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Over grenzen gesproken
De eigenschap om zaken te ordenen en duidelijk af te palen
is eigen aan de mens. Vaak wordt het ingegeven door een
drang tot bezit of tot afspraken over gedrag. ‘Dit is van mij
en dat is van jou’, respectievelijk ‘dat mag wel en dat doen
we hier niet’. Wat voor individuele personen geldt is ook van
toepassing op groepen. Ho, ho, tot hier en niet verder, we
houden je in de gaten!
In dit stukje beperken we ons tot grenzen van gebiedsdelen.
Die zijn er vele, denk aan rayons van een landelijk onder-
neming, de grenzen van een waterschap of die van een 
kerkgenootschap.
In het verkeer tussen volkeren zijn landsgrenzen erg 
bepalend. Vooral in deze tijd met moeilijk te beheersen
vluchtelingenstromen. Ook gemeentegrenzen zijn van
belang. Zeker wanneer je vlak bij zo´n grens woont en de
regelingen tussen de gemeenten in gunstige of ongunstige
zin nogal van elkaar verschillen. Er zijn dan wel mogelijk-
heden om te profiteren van de meest gunstige optie.
In het verleden is doorgaans van natuurlijke omstandig-
heden gebruik gemaakt om een grens tussen gebieden 
duidelijk vast te leggen. Een bergrug, zee of meer, beek of
rivier, kanaal, een weg of een spoorlijn zijn in dit verband
gekende voorbeelden.

Ook een liniaal kan bepalend zijn geweest bij het vastleggen van
grenzen. Denk aan landen met kilometers lange kaarsrechte
grenzen, zoals bijvoorbeeld de grens tussen Canada en de
Verenigde Staten. Of die van bepaalde staten in de USA.

Op kleinere schaal: de grenzen van de percelen van een stukje
historisch Heusdenhout. De noordzijde op het kaartje is links. We
zien de Tilburgseweg die de rechtlijnig afgebakende percelen
doorsnijdt.

Tentoonstelling Paulus van Daesdonck
Een aantal weken geleden is in het museum van Heemkunde-
kring Paulus van Daesdonck te Ulvenhout een nieuwe thema-
tentoonstelling van start gegaan. 
Dit jaar is het namelijk 175 jaar geleden dat de afbakening van
de grens tussen België en Nederland in Maastricht met een over-
eenkomst werd bekrachtigd. Grote witte gietijzeren palen en daar
tussenin grijze lagere tussenstenen gaven en geven deze grens
aan. U bent dat fenomeen waarschijnlijk al meerdere zo niet vele
malen gepasseerd.

Afspraken, regels, wetten, prijzen en gebruiken kunnen door een
gescheiden ontwikkeling van elkaar gaan verschillen aan weers-
kanten van zoʼn grens. Vooral het verschil in prijzen aan beide
kanten voor soortgelijke producten kan aanleiding geven tot
smokkelen. Het stiekem vervoeren van waren vanuit een land
met een lager prijsniveau naar het land met een hoger prijs-
niveau zonder het betalen van verplichte invoerrechten. Diverse
illegale smokkelmethoden worden bij genoemde tentoonstelling
in Ulvenhout getoond. Getuige de getoonde hulpstukken en
manieren blijkt de mens ook hierbij zeer vernuftig. De grens
waarover de tentoonstelling gaat, bevindt zich aan de zuidkant
van het heem. De voormalige gemeente Ginneken en Bavel
raakte sinds jaar en dag aan België.

Uiterste noordgrens van de oorspronkelijke 
gemeente
In dit artikel wordt echter -een deel van- de grens bekeken aan
de noordkant van dat heem, in de streek van Heusdenhout. Dat
stukje vormde een deel van de grens, die de buitenpoorterij van
de vesting Breda omsloot. Het gebied buiten de stadspoorten,
buiten de vesting. Ook over dit gebied oefende de stad de 
jurisdictie uit, dat betekent dat de vesting Breda er de rechts-
macht bezat. In dat gebied lag het dorp Teteringen. In 1795
maakte Teteringen zich -gesteund door de Franse overheersers-
als nieuwe municipaliteit los van Breda en werd zo een eigen
gemeente. In opeenvolgende stappen, door annexaties in 
1927, 1942, 1961 en 1997 werd die gemeente -deel voor deel-
uiteindelijk weer Breda.
Ook de gemeente Ginneken en Bavel en later de gemeente
Nieuw-Ginneken ondergingen een soortgelijk lot. Voor Heusden-
hout zijn met name de jaren 1942 en 1961 van belang. 
In 1942 werd het dorp Ginneken geannexeerd en tegelijkertijd
het westelijke deel van Heusdenhout. Het overblijvende deel van
Heusdenhout behoorde vanaf dat jaar tot de nieuw gevormde
gemeente Nieuw-Ginneken. 
In 1961 annexeerde Breda het nog bestaande deel van
Heusdenhout van de gemeente Nieuw-Ginneken. In 1997 werd
de gemeente Nieuw-Ginneken verdeeld tussen gemeente Breda
en gemeente Alphen en Chaam. Elke stap van de opgesomde
annexaties leidde tot nieuwe gemeentegrenzen.



Heusdenhout D16 in Teteringen A 26. Hoofdletter
A in Teteringen was de codeletter van de wijk
Moleneind. De vroegere adresgidsen van
Ginneken en Bavel en van Teteringen wijzen de
adreswijziging uit.
Op het kaartje zijn de Oosterhoutseweg (1813-
1816), de rechte rode lijn van midden links naar
boven, en de Tilburgseweg (1822-1823), de 
rechte rode lijn van midden links naar rechts
onder, duidelijk herkenbaar. Ook de in 1863 
geopende spoorlijn, de gebogen baan van links
naar rechts op de bovenste helft van het kaartje
laat zich goed onderscheiden.

Situatie tussen 1942 en 1961

De annexatie van 1942 veroorzaakte nieuwe grenzen. De 
westelijke grens tussen Heusdenhout en Breda kwam oostelijker
te liggen. Als noordgrens fungeerde nu een deel van de spoorlijn.
Zie op het kaartje de zwarte streepjeslijn. Het gebied van de
Heiningenhoef werd toegevoegd aan de gemeente Teteringen.
Het gebiedsdeel ten zuiden van de spoorlijn in het Heiveld, dat
eerst tot Teteringen behoorde, werd vanaf dat jaar Heusdenhout.
Onderstaande schets geeft de wijzigingen duidelijk weer.

Het is niet moeilijk vast te stellen dat waar mensen zijn ook 
grenzen zijn. Bovendien zijn die -evenals mensen- nogal 
veranderlijk. Zeker is, dat de huidige grenzen niet voor de 
eeuwigheid vastliggen.

Beschikt u nog over fotoʼs of verhalen uit
het vroegere Heusdenhout, we houden
ons aanbevolen.
Bezoek de thematentoonstelling van
heemkundekring Paulus van Daesdonck
Pennendijk 1 Ulvenhout:
1843-LANDSGRENZEN BEPAALD-
SCHEIDING VAN LANDEN EN GEESTEN
Zie op de website van de heemkundekring
www.paulusvandaesdonck voor de 
openingstijden, u bent er gratis welkom.
Werkgroep Heusdenhouts Historie
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Situatie vóór 1942
De zwarte streepjeslijn, zie de blauwe pijl, geeft de noordgrens
aan van de gemeente Ginneken en Bavel. Het uiterst noordelijke
grensdeel wordt gevormd door een deel van de Galgestraat, op
de kaart net boven het woord Heiningenhoef. Dat is de naam van
de boerderij op die locatie, een naam die is ontleend aan de
veldnaam van dat gebied dat Heiningen werd genoemd. De
gebouwen bij het woord Heiningenhoef -op het kaartje in rode
stippen- behoren tot die Heiningenhoef.
Aanvankelijk stonden alle gebouwen op het grondgebied van
Heusdenhout in de gemeente Ginneken en Bavel, met als adres
Heusdenhout D16. De boerderij droeg toen een andere naam: de
Galgenhoef. Deze naam was afkomstig van de galg van Breda
die in de nabijheid van de boerderij stond. Ook de naam van de

straat, Galgestraat, en de
huidige locatie van het
tankstation aan de A 27,
Galgeveld, hebben de
vroegere galg als basis. 
Op een landkaart uit
1869 wordt de boerderij
niet meer als Galgenhoef,
maar als Heiningenhoef
aangeduid.

Een bericht in het
Rotterdamsch Nieuws-
blad van 5 augustus
1918 geeft aan dat de
Galgenhoef de nacht er
voor door brand werd
verwoest. Na de brand
werd het woonhuis 
herbouwd op het grond-
gebied van Teteringen en
de bedrijfsgebouwen op
het grondgebied van
Heusdenhout. Omdat het
woonhuis daarna in
Teteringen stond ver-
anderde het adres van

De Galgestraat bij het begin van het
Cadettenkamp.

In het bericht wordt nog over Galgenhoeve 
gesproken. Kennelijk worden beide namen 
lange tijd naast elkaar gebruikt.

Recht vooruit de Galgestraat, het deel
van de vroegere uiterste noordgrens.

Haaks op de Galgestraat een deel van de
toenmalige grens, nu de oprijlaan naar de
Heiningenhoef. Eerder was het de weg
die van hier doorliep via de Hoogeindse-
straat naar de Heusdenhoutseweg.


