Alhoewel veel volksmusicologen geen verband leggen tussen de koewachtersroepen en de jodelzangen, ja zelfs in geheel verschillende hoofdstukken behandelen, wil ik toch een duidelijk verband leggen tussen deze twee ,,Lied"vormen. Het jodelen is immers ontstaan uit de roepen van de boeren (herders) in
de bergweiden 5 ). Ook zij zochten, net als de koeheerd, contact met elkaar of
gaven elkaar auditieve tekens, waardoor ze wisten, wanneer er gemolken moest
worden of huiswaarts gekeerd. Naderhand hebben deze roepen hun functie
verloren en ontwikkelden ze zich tot een eigen, enige muzikale vorm, waarbij
het zanggenot voorop staat. We hebben al vermeld, dat ook bij ons sommige
roepzangen hun functie ondertussen verloren hadden en menige zegspersoon
vertelde, dat ze enkel zongen om het genot van de klanken, de galm en b.v. de
echo. Dit zijn duidelijke tekenen, die wijze op een ontwikkeling in de richting
van de jodelzangen, die helaas te vroeg is stilgevallen.
Noten
') Lambrecht Lambrechts; Limburgsche liederen, een uitgave van de Commissie van
het oude volkslied, Gent 1937, Aantekeningen blz. 43.
2
) Otto Böckel; Psychologie der Volksdichtung, Leipzig 1906.
J
) Werner Danckert; Das Volkslied im Abendland, München 1966.
4
) M. Braun; „Das Volkslied als philologisches Problem" in: Die Welt der Slawen, Jg
III, 1958.
5
) Walter Deutsch; „Der Jodler in Österreich" in: Handbuch des Volksliedes, Band
II, München 1975.

MEROVINGISCH POTJE GEVONDEN IN 1825 TE HULTEN
(GEMEENTE GILZE-RIJEN)
G.BEEX
In de catalogus van de archeologische verzameling van het Provinciaal Genootschap (Holwerda en Smit 1917) staat op p. 69 onder nr. 600 beschreven: „Klein
potje van grauw aardewerk met eenvoudige versiering door indrukken. De bovenrand is door moderne hand blijkbaar afgeslepen. Frankisch".
In vergelijking met ander Merovingisch aardewerk is het potje nogal klein. De
vorm is wat onregelmatig maar kan met enige goede wil toch wel dubbelconisch
genoemd worden. Ook de grijze kleur en een horizontale reeks indrukken op
de schouder hebben waarschijnlijk Holwerda doen besluiten om het als frankisch te dateren. Er zijn ook geen kenmerken waardoor men het tot een andere
periode kan rekenen.
Bij het tot stand komen van de monumentenwet in 1961 werd het van belang
om de juiste plaats vast te stellen van alle archeologische monumenten. Het
leek aanvankelijk uitzichtloos om de vindplaats van een potje dat in 1825 te
Hulten was gevonden nog te achterhalen. In het aanwinstenboek van het Provinciaal Genootschap stond echter een nadere plaatsbepaling: ,,In de Hultensche Heide links van de weg Tilburg-Breda werd in 1825 een Frankische urn
gevonden op een perceel toebehorende aan Mej. van Gils".
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Met weinig hoop op succes schreef ik een brief, met het verzoek om nadere inlichtingen, aan de burgemeester van Gilze-Rijen. Deze zond de brief door naar
de streekarchivaris van de kring Oosterhout.
In tegenstelling met de archeoloog, die soms wekenlang moet spitten, kunnen
archivarissen soms zeer snel gegevens naar boven halen zoals ik later nog dikwijls heb ervaren. Ook in dit geval kwam na enkele dagen in een brief dd.
26-1-1966 van de heer G.J. Rehm een verrassend antwoord: „Volgens de kadastrale legger bezat rond 1825, links van de weg Tilburg-Breda te Hulten, de
weduwe van Cornelis van Gils een perceel heide sectie D.342. Het is het enige
perceel met eigenaar Van Gils dat ik in deze omgeving aantrof. Het is thans in
het bezit van de heer A.H.C. Klijs, Hultenseweg l te Hulten. Het perceel heeft
thans sectie D.nr. 1467".
De heer Rehm sloot nog een kaartje in waarop de vindplaats staat aangegeven.
Dit perceel ligt op 150 meter ten westen van de Prinsenhoef. Deze hoeve was
oorspronkelijk de woonplaats van de Heren van Hulten en bleef dat tot op het
einde van de 14de eeuw toen de bezitting bij het Bredase domein werd gevoegd
en later de naam Prinsenhoef kreeg.
Deze hoeve werd tijdens de laatste oorlog verwoest. Bij de herbouw werd een
oude drinkwaterput gevonden, die was opgebouwd uit graszoden. Er werd
middeleeuws aardewerk in aangetroffen.
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BOEKENNIEUWS
A. Delahaye, W. van Ham en R. Jacobs, „Woensdrecht en Hoogerheide.
Kleine geschiedenis van een historische tweeling".
Woensdrecht en Hoogerheide werd geschreven door drie archivarissen, die elk een afgeronde periode voor hun rekening namen. In het korte eerste hoofdstuk schenken W. van
Ham, adjunct-archivaris van Bergen op Zoom, en R. Jacobs, streekarchivaris van
Nassau-Brabant, aandacht aan de naam van de gemeente Woensdrecht, het gemeentewapen, de gemeentevlag en de ambtsketen. In het tweede hoofdstuk beschrijft W. van
Ham daarna de oudste geschiedenis tot 1810. De tekst is niet nieuw, maar een herziene
en rijker geïllustreerde versie van het succesvolle boekje „De vijf heerlijkheden in de
gemeente Woensdrecht", dat in 1977 door het streekarchivariaat werd uitgegeven. Oudstreekarchivaris A. Delahaye geeft in het derde hoofdstuk een overzicht van de ontwikkelingen tussen 1810 en 1940. R. Jacobs tenslotte, behandelt de oorlogsjaren en de periode daarna.
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