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Tussen Ginnekenweg en Rozenlaan te Ginneken ligt vanouds het
straatje genaamd Kalishoek. Hier staan slechts enkele bescheiden wonin
gen, waarvan de oudste zullen dateren van rond 1905.

De naam Kalishoek komt (met varianten) veel voor. Men kent hem
in Nederland te Zevenbergen, Oudenbosch en Nootdorp bij Delft;! in
Vlaanderen te Beerst en Keyem, Lapscheure, Sysseele 2 tegen de grens met
Maldegem, Oostcamp en Vladsloo. De Meestraat te Brugge heette vroe
ger Calisstraete. Een hofstede te Oostburg droeg weleer de naam Calis.3

Wat betekent Kalishoek? Franck leidt kalis af uit het Zigeunerwoord
"kalo", dat zwart, zigeuner betekent. Bij afleiding zou het de betekenis
vagebond, arme man gekregen hebben.4 Elders vindt men het omschreven
als arme bloed, stumperd.5 Oorspronkelijk is een Kalishoek dus een oord,
waar lieden van laag allooi, vagebonden, zich hebben gevestigd. Weynen
citeert een oud spreekwoord: "Wanneer de kaelis werdt een Heer Sijn
grootheijt kendt geen kleynen meer".6 Hallema vermeldt nog de beteke
nis kalis = kalisse, een soort zoethout, waarvan ook drop werd bereid.
Hij acht deze verklaring hier echter niet toepasselijk.7

Tenslotte laten we het Woordenboek der Nederlandsch~ taal aan het
woord, dat de volgende betekenissen van kalis geeft: 1. iemand, die een
zwervend leven lijdt, een vagebond; 2. iemand van een ongeregeld leven,
een pierewaaier; 3. berooid, geldeloos, arm. Kalishoek, als spelenderwijs
genoemde plaatsnaam zou betekenen: het denkbeeldig oord, waar per
sonen, die geen middelen hebben, thuishoren of vandaan komen.8

Het ontstaan van de Ginnekense Kalishoek is niet zo gemakkelijk te
achterhalen. In elk geval bestond hij reeds in 1755. Adriaen van Ham
verkocht daar toen de zuidelijke helft van een huis, gelegen aan de noord
zijde van het straatje op de hoek van de Ginnekense steenweg. De noor
delijke helft behoorde aan Dielis van Baal. Het huis was belast met
een rente groot 9 stuivers aan het armbestuur van Ginneken. Koper werd
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Daniël Calvis, die gehuwd was met Josina Noeyens.9 Het pand droeg
de opmerkelijke naam van Cretenburg.

In 1751 wordt reeds gesproken van een perceel zaailand gelegen
onder Ginneken te Overakker achter Calishoek/o Wegens het voorkomen
van de naam Kalishoek in 1751 is het duidelijk, dat deze niet ontleend
kan zijn aan de Ulvenhoutse hoofdonderwijzer F. W. Kales, die leefde
rond 1900, de vraagbaak van veel Ulvenhouters.7

Wie was Daniël Calvis? Had zijn naam iets te maken met de
Kalishoek? Vanwaar de naam Kretenburg? Vragen die slechts ten dele
te beantwoorden zijn. Daniël Calvis bezat zes kinderen; hij was in
1775 reeds overleden.11 Dat zijn naam iets met de Kalishoek te maken
zou hebben is hoogst onwaarschijnlijk, omdat de straatnaam al voor
komt, vóórdat Kretenburg in zijn bezit kwam.

De naam Kretenburg doet 18e eeuws aan. Hij lijkt van elders uit
het noorden? - geïmporteerd. Namen met het suffix -burg komen vóór
de 17e eeuw in het land van Breda bij mijn weten zelden voor. Op de
Heuvel te Prinsenhage bestond een Scharenburg. In 1558 fungeert te
Breda een schepen Cornelis van Scharenburch.12 Verder komen voor
Spelreborch (Steenbergen, 1272); Oudenborch (Wouw, 1480); Spreeu
wenborch (Moerstraten, 1558). Namen als Rustenburg, Luchtenburg
en Vredenburg lijken overigens 18e eeuws of later.13 Onder Ginneken
(en deels onder Gilze) kent men nog de hoeven Valkenburg en Luchten
burg. In 1670 echter is sprake van de hoeve van Valkenbergh.14 Ver
warring tussen berg en burg komt veel voor. Te Roosendaal kent men
voorts een Crijtenbt!rch (1687), Papenbttrg (XVII), Rapenburg (1718)
en Zwanenburg (1700).15 Ook bij Kalmthoutsehoek komt een Krijten
burg voor.1G Is dit dezelfde naam als Kreetenburg? Weynen vroeg zich
indertijd af of hierin het element cryt - rechtsgebied - besloten is.

Van Daniël Cal(i)vis moet het huis aan diens zoon Bart 17 zijn ge
komen; in 1804 werd het eigendom van Francus Calivis.18 Toen deze
op 26 maart 1825 te Ginneken de geest had gegeven kwam het perceel
aan Guilielmus van Puyfelick - een schilder - gehuwd met Catharina
Calvis.19 In 1862 was de Kreetenburg tot Keetenburg verbasterd.20

Bij raadsbesluit van 12 maart 1958 zijn voor de Kalishoek bijzondere
voorgevelrooilijnen vastgesteld.21 Dit betekent, dat aan beide zijden
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De Kalishoek gezien vanaf de Ginnekenweg. aug. 1956.

Gemeente-archief Breda 1956-88.
Foto Schreurs.
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van dit straatje de huizen moeten worden gesloopt. Ook door het terrein
van het vroegere Kreetenburg is een streep getrokken. Het straatje zelf
zal echter blijven bestaan en daarmee ook deze straatnaam.
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