willemse met no. 7D, west: 71.

” 9§N,DQ3P§AR ?@VVAN.H95E§93E5 {;
Daze nenaming heeft waarschijnlijk niat lang atand gehouden.
Dergelijke grandam hoorden aan kerkalijke, 0¥ "HaarleijcKe”
armbesturen. e voordelen waren tan bate van de armen.
A1 naar galang as behoeften van da basturan,werden ze gakacht,
0? verkocht.
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74/75

74/75.

76.
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PIETER DE JUNGH.
*@*~ :

Ean parceel zaayland met sen gemeyn bosch en sane Huisinghe ge-
naemt den Aardenbergh.
Grout 150 76R.
Noord: da Steenstraat.
Dost en Noord: nu. 74 an 75.
Oust den Valkestraet.
Zuyd: no. B9 ten dale West an Zuyd nu. 70 an nog west no. 72.
DHR. CAPT. PETERSEN in 1750. daze bazat oak veel gronden under
Huybergen.
Den Aerdenbergh. V
Gelegen aan de thans Hog bestaande Valkastraat.
Het toponiam houdt verband met eertijd heuvelachtige terrain.
waarschijnlijk is hat niet perfect geslecht alear hat in cul-
tuur ward genoman. ,
JACUBUS DE V03
Een huysje met BUR huff an erve.
wast Noord an 00st: Pieter dg Jongh hiar vaor en Zuyd no. B9.
Mode: Huybregt Karstens bij kuop den 14 Jan. 1780.
Grondchijns t.b.v. P. de Jongh in date 4 Febr. 1767.
Nu: Hendrik de Jongh 1764.
In 1760 ale boven.

ADRIAEN STOFFELS.

Twas parcealen zaaylandan, ganaemt Qgn?§§9p§gn_§n_§l§Qnen Vq;k.
Gr. 80 130R.
Nu0rd:’de Steenstraat Dost de Valkeatraat, Zuyd an west no 73.
Modo: Jan Adriaanse bij ta$t. van 23 July 1793.
Mode: Jan Dingemans in huw. met den waduwe.

In 1760 evaneens Adriaan Staffels.
”0an(0r0otan an lijngnbyaln".
Een toponiam met meer mngelijkhadan.
1. Val. verval ofwel nivaauverschil i.v.m. ligging van hat

terrain u.a. vallei.
2. Valge, golf of golving dua oak i.v.m. terraingasteldheid.
3. Valge, maar dan in de zin van break 0F onkruidland.
DE HEER ADRIAEN BARS.
Een bafcéél genaimf Den Lokuyt.
Zijnde bosoh en heij.
Grout 4GO0R. Noord: Dorpswegh en heijde. Oust: ds Antwerpsebaan.
Zuyd: no. 77 en 70.
wast: den Valkstraat.

Mada: bij koop Adriaan Uuna opdr. 8 july 1787.
Nu Bernardys Nijs ale in huw. met de wed. Dona.
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7s. Ooh in 17am our. Adr. Back. '
Het tononiem is dan omachreven ale ”Legkiijt".
Dit zou de verklering van :"0en Lokuyt" onder 2 meer kraoht geven.
Hat zich verdekt neerleggen.

Den Lokugt.
1. Hier dient weerechijnlijk gedaoht te worden ean "uit1okken”.

Dit Kan zowel een lokpleats voor wild als van meneen geweest zijn.
2. Het terrain was boson en heij en is gelegen op de hook Steen~'

street Antwerpsestraatweg. Een ideale pleats voor de stru1kro-
vers van die tijd . Een mooie "Legkuyt”. Aan de overzijde van
de weg weren immers de wolffsduijnen, alnoemt men ze nu ten

_ onreohte "De vinkenberg".

C 8I$IIAEN VAN DER RIET-
Een parceel boson en Zaeylend.
Noord: no. 78. Dost: de Antw. bean, Zuyd no. 79. Nest: no. 78
Grout 4 gemeeten. l

e§he§je *neesters in 1760.
Vervolgens de erfgenamen Matheijs Meesters. Na Chrietiaen v.d. Riet,
Pieter van de Moer dd. 15 apr l 1796 en vervolgene Jan vd. Moor.
eept. 1603.
ADRIAEN STOFFELS.

Een parceel oud boson en heij genaemt den Neerenbergh.
Grout SGSOR.
Noord: met een punt no. 76.
Dost: no. 77 zuyd Ooet no. 79.
West: Noord west de Valkstraet.
Modo: Jan Adriaeneen bij test. 23 july 1793.
Modo: Jan Dingemane in huw. met de wed. Jan Adriaansen.

Jan gtqffele eveneens in 1760.
"Den Neerenbergh".

Ueze vormde in oudere tijden waarechijnlijk eon complex met
"Den Valoken" en ”de Aerdenbergh".
waaruit men zoo kunnen besluiten dot de Aerdenbergn oorspronke—
lijk we} wet noger was, dosh wet grondsoort betreFt van betere
kwaliteit. Een gedeelte van do Neerenbergn besteet neden tondege
nog..

£HR.1§$TIM!%
Een paroeel boson en zeaylanden geneemt den Neerenoergh.
Noord west no. 78.
Noord no. 77. Dost de Antwerpse Baene. Zuyd no. 60.
west "De Velkstraet”. Grout 9 geme en 200 R.

Een paroeel "De Neerenbergh” 9G200R.
Dnr. Capt. Peetersen in 1760.
Uaarne Corstiaen Janeen, daarna diene weduwe vervolgens J.L. Lambregts
in huwelijk met near.
d'Heer Eduard v. Mattemburg bij coop. 1781 voor f.700,— on monsr.
Constantin Hartman van Stool dd. 24 july 1611.
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BU. De WED. ADRIAEN NUTS.

Een parceel boson en zaaylono ggoot 5G155R.
Noord: no. 79 Dost de Antw. bean. zuyd: no. 81 West den Valkstraat
Node: Hendrina en Theodoroe Johannes Eymberts in 1782.
Moon: bij Kooo Jan Looyen, zie opdr. 19 meart 1780.
De wed. Adriaen Mots ook in 1760.

B1. }DE WED. ADRQAEN MUTQ.
Een parceel goed boech en zeayland groot 5G97R.
Noord: no. 60; oost de Antworpsebean.
Zuyd: de Doelstfaat, West den Valkenwegh.

Modo: zie 60. -

. In 1760 evenele no. B0.
82. Christiaen VAN DOOREN.

Een parceel zeeylond en kenten, waarinne de Hoeve is etaande.
Groot: 12G en 10 roeden.
Noord: Den Doeletraat. Dost: do Antwerpeebean. Zuyd no. 65
Anth. Looyen. West: no. B3 Anth. willemse.
Noot: Modo: ge wed,

modo: Joseph Bril bij oo0p.14*12—1787.
modo: Dionieus van oer Moer. bij koop 3-4-1802.

(Nederheijoo—Noord).

B2. In 1760. Jan en Merijnie van Dort. "
Het toooniem ”Heijakkere” etaat in veroand etde ”Nederheide”
wearvan net deel uitmeekt. Tegenover Nederneide etaat Hoogerheide.
Voor een goed begrip dient men te realiseren dat de Nederheide
vroeger net gehele gebied betrof tuseen Qoeletreat en Onderetel.

83. Een stuk zeayland en berg. ANTHONY WILLEMSE.
waarinne de Hoeve is steonde {Heijekkere).

~ grout 3 gemeten 57 roeden.
Noord~west: den Ve1k- en Doelotraote.
Dost: no 82 Cnristiaen van ooren en ten deel B5.
Zoyd no. 64. Adr. Looyen.

83. in 1750 JAN QQBAQRQ.
en vervolgens zoels aengegeven "Anthony Willemee”.

64. ADRIAEN LOQi§ .
Een paroeel Zeaylend in de Heijekkere, 2G4SR.
Noord:B3 Ant. willemse.
Oost: 85 Adr. Looyen.
Zuio: 07 Anth. willemee. ' .
west: De Street (Nederheide) en wed. J. Pieters.
Noot: Zie noot nr. B8.
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In 1760. Qok Adrien Loyen.
Moon: oij doling Jan Looyen.
wen. JAN PIETERS. A
Huyojen en huff met 30 Roeden erff van £He1jekkere).
Noord enoe Dost nr. B4 Adr. Looyen.
Zuid 87 Ant. willemee.
west "de Street" (nu Nederheide].
Noot: modo: oij koop eon Aor. Thijeen dd. 13—5~17B9.

bij hoop oen Ant. v. Uetaay dd. 13~11~1800.
bij kooo eon Pieter Voe dd. 14-10-1508.

In 1780 eveneene do wed. Jan Petersen.
Adr. Looven. 2

Eon peroeel zeayleno in do Heijakkers. groot 5G126R.
‘Noord no. B2. Christ. van Dooren.
00st: do Antwerpae Been.
Zuyd: no. 86 Ant. Willemse.
west: ten dole Adr. Looyen en 83 Ant. willemse.
Noot: zie noot nr. 88.
In 1760 eveneene Adriaen van Loyen.
Modo: Jen Looyen oij doling.
ANTHUNIE WILLEMSE. ’
Een paroeel zaayland in de "Heijakkere” 4G25BR.
Noord: no. 85 Adr. Looyen.
Oost: Antwerpse Been.
Zuyd: B9 = wed. Adr. Mute.
west: 88 en B7 reap. Ant. weerts en Ant. willemee.
In 1760 Jen Bogaers.
ANTHUNIE WILLEMSE.
Een stun zaayland in do Heijakkere.
Groot 101S9R.
Nooro: nr. 84 Adr. Looyen en de wed. Jen Pietere.
Oostz nr. B6 Anthony willemee.
Zuid: nr. 68.
west: do Street (Nederheidel Nooro.

In 1760 eveneene Anthony willemee.
§§fHONIE WEERTS HUYSINGHE EN SCHUURE.
Eon oaroeel zeoylono weer do nuyeingne en eohuure op is etaande in
de Hoijekkero. Nooro Groot 6G50R. Anthonie weerte.
Nooro: nr. 67 Ant. willemeen; Dost: ten oeele nr. B8 Ant. willemse;
Ooot nr. as (woo. Adv. mot... Zuid: nr. so £wed."Adr. Nuts]. west:
De street {No neoerheidel. '
Noot: Mode Pietero Weerts do huyeinghe en verdere timers (nostal-

len] met 245 roeden on erve do root Conn. Verhulst bij koop
dd. 17 mrt 1777. Moons: dnr. Benjamin v.d. Heegen bij koop
3*4~17B0.
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88. ADR> LUOYEN, huisja an huff
Esn huysja en huff grout 125 roeden in da Heijakkers (Adv. Looyenl.
Nnord~Uost en Zuid: id. BB €Anthuny Hearts) West: de Straat.
Abusievelijk Op 125 roeden gestald {is 50 roeden}.
Noot: modo Magdalena van Hechelen wed. van Adr. Laoyen.

De oorspronkelijke heave grout 6G175R.
stand in 1760 op naam van Anthoni warts. Bit komt ovarean met de
BGSBR an 125R uit 1772 daarna zijn dit 4 percalen geworden.
1. Giles weerts huys en erff DG245R.
2. Corn. Verhulst ” 5G180R
3. Adr. Loyen " 50R. Zia no B8.

Cornelia Vérhulst verwierf dit in 1777.

WED- ADR. NUTS.

Een hoekig stuk zaayland in de Heijakkers.
Grout 14G18OR.
Nocrd: nr. 88 (Anthonie Willemse).
Dost: de Antwerpse Baene.
Zuid: nr. 92 (Adv. Nuts}.
West: nr. 90 Adr. Huts en 88 Adr. Looyen.
Noot: zie QB.
In 1760 eveneens de wad. Adr. Huts.
wen ADR NUTS 'QUE I I I

Parceel lants in de Heijackers wqarop een hoeve is staande grout
2G114R. in de Hsijackers. 1‘
Nourd: no. 88 Adr. Looyen. ' -
Dost: no. 89 wed. Adr. Nuts.
Zuid: no. 91.
west: De street
Neat: Mada: dhr Joh.Muts bij tsstamentaire Dispositie an caveling

van zijn moeder.
Mada: bij koop Jac. Kuylen zie apdracht 16 mei 17&7.

In 1760 Ned. Adr. Nuts.
91. ADRIAAN STOFFELS.

Den Laddepoel .
Een parceel zaayland in de Heijackers Nedarheide, grout 1G50R.
(N0ard}.waegt aver hat parceel idem 91 van Arnoldus Nijs.
De Laddepoel.
Noord: nr. 90 wed. Adr. Nuts.
Zuid: nr. 93 Can. Verhulst.
west: Idem 91 van Arnoldus Nijs met servituut waarlangs 81 an

92 uitgang hebben.
Dost: nr. 92 Adr. St0f¥els.
Nest: Mada: Jan Adriaansan bij testament 23 juli 1793.

Jan Dingemans in huwelijk wad. Jan Adriaansen.
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5.

ARNOLDUS NIJS.
Dan Ladda 061.
Egn’Huys EBFA genaemt "den Laddepqal” Heijackera.
Grunt 7D Rosden.
Hiaraan een servituutwegje ten gebruik van da parcelsn 91 an 92.
Noord : no. Q0.
Oust : no. Q1 €Adr.Stcf¥e1s].
Zuid : 83.
Nest : De Street [Nu Nederheide).
Neat : Mods: Corn.Verhulst bij koop 11 den. 1788.

Mods: bij hoop corn. Hermans zie opdr. van dd. 8 juni 1787.

JAN jsjnrrra 1 STEDE 1;. 1.7.59
Den Laddepoel.
Mogelijk zijn: 1. Lads: in de betekenis van schuur tasplaats

Uost Saksische Hlada.
“ 2. Late, Latus: Latijns in de betekenis van breed

3. Ladde: S1echt~gras an of onkruid in drassig terrain.
Gezien de verbinding met poel verdiend hier
zeker de voorkeur.

ADRIAAN STUFFELS.

Een parceel zaayland in dc Heijackers, grout 3G74R.
Noord: no. B9 (wed. Adr.Muts3.
Oost : Antw. Been.
Zuid : nr. 93 (Corn. Verhulst].
West : nr. 91 [Adr. Stoffelsl den Laddepoel.
Noot : Mode: Jan Adriaansen bij Testament 23 juli 1793.

Mode: Jan Dingemans in huwelijk wed.Jan Adriaansen.

JAN SNITS IN 1780.

CURN.VERHULSTHDEVE.
Een parceel zaayland waarop de heave is staande in da Haijackars.
Grout 11G52R. Noord. nrs. 91 an 92.
Dost : Antwerpse Baen. West: De Straat (nu Nederheide}.
Ndot : Bij kuop J.v.Koeckh0ven zie opdr. 8 juni 1787.

CDRNELIS HECTUR in 1760.

CURNELIS VERHULST.
Een parceel Zaayland in de Heijackers.
SGZSUR. Nuord: 93. Dost: Ant.Baen. Zuid: Nieuwenweg (niet aangemeten3.
wast: de Straat (de Nederheidel.
Neat: B13 hoop J. Koeckhdven 6 jun. 1787. -

In 1768 DHR.CAPT. PEETERS.

ADR.STUFFELS.

Een parmsel Zaayland ganaemt Busmansstade. _
Nnord: de niauwen wag niet aangeneten. Uost: ds Heijde aan de Antw.Baen.
Zuid: ds Capelanie no. 96. wast: de bruyckweg tegens den Ilsbarg.
Ndot: made Jan Adriaansen bij test. 23 Juli 1793.

made Jan Uingemans in huwelijk wed. Jan Adriaansen.
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BQSMANSSTEDE. .
waaraohi§n1ijk gansamd naar aen nag vrnagera aiganaar.
Hat parceal liap parallel mat da Niauwe wag dncn is later in
sen grntar upgagaan. Hiar aan bawijs dat aan stada niat altijd
opstallen a.d. insluit.

ADR.STUFFELS. .
Ean parceal zaayland ganaamt De Capelainia
SG92R.(Adr.$t0ffela}.
Nuord:nr. 95 i osmanaataadel.
Dost : De Heijda.
Zuid nr. Q Hnave da Couwenbargh [W.Smits]. 7
Neat da Bruynhweg tagana den Iiabarg aft no. 102.

re

an

2
Noot: Nada: Jan Adriaansan bij Testament van dd. 23 juli 1793.

Mods: Jan Dingaana in huwalijk met de wad. Jan Adriaansen.

in 1780 noamt men hat parceel afwijkend DEN GEESTELEIJKEN COMPTUIR
an avenaens under Adriaan Stnffals.
DE KAPE1JHVIE.Dit topaniam is angatwijfald van zear nude datum an
alaat waarsénEjn1ijk~n1at op ean Kapelaanshuia. Vaelaer up da vroegar
on de noak van aen nude uitwag van da Putsa Staet staanda kapel
ta Hoogarheida. Daze grand vernnogde da inkomsten van da kapal.

banafioiénl.
Vndrta Kan da grand eartijda aan da B.L.V., Hemalvaartakark van~
woansdracht C tompatorenl tnabnnunrd habben voor159O aen R.K. Kerk.

DEN QQBPSARNE_VAN WOE@DR§Q [..
D.L. Vruuw’AU£aa§.W"W“

tannins

Een parcael grand dan Dnrpsarma van Wdensdragt gr. 1G15DR.
Dnat/ da Haida. -
Zuid~Waat~Noord: no. 96.
Opmrkingz Bit stuckjan lant knmt aan de Pradikanten van woensdranht

an Dasandrannt die qaarvan de revenuen trakken.
Bus hiar taraijda abuusiaf gestalt.

In 1783 was da toaatand dazalfda.
O.L.V.Autaar.
Een dar altaran gannamd dnnr J.B. Kr gar in zijn beacnrijving van
hat Biadnm Breda, uitgava Jutan 1878 under waensdracnt. "
Eertijd was da nnbrangat vnnr da vrnagara O.L.V.Hamalvaartker& ta
Nuansdrecnt voar 2 1598 {Stnmnatnran1 mt hat verlies van da kark
gingan nnk dargalijka inkomaten in andare handan over.

w.SMITS. 1
gava Cmuw§QE§§§n.

Diverse parcalan zaayland an nan noaan. 33G5 R.
Hoard: da balandaling van Gaza nnava an no. 97.
Bast: da Haida an nn. B9.
Zuid: da Baan naar da Undarstal.
wast: twaa narcalan zaaylandan BG15DR. (koniar sf ta pdndbnak Zia
vardar no. 18$}.
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In 1760 ataat aangageven Willem Smits Steda in drie parcalan
grunt 37G5UR.Dit lijkt juist gezien da aanduiding van 1772
zeer gebrakkig is [A.P.]. '
Willem Smite jt. in 1795 daarna Adr. Nuyta.
COUWENBERGH Daze benaming Kan zijn: ’
1. Een vernoaming naar een vorige aigenaar. Daze familie kwam in

vroagar tijdan ta Hoogarhaide-woensdrecnt voor.
2. De Koude berg. Dit uitgestrekt gebied grenade dus_indertijd an

nu nog aan de Onderatal, al lag dit toponiem in werkelijkhaid
iets westelijkar an bijna aan de huidiga Raadhuisstraat ta
Haogarheide.
Be ingetekdnda noava stand up de plaats van de latare Hoava
Simona. De grand is er humusarm, dus "koud” en huoggalagan.
Malia Black Schout van Woenadrecht begin 15a eeuw vermldt.dit
toponiem in zijn memoriaal.

NILLEM SMITS.
Een parcaal bosch en zaayland.
Teganuver da hoeva Kuuwanberg. Grout: 3G1BOR.
Noord an Zuyd: de Heijde. 0ost:Antw.Baen. [Raadhuisstraat3.
West: Hneve an land van den Kouwenbergh.

Willem Smite mat 4‘¢a9Qané. Daarna Willem Smite jr. 1795,
vervclgans Adriaan Nuyts.
Opmarking: Daze omachrijving komt in hat cynsbdak 1750 earveer.

Zij slaat op em naast de ta betalan cijns, nag 4 vette
' hanan ta lavsren.i€*_@ 

Ean parceel WILLEM SUITS
Dpvalgers dezel¥da als 99.
Er diant echtar aangemerkt ta warden, dat dit parcaal bij cancassia
van de Rade in 1773 in cyna is gagunt 2 Gan:90R. a 10 stuyver ‘t ga-
at. Dit is hat gebied dat na lazing van da situatia door da schrij~

var met sen X op de kaart is aangegaven met ingatakanda maat.
Up de kaart van hat pondboak ad. 1772 komt net nag niat vcor.

D'Haar v. Bergen. 0r;en0ninganboacnla. (Eerdar: "luijtackaral
Grunt 1G25R under daze jurisdictie dd nest onder -
Hoogerneide.
Noord: den wag den Dndarstal.
Dost : Antwerpsa Baene.
Zuid an wast: de rest van net hoschja op da limietan van Hdogerheida

Mode: De bataafse Rapubliek bij tansactia van Fear. 1au1.
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ZUITACKERS.

In 1760 hoorde hat parses} aan den haer van Hoogarheijde an was
toen onder da naam "Zuitackers” 5 Sam, 20R grout.
Na da varkoap van ds Heerlijkheid Hocgerheijde in 1761 schijnen
er gezien hat tegen da “limietscheiding" lag grsnscorrecties ta
hebben plaatsgevandan. Na 1751 eigendom van an Hear v. Bergen an
is hat perusal klainer geworden.

Driekuninganboschje.
De tastamantische Drie Koningan zijn bekend dosh hat varband met
dit perceel*1s duister. Hat was an is in feita nag galegen up sen
kruising van wegen, wouwbaan, raadhuisstraat, onderatal. Mogelijk
is hier sen verklaring in ta vinden.
MAGHIEL SPEEK
Een parceel zaayland genaemt "den Ijsberg” grnat 3G4GR. (Zuid
Nederheidel. Noord: 102 (wed. Adv. Nuts] Dost an Zuid: den
Bruykweg, tegen parceal 96 3A. west: den nnderstalwsg.
Neat: Made de kindaren. ’

Mode bij coop. Pieter Kouwenbergh, zie opdr. 30 sapt. 1795.
In 1780 Hendrick Dingamana.
Na Nachiel Spaeck, dians kinderen. Varvulgens Pieter Couwenbergh
bij versch. van 3 sent. 1781.
Den IJSBERG.

Allareerst valt up ts marten, dat in tegenstelling tot de tagen—
woardige mening dit7toponiem vrneger slechts het nourd-westelijk
gedaelte van de tegenwaurdige Undarstal bstrof. Bus zuidelijk van
de Nieuwswag. Hat bagrip Ijsbarg is hier vrij gemakkelijk te ver—
k1aren* Door de aanweziga leamlagen, sijpelde hat water over daze
lagen naarde naaatgelegan grandam. Bij vurst vormde zich dan ijs
waervoor de “berg” varantwmordelijk was.

WED; ADRIAEN NUTS.

Een parceel zaayland "den Iisberg". Zuid Nederheijde. Grout 46262
R. Noord: Ge atraet {dorpsstraat Dost).
Goat: den bruickwag tagan daze galegen e parcelsn 95, 96 en Q8

{zia daze).
Zuid: 101. wad. Adr. Nuts.
wast: Den Underatalwag. 7
NDUT: Mda - Hendrina an Thamdorus Eijmbregts 1782.

‘Mods ~ Anna Esrnalia Smesak bij &mmp. zie updr. dd. 19 mrt.
1790. Nadien gehuwd met Jacobus v.d. ner. .

De wed. Adriaen Nuts ooh in 1780.
Dan Bruyskwag is i_3@ jaar geledan verdwanen in 1780 nmemde men
hat “Hole” {M01191 wegja.

.>1!‘§*?~'7 @§_~T$§ii JFW $35114?" F‘?'?¥fi-
Jan Gijsen huysjen an hn¥¥§ grant B7 raedeni
Gust den I sberg Emnderstalweg} liea teen mist rachtdour.
Zuid wast an Nnordz e straeten naar en van den driehosk.
NDUT: Mods: Anthmnis willamse bij cams. 21 fabr. 1776.

Mada: bi} camp. Jan uykarbuyk D13 op de 2B dew. 1792..1
w»M»~w“¢¢ 
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163. 7 ~ huisje in 1760NATHEIJS bILVER 7
Hat perceeltje zat in vrsegertijden nag "vast" aan de Ilsberg.
Nan moast teen nag via "Den Breedsnweg" naar waensdrecht afbuigen
NUOT: Be ¥am. Suykerbuyk woont neg steeds tar plaatse an de nude

aFbuiging van ”Breedenweg” n ar de tagenwaordige Understal
bsstaat nag steeds.

104/105.
WILLEN V.D.7PUTTE

Hoeve met zaayland DEN QRIEHGECK. ‘
Een driehoakig stuk zaayland waarop de heave, is staand "Den Drie
husk”. Grout 2 gemeten 36 Roeden. Nenrd: Dorpstraete, west: de
Straate ihuidige vaerwegi.
Zuid~Zuid*Go2t ~ de straete (vane? huidiga Narktje}.
NUUT: Mode: Gerrit v.d. Putte bij test. dd. 26 juli 1757.

194/185.
In j7 DZ($teqg den Driahoeck. De KiQd.,J.A- Raets.
Diintopuniam spreekt“JdBrmziEhze1¥ en hééft sen min of meer re-
gelmatigs driehoek omgewan door drie "straeten".
Van hat huis van daze eertijdse hbeve is waarschijnlijh nugal wat
oorsprcnkelijk, an is hsden bawoond door de fam. Musters.

166. WEB ADRIAEN NUTS. I _ Q

Een parceel zaayland grunt 231 roeden. wed. Adr. Nuts.
wast: Marktjestraet. Naord en Dost: anderstalweg reap. wag tegen
Jan Gijsenhuysjen Driehoek 103.
Zuid: 167. Dhr. Joh. wcuters.
Hoot: Node: Hendrina an Theodorus loh.Eymberts.

zie nr. 35.
Bij coop. Anna Cernelia Speak up as 192 mrt. 1796.

- in huwslijk mt Jacnbus v.d. ner.

DE WED. ADRIAEN NUTS, evensans in 1759.

DE ERFFG. WIJLE DHR. ABREAEN WDUTERS.

Mada:

106D

Een parceel zaayland grant 234R.
Noord: 105 de wed. Adr. Nuts. 7
Dost en wast: " e Etraete" {van marktje naar driehosk}.
Zuid: nr. 111 Wijle dhr. Jmh. Wmuters waijda tegen nnderstal.
Zuid: nr. 89 weijde dhr. Jmh. wnuters.
NGOT: Nada bij erf¥eniase dhr.,A@raham an icolaes wauters.

Neda Mathijs willamse, zia opdr. dd. 9 juni 1882.

Dhr. J. wauters in 1765.

’= 93- .€"i5F.‘*1T,+1.~Y ..i.%*§?%“L.E£@l.%*3iER.%;
Ean aarceel genaemt Hai Bmambergsche Busch, grant SGSBR. Er¥fg..
wijle Bhr. Jchan weutsra. Noord~west: den Dresden wag iv. Marktje
naar den driehnak). Swat: 309 Hnakig stuk weijde wijle dhr. Joh.
Hunters. Zuid: 118. lam Maauwia De kwnga an Laaga Braack.
Namt: M060: Eij er§f&niss@ dhr. Abraham an Nicolaas Neuters.

nds: Nathija willamsa zie apdr. dd. Q juli 1582.



..‘;"f2...

In 1760. Dhr. Johan woutars "Den Boombsrg”.4
gpw oomggrggchej qsch. -

Bit toponiam is als zuivara naam ax vrij cud. was voor 1740 al in
gebruik. Hat parceel staat aangegaven als ruig en heuvelaahtig.
Near dan waarschijnlijk hebben up dit hugs tegen hat marktje
voordian boman gestaan. Up aen kaart :_18B0 nr. 1613 copie uit
het Gemeente-archisf van Bergen op Zoom, noemt man it gebied
"Den Santberg" en staat als heuvel aangegevan.
In Feita dus drie toponiemen voor een perceel dat thans gaheel is
vsrdwanen. Recent is de berg afgegraven en zijn er bungalows op
varrezen.

92 @r1f5- Bhrg 19h-.W9u@@r§;
Een hoeckig stuk weijde.
Ean hoekig stuk weijde grant 162388.
Nocrd: 107 voorschreven erffgenamen.
Doét : Den watarganck K11.
Zuid: No. B4 ten laage Jan Meeuwis.
wast: 110 en 108 voorschreven erffgsnaman.
NDOT: Mode bij erffenisse den hh. Abraham an Nicolaas woutera.

Mods Mathijs willemse, zie op de 9 Juni 1502.
In 1760 dhr. J. Wouters. “ '
JAN MEEUWIS

Twee parcelan zaay en weijfanden de Qgggeran an Laage break grout
5B168R. ”*%~
Nu0rd~Dost nr. 108 Erff. wijle dhr..Joh.wouters.

nr. 109 Erff. wijle dhr. Juh.woutars.
Dost: nr. 64: tan laage Jan Meeuwis. Ba Kil Ewetsrganckl.
west nr. 57. 58, 60 gemeente weijden Hear v. Bergen.
In 1760 steam beide percslen nag apart gebaekt reap. 461458 an
18123 Roedan grout, ten name van Pieter Voormaat, genaemt da
Break.
Hat gedeelte 1G123R tar plaatae van de vroegare weal. '

E? "§§§§E§_2P Laase Br§§£- r
Hat zuidalijk lagers gedeelts van de vra gere Santberg en sen
parcaaltjé tan Zu1d~Oosten van de Schank fdijk Iaangelegd in
1651). Break: 1. cud Hoogduts Braha

2. cud Saksiash Braka.
Betekent mQesta1 brekan lploegen} en tussantijds niet bezaaien
an oogsten van vuornamelijk slechte grand om daze vruchtbaar
ta maken. 3. Braeh: De Heurman’sa1 stemladich o¥tebraek

laten van alle ts besaysn goaden hat
darden van ails ghoeden die ander de
ploegh zijn geweest.
GAK~3B dd. 15-4-1598 £Kalmthaut3£Go0se~
naerts).



111.

111.

112.

112,

112.1

112.2

112.3.

~73»

0q_erffg.”w1Q1e:0hr._JQbZNouter§

Een parcael aan den Understal grout 1G10R.
00st de Straet [gelegen langs de Dnderstall Zuid nr. 68 ten
laage nr. B8 Adriaan Looyen. wast nr. 69 ten laage voorschra-
ven erffgenamen. Noord: nr. 107 voorschreven erffgsnaman.
NUDT: adobij er¥¥en1sse 0hr. Abraham an Nicolaas woutars.

Mode Mathijs willamse, zie opdr. dd. 9 juli 1802.

__In_ *17.si0_ (DHR. J. Wputers ”0(N0ER(S_TAA_1,Z"
pgnlqndgrstaal1qf(0nderstq1.
Op vroegere kaarten bedoald men met dit toponiem hat driehuekig
perceeltje van fem. A. Kuylen £1980] en wat percelen. plus sen
gadeelte van de wag near "Den Saute wag” teen hourde daze nog
under de Heerlijkheid Hoogerheide.
Sommigen vertalan onderstal als onderstaal.
Staala fundaring. meestal gebruikte term voor dijkfundatie.
Gszien hat Hoogerheidens laag v66r de bedfjking slschts bij
zeer hogs waterstand onderliep, menen we ta mogen basluiten
dat hat ean stalling was met of zondar overkapping om hat vea in
zulk sen periode op aen hdger gelegan gebiad te stallan.
PIETER FRANKEN.
Tussen den Driehoek an ’t Straetja naar den Zuidpolder. parceel
Zaayland ethuisinghe. Een parceel Zaayland met huysinghe.
Groot 7 Gemeten.
Noord: De Straeta. (Durpsstraetel.
Dost: 0p kaart nauwe straatja,nu Tuinstraat.
west: Hat straetje, nu Veerweg.
Zuidz Den Breeden wag (Neg van Driehoek near Marktjel.
In 1760 was dit perceel nag een gahaal zijnde nr. 112.
Pieter France huysje 7G18SR.

PAULUS KETELAARS.
Tussen da Driehoek en 't Straetje naar dsn Zuidpdld.
Een huisjan met Efva. grout 98 roeden.
Noord: De dorpstraete.
0ost~Zuid~west: Parceel 112 Pieter Franken.
Nd0t:‘Mddu Jacobus de Vos bij cdop. 10 Jan. 1778.
Na Paulus Ketalaars diens weduwe. A
Vervolgens Jaeabus de Vds bij hoop in 1777 an Jan Baptist
Verreessn bij koop dd. 7 sept. 1807.

T0§san.dgn”0:iahoek en {t_straep1Q;n@ den Zdid Eqldar.(EIETER
SLO0V§.
Een huisje en huff grout 70 Roaden.‘
Udst: wag naar Narktje.
Noord: Dorpstraatg ~ P. Franken en Ketelaars.
Zuid: Parcael 112 P. Franken an sen wag naar marktje [breeds

Strqatl ‘
west: 112 P. Franken Nauws straatje.

Noot: Mode Jan Baptist van Campen data?
Mada Nu des. weduwe
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113. Ip§§SQ dgnw rieheeb.Bn-;t.Btraet1e Ha d@“.Z9idEvld@;¢.H§B- ADR-
NUTS.
Zia ook 2 en 3.

Een parcael land grout ZGSBR.
Noord: 114. Adr. Nuts. Dost: Hat straetje naar de Polder
£Nauw straatje). Nu Tuinatraat. (half aangemaeten).
Zuid: Een uitwegje tussen de volgende nrs. 113. west an
tan deal Noord. Hat Zuydland.
NOUT: Mode: Hqndrina en Theodorus an Johannes Eymberts zia

no. 35. ' .
Mode: Anna Cornelia Speak bij coop op 19 mrt. 1790. Ge-

. - . met Jae. v.d. Moer.
113.1. In 1760 evenaens de wed. Adriaan Huts.
113.2 ANTH. DE BODY. '

Ten westen hat nauwe straatje an weg naar den polder.
Een huisjs met huff uit den breeden wag inganomen E arktjsl grout
180 roeden.
Noord: een uitweg (servituut niet ingemeten) 1
Dost: Den Braeden wag E apktjel.
Zuid: Parceel 113.3. Adriaen Verresen.
wast: Hat zuydland.
(Ingenomen den Se fehr. 1755]
Noot: Mdo Jan Jansen bij kaop. Zia opdr. 3 mei 1786.

113.2. "U1t den Braeden wag genomen” wil zeggen:
Grand onttrokken aan de wag.
In het sijnsboek 1780 staat dit perusal evenals 113.3. vanze1f-

. sprekand nag niet in dat jaar aangegeven. Beiden zijn later inga~
' schravan pag. 8 Recto als nr. 185 sub 4 en sub 2.

Na Anth. de Buoy, Jan Jansen.
13.3.’ADRIAEN VERREESEN

Tan westen hat nauwe straatje en de breeds wag naar de Folder.
Een huysjen mt ho¥F uit en breeden wag, ganomen grout 100 roeden
Adriaan Veraesen.
Noord Parceel 113.2. Anth. de Buoy.
Gust an Zuid: den breeden wag marktjel.
wast: Hat zuydland.
Uit de Breeden wag ingenomen de 5 febr. 1770.
Noot: mode adriaen Verreesen zijne Kinderen.

mods Cnrnelis Crynen zie opdr. dd. 5 febr. 1784.
113.3. Concassie aan Adrianus Verheesen voor de tijd van 14 jaar aan

4 penningen de roede.
Zia voor verklaring nmschrijving cynsboek 1750, nr. 113.2.
Cornelia Crijnen kocht net voor f.90.~-.

114. WED. ADR. NUTS.

Ten westen hat nauwe straatje en breeden wag naar da polder.
Een Parcaal zaayland grant 137 raeden.
Wad. Adr. Nuts.
Nauru en zuid: nr. 115 wed.

nr. 113 wed. Adr. Nuts.
Un t: Het nauwe straatje {Tuinstraat ten halve aangemeten}.
west: Hat zuyéland.



114.

115.

116.

116.

116.2.

-.75..

Noot: Mods: Hendrina en theod. Jae. Eymberts 1782.
Mada: Anna Cornelia Speak bij koop gehuwd met Jac. v.d.

Mar. _
De Wed. Adriaen Nuts aveneens in 1760.
Ten westan hat Nauwa straatja an de Breede wag near de polder.
WED. ADR. NUTS.
¢~.@1? 

Een parceel gaayland grout 2G22BR.
Noord: de Dorpsstragte.
Dost: Hat nauw stréatje [Tuinstraat).

Half aangaeten.
Zuidz nr. 114 Wed. Adr. Nuts an ten deele hat Zuydland.
west: Een halve servituut tegen nr. 116 Wed. Nuts.
NDUT: Mode: Hendrina en Theodorus Jac. Eymberts.

Mode: Anna Cornelia Speeck bij koop zie opdr. 19
mrt. 1790 gehuwd met Jacobus v.d. Hoar.

Den 15 juni 1791 hiaruit aan Johanna Catharina Speeck 50 roaden
in hat Nuord~Dosten.
0ost—Zuid: Hat resterenda van dit land.
west : sen half wegjé. '
Nourd : De dorpsestraat.
Zyygzilge Dqrpsgtraate tuasen hat Zuydland. WED. ADR. NUTS.
Een parceel zaayland Hat Blikveld grout in hat geheel 4G275R.
Hieronder 125 roeden in den poldar izuydlandl en 180 roeden
aan de twee volgende huysjea uitgegeven‘rest 3 gemeeten 270
roeden.
Nonrdz Us streets (dorpsstraat).
Dost : de aertvitut-. tegen 115. Adr. Nuts halfwegje.
Zuid: ‘t Zuydland.
west : 117 Geert v.d. Putts.
Noot: Mode: dhr. Jae. Nuts bij testament v.d. oeder Ekavelingl

Mode: Jan Mighielsen opdr. dd. 29 april 1802.
Mode: hoop Jan Meeuwesen apdr. 18 sept. 1803.

1n 176Q pa wag. ADRIAEN M913.
Hat cynsboak 1760 rekent de 125 roaden polderland ondar hat gehaal
an geeft den als naam "B1eokvelt”. ’
Hat Blikvekgl '
Blikken: bij an oak wel droogvallende struck of bij lags water-

stand Devan water uitsteken. Hat blikken,stro0k langs
da oude Agger vlgs. een nude kaart van Zuidlandt an
Hinkelennord :_1675.

Blik: Is verwant aan blak en blek in de betekenis van open en
blcot. b.v. een veld ontdaan van bomen en struikgawaa sen
"blakveld".
Nogalijk verbastering van blik zuals blah. hat schillen
schorsen van bomen "blekken" 1

JACUBUS HUYBREGTS.
Zuydzijde Dorpsstraate an hat Zuydland huis en hoF¥.
Eem Huys hm“? groot BO meden.
Hoard: De dnrpstraete.
Goat an Zuid: 116 wed. Adr. Nuts.
west: Wad. Pieter Charton 117.
Mods: Willem Huybregts.
Node: Jan Mighielsen, zie opdr. 22 april 1902.
Mods: Jan Meeuwesen, zie apdr. van 18 sent. 1803.
Neat: grondcyns t.b.v. Adriaan Huts, vgls. Schepenbrief 19~5-1745.

nu t.b.v. Jacob Nuts.

Blek:



116.3.

117.

117.

117.1.

11?.2.

-ya.. ft‘ ....

HENDRICK FEYE . -
Zuydzijda Dorpsatraate en hat Zuydland.
Huys en huff grant 100 rdedan.
Nsord: De street naar hat dorp i arpstraetel.
00st: Brijkweg Eservitutl
Zuid.en wast:v0rig parceel 110 wad. Adr. Nuts.
N00T5;Mudo: Jan Ketslaars 27~10~1775.

1. Nada: bij cusp. Hendrick Roeck £0? Rock, zie opdr.
dd. 28 fabr. 1784}

Mada: Jan Michielsan cpdr. dd.29f04X1B02.
Nude: Jan Mesuwiasen zie npdr. 15-9-1003.

NUDT: grsqdchijns t.b.v. Wed. Adriaan Nuts vlgs. Schepenbrief
22~11-1775.
Seer. J.B. Morin chijns nra. t.b.v. Duster Jacob
Huts.

GERARD VD. PUTTE.
Zuydzijde, dorpsstraete en hat Zuydland. '
Ean parceal zaay en weijlanden in het geheel greet 1G277R
genaemt de Pasterije. Hiaronder 200 roaden in den poldar
en 100 roedan aan de navalgende huisjes uitgegeven. rest due
2G77R. -
Noord: ds streets [dorpsstraat en de twae volgende huisjes 117]
Bast: 115 wed. Adriaap Huts.
Zuyd: Folder ‘t Zaayland.
West: Hat schaolhuis an Hoff nu. 116.
NOGT: Mdo bij Coop. Willem vd. Putte 26~05*7Q

Mode Gerrit v.d. Putts an test. dd. 28-11~Q7.
Mods bij keep Cornelia Mantras zie op de 11 jan. 1508.

Geert vd. Putts in 1750.
De verdeling was tuen evenals bij 118 neg niet tot stand gekoman.
"De Pasteri1e”.Gr0nd waarva de opbrengst ten goeda kwam aan de
eertijdse pastnor van W0ensdrecht.Nadien zeer waarschijnlijk aan
de niet Roomsen en die vervclgens in wareldlijke handen tarecht
kwam. Zoals dit mat veal geadtelijke goedsren gebeurda, vooral in
de Franse tijd.

wE0.PIETER CHARTUN.
Zuydzijde van darpsstraat tegen hat zuydland.
Huys en huff en erve great 50 rnedan.
Nscrd: Dorpsstraate.
Dost : Jacabus Huybregts in 116.
Zuid-Zuid:117. Gerrit vd. Putte.
wast : Willem Guns in 117.
N007 : Mada jan Baptist Maartens 1778 voor f.400.--.
Mode : bij Kean. Carmella Cornalissen Zia opdr. dd. 12 juni 1750.
Neat : Srondchijns t.b.v. Willem vd. Putts te Vaorre Gerrit vd. Putts
vlgs. chijnsbrief in data 5 meij 1762 made Gerrit vd. Putte ex.test.
dd. 28 juli 1797. Mada Corn. Mantras. Zia dpdr. 11 jan. 1808.

WILLEN GUNS.
Zuydzijda van dcrpsstraat tegan hat zuydland aen huysje hu?¥ an
erve. Hat Huysja hmff en Qrve grout 50 rueden.
N0drd:Darpsstraats.
00st: ds wad. Pieter Charton in no. 117. Zuid an west Gerrit vd.
Putte met dz rest van 117. NUUT: Grondchijns t.b.v. Gsrrit vd. Putts
vlgs. chijnsbrie¥ dd. 12 may 1706 Nude: N. vd. Putts.
Mods: Helena v. Gage} 20 apr. 1795.
Mods: Gsrrit vd. Putts ex.tast. dd. 28 juli 1797.
Mods: Enrnelis Mantras zia opdr. 11 Jan. 1605.
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115.47ggqzi1¢e DQppQstf;e§g;gpF@e§_Zpydlqnd. BQrp§sq§po1huys.
Dorpssohoolhuys met hoff en erff 65'r0eden.
Noord. Durpsstraet.
Dost
Zuyd
west

117 Garrit.vd. Putte l urgemeestsr}.
Hat zuydland.
119 Hendrik Verboom.

Noot: lopm. A.J.Pijnan. Huybergseweg 51. geen verder transport
in pondbuek 1772 waarschijnlijk eigendom van Heer,Haer1ijkheid,
of Kerk). V ‘

118. In 1760. Dan-Schoolhuys.
In dit huys gaf de sohoolmeester, die niet "rooms" was les.
Men meet dif soort onderwijs niet met hat tegenwoordige vergelijkan.
Hat onderwijs was niet verplicht an in de zomer kwamen er, i.v.m.
de veldarbeid zo goad als geen leerlingen.

“In 1780 staat in hat cynsboek geen eigenaar aangageven.
Zie noot 1772.
0pm.: Rond 1750 was Abraham Vermeer schoolmeester.

119. HENDRICK VERBDQM.
Zuyd Zeijda van Dorpsstraate tegen hat Zuydland Huysinghe huff an arve
Een huisinghe huff en erve groot BO roeden.
Hendrik Varboom

Zuid: Hat zuydland.
west: 120 maghiel Speeck.

1 Noord: Dmrpsstraet.
Noot: Mods: Antonie Verboom.
Spec. Belastingen f.50.-— t.b.v. Dorpsarme 5 f.4.~~ gaan vlgs.
schepenverband brief dd. 9 juli 1756.
f.5U.~- t.b.v. de .......a1s boven dd. 28 nov. 1770.
f.1UU,~~ .............. t.b.v. Secretaris J.B.Mnrin vlgs.
verband vour Schaepene verleedan 14 augustus 1775.

119- In 17591,HENDRIKmV€R59Q@~
Na Anthnnie Verbocm aan Severin Aedriaansen dd. 6 ei 1811.
In 1760. WYNANT NUYTS.

120. MAGHIEL SPEEK.
Zuydzijds van Dorpsstraat tagens hat Zuydland eanen huff met servituut
naast Z.1and.Eenen huff met servituut grout 100 Roaden Maghiel Speak
Noordz de Street (Dorpsstraat).
Omstz 119 huysingh Hendrik Verboum.
Zuyd: Hat Zuydland.
west: 121 de Wed.w11lem Perdaems.
NDOT: Mode: Joseph Adriaansen bij coop. 1773 Spec. bslastingsn=vida da

belastings op 130 Maghiel Speak "De Crown".

1

0

1
1

1

1
1

1

Dost: 118 den dorpaachodlhuyse. 1
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In deal II hebben we met onze haschrijvingen en verklaringen ale
hat ware een ring'gelegd om net dichtsbevnlkte deal van woansdrecht.
Via ds oostrand. teruggaande langs net gabied van Steenstraat,
Ecsaeatraat. Nedarheida. Mérktje, naar ten zuiden van de Qorpsstraat.
Uit de kaartjes blijkt nogmaals duidelijk, dat sen dun bavolkt
gsbied grotere percelen heeft.

Wat opvalt is, dat net cultuurareaal in de periods 1760 ~ 1600 nauwe—
lijks is toeganomén. wel is er incidentaal wat uitgegeven, doch tegen
het bastaande areaal is dit sen garing percentage.
Hoe dichter man echtar in de buurt van hat centrum van woenadrscht
komt, krijgt men destaeer ta maken met"dslingen".

Daze "uitnemingen" kwamen dus, zoals de naam zegt, uit andere parcelen
tot stand. "
Meestal warden er arbeidarshuisjes up gebouwd. Hat waren den oak daze deling
die de versnippering nog verder in ds hand werkten. Een varsnippering,

l

die achter allaszins nodig was.
De bevolking nam na 1748 geatadig toe. Huisvesting is immers de tijden dour
een van de meest primaire behoeften van de mans an 'p1ek an omstandighedan,
minstens zo belangrijk.

A.Pijnen J.v.E1zaKker.

Varantwoording.
1. Oud Archie? Gem. wuensdrecht Inventaris no. 255.
2. 1 ibidem ” no. 283.
3. ibidem " no. 356.
4. Archie? Bergen op Zaom. Krt. no. 151.
5. ibidam archief Raad an Rekenkamer Bergen up 200m.

inventaris no. 1377 . falio no. 4 t/m 12 R. en V.

B. ibidem archiaf Raad en Rekenkamer, inventaris ns. 1376.
7. Nemoriaal "Malia Black” copy Archiaf Zuidkwartiar.
B. Middelnaderlandsch Woordanboek J.Verdam, Den Haag 1932.
Q. Tael van an om het landbpuwbedrijf.

Dr. J.Goossenaerts, Gent 19SB*196B.

10. Waternamen in %rd.Brabants Zuid wsstnoek Dr. v. Loan.
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