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STRAATNAMEN

In de beginjaren van onze
vele straatnamen behandeld
de betekenis van verteld.
Er zijn vele straten bijgekomen en de gemeente Nieuw-
Ginneken is (helaas) ter zie1e.
Reden voor onze kring 'n boek te publiceren met de Straat-
namen van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken.
In deze Brieven vertellen we er meer over.

Verder in deze aflevering van Uw tijdschrift een uitge-
breÍd verhaal van onze rashistoricus Ad Jansen over de
boerderijen van lJpelaar en weer een nieuwe "Kroniek" van
Anneke Oomes en Jan Brosens.

U wordt uitgenodigd voor de Jaarvergadering en voor een
nieuwe tentoonstelling over de "4 Harmonieën in ons Heem".

En weet U hoe het bikkelspel vroeger gespeeld werd 2

Er verschenen weer meerdere heemkundige boeken ,waarvan U

zeker niet vergeten mag ons eigen boek, het boek over de
Ni euw-Ginnekense

vereniging heeft Jac Jespers
in De Brieven van Pau1us en er
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PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuui - Ginneken

Hoolmaand, 1997

Beste Heemvrlenden,

Het tweeëntwintigste vereniglngsJaar ls blJna ten elnde.
In het museum wordt de tentoonstelllng over Nleuw-0lnncltln
55 Jaar afgebroken. Een perlode Ís voorblJ. Het boek
Nieuw-Glnneken is gesloten. Toch zurlen we nog één koon
terugbllkken.

De heemkundekring beglnt het drleëntwlntlgste vereni6t,ngr-
Jaar met een tentoonstelllng over de hanmonleën ln ona
heem. De opening, dle op zondag 7 septemben om 14.00 uun
zal praats vi.nden, wordt opgelulsterd door harmonle con-
stantla ult Ulvenhout.
0p zondag 5 oktober zal- harmonle St.Caecllla ult Bavel
acte de presence geven.
Zondag 2 november zal harrnonie Concordla ult Glnneken
zLJn muzikale klanken over de PennendUk versprelden en
de fanfare Voor Eer en Deugd ult Meersel-Dreef, Ga1der
en StrUbeek zal de rlJ slulten op 7 december.
Op zondag 7 september zal in het museum ook het nieuwe
boekJe over de straatnamen van de oude gemeente Nleuw-
Glnneken ten doop worden gehouden door oud-burgemeester
Anne Bax.
In d1t straatnamen boekJe vlnden we de verklaring van
de huldige straatnamen van Bavel-Ulvenhout en Ga1der-
StrlJbeek. BU de straatnamen vlnden we veel hlstorlsche
namen, waardoor hre ln een notedop delen van de geschle-
denls van de oude heerllJkheld Ginneken en Bave1 ln dlt
boekJe beschreven vinden. Voor ieder dle belangstelllng

Ï

asl

heeft voor de betekenls van zlJn straatnaam .en voor de
geschledenls van zlJn dorp 'is dlt boekJe een'must. De
prljs bedraagt f 9195. Ad Jansen, de schrijver van het
boekJe, staat borg voor kwalltelt.
Deze zelfde mlddag zal ook het oude wapen, dat altiJd
boven de lngang van ons gemeentehuls heeft gehangen, een
nieuwe plaats vóór het museum van Paulus van Daesdonck
krlJgen. Iedere voorblJganger zal dan nog even kunnen
mijmeren over dle goede oude gemeente Nleuw-Ginneken.
De onthulllng zal plaats vlnden door de twee oud-
burgemeesters dle zo hard gevochten hebben voor de
Grote Groene Gemeente mevrouw Anne Bax en de heer Peter
van der Velden.
Een mlddag waarop zoveel gebeurt en hraar zoveel te zÍen
1s moet U komen meemaken om nog even met zrn allen na
te praten! Voor de laatste keer!?

Op zaterdag 13 september ls het Open Monumentendag. Het
thema ls dlf jaar oude schoolgebouwen. ïn de route, die
door Breda is samengesteld, is ook het Paulus Museum op-
genomen vanhrege ziJn prachtige opstelllng van een oude
schoolklas. Ook U kunt deelnemen aan de route langs oude
schoolgebouwen en een bezoek aan ons museum brengen.

De tweeëntwintlgste Jaarvergaderlng vindt plaats op maan-
dag 22 september om ?0.15 uur ln de Fazanterle.
Tijdens deze vergadering zal aan U voorgelegd worden het
voorstel om twee nleuwe bestuursleden te benoemen. ïn de
loop der jaren ls het werk blnnen de heemkundekrlng en
het museum fIlnk toegenomen. Bovendlen ls het we1 eens
goed om wat nieuw bloed in het bestuur te brengen. W1j
wilden aan U voorstellen de heren Toon Goos, woonachtlg
aan de StrlJbeekseweg en actlef binnen het verenlgings-
leven en Jos Verschuren, die ln de Annevillelaan woont
en ook bekend is met het verenlgingsleven, ln het be-
stuur van de heemkundekring Paulus van Daesdonck te be-
noemen.
Hlerna zuIlen we zeker toe zlJn aan een lekker stevlg
!{arm Brabants worstebroodje met een bakje koffie.

Na deze pauze zal mevrouw MarietJe Schreurs ult 0irschot
ons het een en ander komen vertellen over famillenamen.
Over het ontstaan, het voorkomen en de betekenls van fa-
mlllenamen. Omdat zlJ niet a1le voorkomende familienamen
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kan behanderen zal zLJ voorar de namen van de leden vanPaurus onder de loep nemen. ook deze avond ls dus interes_sant genoeg om weer eens naar de Fazanterle te komen.

Degenen die nog op vakantie gaan ríens ik een prezierlge
vakantie toe.
Degenen, die ar weg zlJn een behouden thulskomst en de-genen dle thuls blljven veel zon en goed r^reer.

Met vrlendeliJke groet.
Namens het bestuur van de Heem-
kundekrlng Pau1us van Daesdonck,

Jan van den I'Iesterlaken,
voorzi.tter.
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22e JAARVERGADERING 
..

Op maandag 22 september 1997 houdt onze heemkundekring zijn
twee-en-twintigste algemene ledenvergadering in de Fazante-
rie te Ulvenhout. Àanvang 20.00 uur

AGENDA

l{elkomstwoord door de voorzitter en nededelingen
Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 30-9-1996
gepubliceerd in 8.v.P.111 pag.7 en I
Jaarverslag door de secretaris
Verantwoording van het financieel beleid en de geldmid-
delen in het afgelopen verenigingsjaar door de penning-
meester

5 Verslag van de kasconmissie ( mevrouw NeI Verhulst en de
heer Bob Zwijnenburg)
Benoeming van de leden van de kasconunissie voor het ver-
enÍgingsjaar 1997-1998. Bob Zwijnenburg treedt af.
Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde be-
groting voor het jaar 1997-1998
Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement
treden volgens rooster af de heren J.A. van Dorst en
C.J.M.leijten . 7,íj ste]Ien zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden net de
heren A.P.M.Goos en A.H.M.Verschuren.
Beide heren hebben de kandidatuur aanvaard.
Ingevolge artikel 6 Iid 2 van het huishoudelijk regle-
ment dienen de namen van andere kandidaten minstens 5

dagen vóór de vergadering aan het secretariaat beltend te
worden gemaakt onder overlegging van een voordracht met
10 handtekeningen en een bereidverklaring van de kandi-
daatrdat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Bespreking van het programma voor het a.s. verenigings-
j aar
Rondvraag
Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.

Pauze (+ 21.00 21.30 uur )
Koffie met worstenbrood

Na de pauze zal ons lid mevrouw M.P.Schreurs-Janssen een
lezing houden over het ontstaan en de betekenis van de
familíenamen.

1

2

3
4

10
11

OPEN MONUMENTENDAG
ZATERDAG 1.3 SEPTEMBER

E1k jaar heeft Paulus voor de gemeente Nieuw-Glnneken de
Open Monumentendag verzorgd. En met veel succeg.
ook de gemeente Breda heeft dit jaar aan onze krlng mede-
werking gevraagd.
Het onderwerp zaI zijn "Oude Schoolgebouwen".
De fietstocht start bij het museum van paurus van Daesdonck
aan de Pennendijk en voert langs de voormalige Mariaschool
te ulvenhout , het Hoekhuis en het Klein seminarie te Bavel
o.a. langs het stedelijk Gymnasium, de voormalige Rijks
H.B.s aan het Kasteerplein, de schoren bij de Annakerk, de
Nieuwstraat, de Baronielaan en in Boeimeer om via de oude
schoolgebouwen in GÍnneken weer bij ons museum te belanden.
De gemeente Breda zar een boekje uitgeven dat bij de start
tussen L0.00 uur en L6.00 uur op het museum te koop lg.
De Bredanaars kunnen ook starten op het Kasteelplein bÍJ de
voormalige Rij ks-H.8. S.
Paulus zal in zijn museum op die dag een kleine tcntoon-
stelring inrichterf'over de oude scholen in ons hesm.



AGENDA 1997 / 1998 (95)
augrustus 3

6-9
31

september

oktober 5

15
18

november

16

december 7

't Activiteiten van Stichting Brabants Eeemrwaaraan ook tt kunt deeJneaenrntormatie:§ticàting Br.Iteem postbul l2og szooBc ,, ,s Hertogenboech
eecr. II.Boot 04A6-46t.982

,t,t Het mugeum ie geOpend:
- el.ke 7e zondag van de maand 14.00u-17.00u (nlet tn Jutl .n .uguatuB)- el.ke woensdagmiddag van 74.00 uur tot 76.00 uur (boht)v. au7uatu1)- of, verzoek : tel 076- 56L.2T.42
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1

7

22

13
20

Museum gesloten
Museun is de gehele maand gesloten
Brabants Heemkamp te Someren *
Einde 22e verenigingsjaar

Begin van het Z3e verenigingsjaar
Opening nieuwe tentoonstellingt'4 Harmoniën in ons Heem rrm.m.v.
harmonie Constantia (Ulvenhout) .
Presentatie van het straatnamenboek.
Onthulling van het oude gemeentewapen
in de tuin van paulus
Open Monumentendag 10 .00u. - 1.6 .00 u.
Volkskundedag te Oirschot

"Verhalen vertellen in Brabant" *
22e Jaarvergadering in Fazanterie Ulvenhout
20.15 uur. pauze met worstenbrood
Na de Pauze "Familienamen verklaard, door
M. Schreurs-Janssen

Museum open met m.m.v
harmonie Caecilia uit Bavel
Brieven van Paulus j.16 verschijnt
Studiedag tand en VoIk van de Kenpen
te Beerse (B) 

.*

Gehe1e maand Boekenbeurs in museum
Museum open m.m.v.
harmonie Concordia uit Ginneken
Lezing
Studiedag "Archeologie in de praktijk" *

Museum open m. tn. v.
harmonie Voor Eer en Deugd (Galder/Strijbeek)
Brieven van Paulus 1,t7 verschijnt

. I{,RONIEI{ UIT HET 
O

LAND VAN PAULUS

KRONIEK UÏT HET tAND VAN PAUTUS ].5
samengesteld door Anneke Oomes-van den Berg

foto's Jan Brosens

JN{UARI T997

1 Het heem van Paulus behoort voortaan tot de gemeenten
Alphen-Chaam (Ga1der, Strijbeek en delen van Bave1 en
Ulvenhout) en de gemeente Breda (Bavel, Ginneken en
Ulvenhout).

1 Pastor Baeten gaat met emeritaat. Voor het eerst sind.s
eeuwen heeft Ulvenhout geen pastoor meer.

Drukbezochte nieuwjaarsreceptie in ons oude gemeentehuis
Het Sint-Nicolaascomité wint het Ulvenhouts Quizkam-
pioenschap.
24e Spetterfestival te Ulvenhout
tot en met 2 februari Bisschop Muskens bezoekt de
parochies Bavel en Ulvenhout (met Galder-Strijbeek).

1

2

15

4
10

11
31
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8/2 Burqeneester Rutten biedtsleutel van Bavel aan
de Bavelse prins Frits I de

FEBRUARI

1 seur suc (boegbeerd van het urvenhoutse carnaval) treedt
voor het laatst op.Piet Nuijten draagt de scepter over
aan kapelaan van der Leut (Corné Reinieren)

1 Els Bink wint het Sauwelen
I Bavel, Galder, Ginneken en ulvenhout vieren carnaval
9 rn Arphen wordt door Brabants Heem aan het graf van

pastoor Binck het gouden bestaan herdacht.
Het kerkplein heet voortaan I{.Binckp1ein.

10 De gemeente Alphen chaam maakt bekend dat het zuiderijk
gedeelte van Ulvenhout voortaan Geersbroek heet.
Protesten leiden later tot het intrekken van die
plannen. Het wordt "Ulvenhout AC".

13 Agaat en Kees van der verden- tuiken (urvenhout) een
halve eeuw getrouwd.

22 Kees teijten ontvangt de ereregpenning van de provincie
Noord-Brabant voor zijn inzet voor de historie van Bra-
bant bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Bra-
bants Heem. Kees Leijten neemt na tien jaar voorzitter-
schap afscheid van die organisatie.

}IAART

10 Klank en vreugd treedt weer op voor paulus en oogst ook
nu weer veel succes
Het Bredase gemeentebestuur brengt een bezoek aan urven-
hout (en ook aan het museum van paulus).
Bavelse drieling Havermans ziet Sara
De Paashaas gesignaleerd in Ulvenhout

11

19
299/2 Opeaing van de Bavelse Carnavalsstoet



L/6 Jac Lips bezorgt

de laatste post29/4 Joke oonen en win Langen onthuJlen de rdeeënbus van
Dorp Bavej

L7/6 Het geneentehestuur van Breda brengt per fiets een
bezoek aan Bavel

30/4 Bezoekers uit Vélines bezoeken het nuseun van Paulus.
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APRIL

3 Paurus van Daesdonck vierde in stilte zij n zzeverjaar-dag.
5 Toneervereniging Kolder treedt op in Baver.9 Janus en Treés Íartens-Neremans Bo :aar.getrouwd.lL Paurus ontving zijn sponsors in het museum

21' Iíillem en Naantje rii[ers-Martens te Bave] 60 jaar ge_trouwd.
2L Jan en An verheijen-van Meer (urvenhout) 6s jaar ge-trouwd.
26 Een konvooi van niet minder dan 90 truckers rijdt vanuitBavel met_geestelijk minder bedeelden via ulveihout,chaam, Gilze en tirburg weer terug n""r-8";;i-.-'28 Jan en pieta stevens-riipers ài*i"ten bruidspaar29 Joke Oomen en $íim langen presenteren de ideeënbus vanDorp Bavel
30 Koninginnedag in alre drie de dorpen op eigen wijzegevierd
30 Een grote deputatie uit Velines op bezoek in Nieuw-Ginneken bezoekt het museum van paulus
30 Bavel brengt ruim f, ZO.q00,_ li:ààn 

"oor Marjon potman,die voor Artsen zonder Grenzen irr-Àrrira werkt.
I'[EI

11 Pauselijke onderscheiding pro Ecclesia et pontifice voorBert Brouwers, koster te Bavel
20 Begin van de vijftiende avond-wander vierdaagse teUlvenhout
22 Burgemeester van campenhout van Arphen-chaam brengt eenbezoek aan Galder
31 Brabants Heem vierde in Eindhoven zijn sO-jarig bestaan
JUNI

1 J?g Lips, de post van urvenhout, hangt de lier aan dewilgen
11 Jan en Mien van Rier-voermans (strijbeek) 50 jaargetrouwd
1.4 De Ster van Ulvenhout wordt gef ietst.
15 Ulvolume bestaat vijf jaar
1'7 Het Bredase gemeentóneótuur bezoekt Bavel24 Begin van de achtste avondvieraààg." te Bave128 Voor de 2Le keer Bavel Anno tg2}

i'
r
lÍ

#

#
/;

I

NIEUUIS UIT HET MUSEUM 22
door Kees Leijten

HARMONIEëN
0p initiatief van secretaris Jan van Dorst organiseren we
dit jaar een tentoonstelling over de vier harmonieën in
ons heem.
Concordia (Ginneken-120 jr), Constantia (Ulvenhout-90 jr),
Caecilia (Bave1-75 jr) en Voor Eer en Deugd (Ga1der-Strij-
beek-Meerseldreef 95 jr) exposeren vanaf 7 september a.s.
samen in de stal van ons museum.
Vaande1s, uniformen, instrumenten, krantenknipsels en heel
veel foto's uit een bewogen leven van samen bijna 400
j aar.
Hebt U nog foto's van een van deze vier harmonieën, kran-
tenknipsels, rekeningen, brieven e.d. we houden ons aanbe-
volen.

WINKELS EN CAFéS
bJaarschijnlijk in 1998 hopen we een tentoonstelling te
openen over de vele winkels en cafés die er vroeger uraren
in onze gemeente, zowel "Nieuw-Ginneken" als "Ginneken en
Bavel".
We zoeken nog steeds oude foto's van winkels en/of cafés.
Idie helpt ons ?

U krijgt de foto binnen een week onbeschadigd terug.
Hebt U in Uw fotocollectie geen foto uraar toevallig zo'n
winkel of café op staat ?
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WAPENKAART
van het stadsgewest Breda kreeg paulus een kaart met dewapens van de gemeentes van vóói de gemeentelijke herinde-ling. De kaart hangt nu keurig ingelilst in ons museum.

TE KOOP
Van Notaris van Bavel, die onlangs zijn notariaat heeft
overgedragenrontvingen wij twee affiches uit resp. 1890 en
1895. In de affiches worden zowel Brouwerij de Roskam
(1890) ,aIs een café (1898) beide aan de Dorpstraat in
Ulvenhout te koop aangeboden. Een fraaie aanvulling voor
onze collectie.

BIKKELS
Van mevrouw J. tuij ckx-Nooren ontvingen we een aantal
koperen en enkele benen bikkels.
lJe hebben ze toegevoegd aan onze speelgoedcollectie.
Maar weet U hoe het bikkelspel gespeeld werd of wordt ?
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FIETSPLAATJES
Onze corlectie Belgische fietspraatjes werd door Jan deconstant Rebecque aangevurd met deze twee oude exemplaren.

FoTO'S
Fotograaf Jan Brosens uit Garder vulde onze collectie aanmet een groot aantal zwart/wit foto's van Baver, Galder,strijbeek en urvenhout die hij in het afgelopen iralf jaar
maakte.

1.OO JAAR ORANJECOMITé
0p 31 augustus 1998 zar het 100 jaar geleden zijn dat in
Nederland oranjecomité's werden opgericht om koninginnedag
te vieren.
0p die dag in 1898 werd ÍJilhermina tot koningin gekroond.
Pau1us wil daar een tentoonstelling aan wijden.
Hebt u nog foto's van een van de koninginnedagen uit een
kort of ver verleden ? uw zoon of dochter of uzelf op een
versierde fiets ,in de optocht of bij volksspelen
Paulus wil die foto graag van u lenen. u krijgt hem onbe-
schadigd terug.
Hebt u nog een programma liggen en wirt u dat aan ons mu-
seum schenken ?

VAANDELS VOOR PAULUS
Door bemiddeling van blim Langen kreeg paurus de vaandels
van de Katholieke Jonge Boerenstand en van de K.A.J. beideuit Bavel.

WAPEN GEMEENTE NIEUW-GINNEKEN
ïn een van haar laatste vergaderingen bepaalde de gemeen-
teraad van Nieuw-Ginneken dat het wapen dat vroeger op het
gemeentehuis hing naar Paulus zou gaan.
Binnenkort zal het wapen op een eenvoudige sokkel, ont-
worpen door architect Kees Peeters in de voortuin van het
museum worden geplaatst.
De oud-burgemeesters Bax en Van der Velden zuIlen het op 7

september onthullen.

l-r:iÍ:::ittti:iliw

De dorpspolitiek besproken
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Drie harnonieën
Nieuw-Ginneken:

concerteren in het gueentehuis vírn
Caecilia, Constantia en Voor Eer en Deugd.

Drie harnonieën begereiden de tran van paulus in
't Ginneken : Caecilia, Concordia en Constantia

'Paulus vun Duesdonck?
kntoonstelling: vonoÍ Zondog 7 september 1997

0p zondag 7 september a.s. opent Paurus van Daesdonck in
zijn museun een nieuwe tentoonstelling over het heem van
de voormalige gemeente Ginneken en Bavel.

De harmonieën concordia (1877 Ginneken), constantÍa (1906
Ulvenhout), Caecilia ( 1923 Bavel) en Voor Eer en Deugd
(1904 Galder, Strijbeek, Meerseldreef) die in deze jaren
een jubileum vieren , zuIlen op uitnodiging van de heem-
kundekring gezamenlijk een tentoonstelling inrichten over
de geschiedenis van hun harmonie.

Archiefstukken , vaanders , uniformen en foto's vormen de
hoofdnoot van deze tentoonstelling.
Met muzikale klanken van steeds een and,ere harmonie zal
elke eerste zondag van de maand de tentoonstelling opge-
luisterd worden.

Paurus van Daesdonck zoekt oude foto's over deze vier ge-
zelschappen. Wie helpt Paulus ?

Hebt u een oude foto over een van de harmonieën neem dan
contact op met een van de bestuursleden van de kring of
geef de foto af op het museum (Pennendijk 1 Ulvenhout).

U krijgt de foto na kopiëring onbeschadigd terug.
(U mag de foto natuurlijk ook schenken aan het museum. )

Paulus rekent graag op Uw medewerking.

I *
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A.W.Jansen

STRAATNAMEN
voormalige gemeente Nieuw-Ginneken

Bavel Strij beek

W
Galder Ulvenhout

STRAATNAI.ÍENBOEK NI EINil- GI NNEKEN
.'door Kees Leijten

Reeds meerdere jaren lag het in de bedoeling een straatna-
menboek uit te geven van de gemeente Nieuw-Ginneken.
De gemeente bestaat heraas niet meer, maar paurus komt
zondag 7 september toch uit met STRÀÀTNAIiIENBOEK van
voormalige gemeente NIEUil-GINNEKEN.

wanneer is de naam van de straat ontstaan ? rs er aan
straat een geschiedenis verbonden ? }Jie was toch die man
vrou!Í waar mijn straat naar genoemd is ?
Ad Jansen , vaste medewerker aan onze Brieven van paurus
zocht het allemaaI voor u uit en vertrouwde het met zorg
aan het papier toe.
Henk en Rian schrauwen zorgden voor de technische verwer-
king en aan Kees Leijten was de vormgeving toevertrouwd.
voorzitter Jan van der t{esterraken schreef het voorwoord,.
voor hen die de plattegrond van de vroegere gemeente niet
goed kennenrheeft Paulus nog een aantar plattegronden, waarin het boek naar verwezen wordt, t€ koop.

Het boekje bevat arre straten tot 31 december 1996 en ver-
klaart de namen, soms zeer uitvoerig.
Het is in een oprage van 500 exemplaren verkrijgbaar in het
museum en kost U f 9.95.

0p zondag 7 september za]- het eerste exemplaar word,en aan-
geboden aan Mevrouw Anne Bax-Broeckaert ,tot 31 december
L996 burgemeester van Nieuw-Ginneken.

"STRÀATNÀI,IEN voormarige gemeente Nieuw-Ginneken,, d,oor À.w. Jansen;
rsBN 90.70810.33.6 uitgave paurus van Daesdonck L997; 1oo pagina,s ;oplage 500 ex.; prijs f 9,95.

BOEKENBEURS
rn de loop van de 22 jaar dat Paurus bestaat heeft de kring
aI heel wat uitgegeven.sommige publicaties zijn at uitver-
kocht, andere zijn nog te koop.
Hebt U alles aI ?

Kort voor Sinterklaas wil Paulus een Boekenbeurs houden met
aantrekkelijke prijzen voor de restanten.
teuke cadeautjes voor de feestdagen.
zondag 2 november of een van de woensdagen in die maand
kunt U terecht. Noteer het nu aI in Uw agenda !

op
de

de
of

uitgave Heemkundekring Paulus van Daesdonck Nieuw-Ginneken
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Inleiding
rJpelaar is een van de oudste randgoederen rond de stad
Breda. Het buiten, op de plaats waar nu aan de seminarie-
weg het complex van de llogeschoor }fest-Brabant rigt, zal
ontstaan zijn in de twaalfde of dertiende eeuurí de periode
ríaarin ook Breda tot ontwikkeling begon te komen. De naam
wordt voor de eerste maal vermerd in 1280. Arnout van
Leuven schonk aan de inwoners van Breda: "arre geneene
weyden en wiTderen, gelegen tusschen Enelenberg en ype-
laar, streckende tot aírn den Molengrapht en tot het bosch
't gene verdebosch genaent wordt" (l). Ongeveer vijftigjaar later wordt Peter van ulvenhout, heep van rJperaar,

vermeld aIs leenman van de heer van Breda (r).
Er ontstond een versterkt huis, dat "kasteel" genoemd kan
worden. vanoud,s hoorde er bij rJpelaar een groot gebied,
geregen nabij de huidige seminarieweg. Een groot gedeelte
hiervan behoorde tot het Broek, nu de wijk rJpe1aar.
Bij het kasteer zijn in de roop van de eeuwen een aantal
boerderijen gesticht, die aI of niet tot het landgoed
behoorden. rn dit artikel gaat het niet in de eerste
plaats om de geschiedenis van het kasteel rJpelaar zelf,
maar over de hoeven die in de loop der tijd rond rJpelaar
zijn ontstaan. Hiervan zijn er nu nog slechts twee terug
te vinden: de Laarhovense Hoeve (seminarieweg zB) en dà
negentiende-eeuwse boerderij achter rJpelaar (Seminarieweg
27) . verdwenen zijn: de bij het kasteer geregen boerderij,
enkele zeer oude hoeven "i.n het Broek" achter de valké-
niers}aan en de boerderij op het terrein van het klooster
a.rn de seminarieweg (nr.30). De kaart in afb.1 geeft een
overzicht van de situatie rond rJpelaar voordat de woon-
wijk met dezelfde naam werd gebouwd.

De "Grote Eoeve" en de "Cleijne Hoeven van lJpelaar
van de oudste geschiedenis van het goed rJpelaar is weinig
met zekerheid bekend, met uitzonderÍng van de opvolgende
leennanruren (t). Een goede omschrijving van de nijmuóren-

bekend, met uitzonderÍng van de opvolgende

de hoeven ontbreekt dan ook. rn 1512 moeten dal er driezijn geweest. Adam nylen Floris van níspen, getrouwd metjuffrouw Dyrcke Gheerryck Roevers verkraart dan, dat nazijn dood zijn vrouw vijftig Rijnguldens moet ontvangen

4fb. _1 
: De _ongeving van llpelaar vóór lgfl|, net de

i1t 4q huldtge woonwiik rJpelaar en de belangrijkste
derijen dle ult het landgoed zijn ontstaan.

dreven
boer-
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uit zi jn: ,,geheeJe hoeve endedrie hogve en ajle den begrijpe
ende" ({ ) .

goeden van ypelaer nette
en erven daer toe behoor-
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De ouderdom van het goederencomplex aan de oostzijde van
de Seminarieweg is zeer moeilijk te bepalen. De oudste
vermelding waarbij uitdrukkelijk een "grote" en een "k1ei-
ne" hoeve worden genoemd, dateert van L527. Er wordt dan
een lijfrente gevestigd op: de huysinge en erffenisse net
heure toebehoorten gelegen tot IJpelaer in de grooten -en
cleyme hoeve aTdaer al bijeen gestaen en geLegen..." (í).
Het complex grensde oostwaarts aan de vroente, westwaarts
aan 's-heren straat en noordwaarts aan de beemd van Heus-
denhout.

ïn 1603 wordt de "cleijne hoeve" door de eigenaar van
IJpe1aar, Jonker Vredevorst van DaIem na een openbare
verkopipg verkocht aan Wouter Ghoris timmerman sone te
Breda (ö): "...een stede te weten huysinge, schuere, koije,
hoovinge net heure toebehoorten en nette erve daer aen
Jiggende, soo landt als groese of weijde zijndeo, grenzend
oost- en zuidwaarts aan Jan Michiel Rombout Lips, noord-
waarts aan de heideverden van rJpelaar en westwaarts
gedeeltelijk aan de eerder genoemde Lips en gedeelterijk
aan de gebuurstraat (=Seminarieweg). Er hoorde ook nog een
perceel grond bij, genaamd Den Grooten Acker, oost de
Vloeistraat (nu de rijksweg), zuid de gebuurweg (=Kluis-
straat), west eveneens de gebuurweg en Jan Lips en noord-
waarts de heidevelden van van Dalem die niet verkocht
werden. Deze akker kon men tot in de jongste tijd nog
steeds onder deze naam aantreffen op de hoek van de Kluis-
straat en de seminarieweg. uit een latere acte betreffende
de ucleijne hoeve" blijkt dat de aan de noordzij^de geregen
heidevelden behoorden tot de "grote hoeve" (v). Daaina
wordt er in de acten van het schepenprotocor echter nooit
meer over de "grote hoeve" gesproken.

Dat de "cleijne hoeve" met enige zekerheid te identifice-
ren is met de plaats van het huidige klooster, brijkt
naast de bovengenoemde onschrijving in het schepenprotocol
ook ook uit de lasten die op deze hoeve drukten. Er was
onder meer jaarrijks 4 grd 2 stuivers en z oort verschur-
digd aan het godshuis van st.Bernard op de schelde (Ant-
werpen). Deze in de omgeving van Breda niet vaak voorko-
mende last drukte later op de boerderij die in de acht-
tiende eeuw stond op,^de praats van het huidige klooster
aan de Seminarieweg (t').

Bij een verkoop in 1555 .worden de goederen van rJperaariets beter beschreven (zie afb.zj. iuffrouw Anthonia vanNispen, weduwe van Joncker_Jan vyron verkocht in dat jaarhet bezit aan de Antwerpse koopmair Éiancois schot.
Naast het "slot" met de ,,, bi jbehorende "neerhof ,, en tienbrrnder grond, worden er twee hoeven genoemd, met nane de"grote hoeve" met een huis, schuur en stalren, ig bunderzaailand en 16 bunder weilandi en de nhleine hoeve n
ríaarop eveneens een woonhuis, met 7 t/2 br. zaailand en 11br- weiland. verder was er onder meer nog 6 t/z bt heide,weide en zaailand, genaamd de schaapslieining en nog t4bunder heide boven t{oestenbgrg. samen bijna g0 bunder,ofwel 103 hectare grond. rn he1 westen en zuiden grensderJperaar aan "de geneijnte virn ypelaer,,, de g*"àn.chappe-
1i j ke sronden ter pIàatse van de huidige-;;iïjknamigewoonwijk (5). Bij ae' "nààrhof" kan toen reeds een boerde-
Iii ytll bij het kasteel hebben gelegen. Kasteel en neer-hof hadden de toeqang overigens iiet- à d; 

-nuiOig" 
Beu-kenlaan, maar a.rn he[ nog steeds bestaande zandpad tussende seminarieweg en de daarnee pararrer ropende tÍilrigen-dreef ("Flodderdreef"), tegenovel de uit het einde van denegentiende eeuw daterendé "nieuwe" hoeve van ripelaar,Seminarieweg 27.

De bij het kasteel gerege4 boerderij zou dan de *grote,,
hoeve kunnen zijn geweeJtr- die behaive de grond bij hetkasteer ook een_ aantar perceren had liggen àan de anderezijde van de seminarieweg. Aan de oostzijde van deze
'rgebuurweg" wordt echter vóór 164g alleen de ,,kreine,,
hoeve genoemd. Pas dan komt de nog steeds bestaande Laar-hovense Hoeve 

- _( 
nr . zg) in beeld ] róen de eigànaar v6rnrJpelaar in 1632 geldgebrek had, gaf hij niei-àil".n hetkasteer met de neerhoí ars onderpaíd voor een lening, maarook 16 bunder land en bos aEuL de andere zi:aà van dehuidige seminarig*"g, grenzend noordwaarts aan de Molenle-ii , aan de zu_idzi jde aan eigen heiàeveIden, 

"n 

- 
""r, dewestzijde aan de gebuurweg (seminarieweg), die gàneer tothet landgged behoorde. nen boerderij wordt dan echter nietvermeld (0) - of er op de praats ,"í à" latere LaarhovenseHoeve ooit een boerderij gestaan heeft, is aan oor zeertwij felachtig.
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De verkoop vtrn de "cleijne hoeve" in 1603 door Vredevorst
van Dalem moet deze heer van lJpelaar ingegeven zijn door
geldgebrek. De boerderij leidde daarna een \eigen leven en
werd uiteindelijk in L834 afgebroken om plaats te maken
veor het landhuis De K1eine lJpelaar van J.l{.de Bruijn
(Ir).

De geneente van [errense.hot, Canerschot en Coppersheijnin-
ge
Het grootste gedeelte van de huidige wijk lJpelaar behoor-
de tot de gemene gronden van }lervenschot (zie afb.2). Dit
uras een gedeelte van een zeer uitgebreid gebied van heide-
velden, moerassen, lage weilanden en bos, dat zich uit-
strekte aan de zuidoostzijde van Breda, tussen lJpe1aar,
Bavel, Wo1fslaar, tíoestenberg en het Ulvenhoutse bos.
Wervenschot kan men nog verdelen in het Ginnekens Broek en
het Bave1s Broek. De grens werd volgens "oude zegslieden"
gevormd door: " een ouden grooten schouwsloot, loopende
door het broeck of Wervenschot, beginnende bii de dreeve
van IJpeLaar en f,oopende zuij twaerts naer de hoeve van
Groot-Wolfsiaer' ("). Het broek was vanouds in gebruik
bij de boeren uit Ginneken en Bavel, die daarin bepaalde
"broekrechten" hadden. Het gebied was (later?) doorsneden
door een aantal "dreven", zandwegen waarlangs het vee kon
worden gedreven en waarlangs het vervoer Per kar plaats-
vond. Deze Structuur van meestal kaarSreChte, haaks op
elkaarstaande dreven is grotendeels verdwenen bij de
aanleg van de woonwijk lJpelaar na 1960 (zie afb.1) -

AIIeen het Koolpad (Kerstensdreef) en de Hilligenclreef (in
de volksmond "Flodderdreef") bleven tot heden gespaard.
Op de genene gronden stonden voor de verdeling in 1660
geen boerderijen. 0ude hoeven moet men dus buiten dit
gebied aan de randwegen zoeken, zoals de huidige Va1ke-
nierslaan, Seminarieweg, Overakkerstraat en de weg naar
Bavel.
AI in de zestiende eeuw waren er plannen tot verdeling van
de gemeenschappelijke gronden, maar pas in de zeventiende
eeurÍ kwam het tot een definitieve verdeling onder de
rechthebbenden, dat wil zeggen de eigenaren van een of
meer "brOekrechten". De heer van Breda wilde aIS eigenaar
van de woeste gronden een gedeelte van tíervenschot verko-
pen aan een grootgrondbezitter. De gerechtigden kwanen
hiertegen in verzet. Namens hen trad Jonker Sebastiaan van
IJpe1aar op, uiteraard niet zonder eigenbelang. Toen zijn
bemiddeling tenslotte in 1661 leiclde tot een voor de
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gebruikers g9_ede oplossing, schonken de gerechtigden hemonder meer tz bunder van tÍervenschot. van de iuim 100bunders die verdeeld werden onder 33 gerechtigden, werdener overigens nog tien aan de Jonker, Àedert r6eo eigenaarvan het landgoed, toegewezen. samen met de geschonkengrond kon deze door de verdeling zz bunder 1oíjeveer 2ghectare) van het Broek aan zijn bezi.t toeïoJgen. Hetgebied werd daarna ontwaterd, waardoor de inaóting inpercelen ontstond die tot in de twintigste eeuw is lrí:rà"bestaan. Het werd beter toegankerijk gemaakt door, de bovenreeds genoemde dreven, waarna he1 Éroek geleidelijk incurtuur werd gebracht. Na 1661 konden de eigerraràn bp de
hun toegewezen percelen ook een boerderij bouíen.

Groei en verval van het landgoed lJpelaar
sebastiaan van rJpelaar heeft tuisen 1646 en 1670 het
landgoed groot gemaakt. Totaal omvatte het tegen 1670 zo'n136 bunder, dat is meer dan 125 hectare grónd (zie ookafb.3). Behalve het kasteel met de neerhof hoorden'er toen
twee hoeven bij: de Laarhovense hoeve aan de oostzijde van
de seminarieweg en een hoeve in het broek, nabij de valke-nierslaan. voor de uitbreiding en verbeteriíg van het
landgoed had 

-h11 veer geld moeten lenen, waarna hij uit-einderijk in 1620 fairriet ging. Hij qloest overgaan tot deverkoop van het uitgestrekte bez it - ( lJ 
) . Koper ïas Thomas

hlalraven van Arckel, heer van Ame1roj. Nà de dood van
Thomas [íalraven en van zijn vrouhr Johanna Barbara de IaKetulle de Ryhoven verkochten de erfgenamen het landgoedin 1694 aan de spaanse edèIman don Emanuer d'Effonséca,
"Raet en Reeckenneester van de Regpkencérmer van si jn-e
Majesteit virn spaignen te Brussel,, (l{), die het bestemde
voor zijn zoon Marcus. rn de bijna 50 jaren dat dezefanilie rJperaar in bezit had werd de exptóitatie 

"*-É"Igrondbezit verbeterd. De hoeve in het Broek nabij devalkenierslaan rÍas door zijn voorganger a1 in L676 her-
bouwd, zoars blijkt uit het jaartaÍ dàt was ingemetserd inde noordwestelijke topgever van het woonhuis. Aan dehuidige Groot rJperaardreef moet na 1zo0 eveneens eenboerderij zij_n-gesticht, ter hoogte van de plaatsr waar nueen garagebedrijf is gevestigd. Helaas weràen deze tweelaatste boerderijen omstreeks 1960 ten behoeve van hetplan "IJpelaar" afgebroken. De Laarhovense Hoeve werd in1710 herbouwd, in dezerfde stijl als de hoeve in hetBroek. Deze hoeve aan de seminàrieweg zg is echter involle luister bewaard gebleven (zie fotó f).

Afb. : Het landhuis rJpeLaar, dat in lg37 werd opgetrokken
op de fundanenten vírn het oude kasteel. IIet werd na de
bouw van het eerste seninarie onstreeks lgTs atgebroken(uit: 'tlJpelaar oud en nieuw,,, Nieuw-Ginneken lgSO).

ook graaf Marcus breek echter het landgoed niet bij erkaarte kunnen houden en moest in L7+p tof openbare vérkoping
van zijn bezittingen overga.rn (15). Het randgoed bestond
toen uit het kasteel met neerhof, boerenhuÍs en brouwerij,
de Laarhovense hoeve en drie hoeven in het Broek, sirmen
ruim 100 bunder (ongeveer 130 hectare) grond.
Een van de grootste geldschieters uras de huurster van hetkasteel, Agnes de Journo, die uiteindelijk in 1744 voor
10.000 glds. eigenaar werd van het kasteer en van de
meeste percelen, die bij de,ppenbare verkoping in 1743
geen koper hadden gevonden ('0). Daarna omvatte ïJpe]aar
slechts 30 bunder (ongeveer 38 hectare) grond. zower de
Laarhovense Hoeve als de boerderijen in trót Broek bij de
valkeniersraan gingen in t743 in andere handen over,
evenals het grootste gedeelte van het Broek. rJpelaar zou
nooit meer worden wat het geweest was.
rn de negentiende eeuw bedroeg de oppervrakte van het
landgoed ongeveer 40 hectare (t'). rn 1g3z werd het kas-teel afgebroken en op dezerfde plaats als herenhuis her-
bouwd (zie afb.4). De boerderjj bij het huis zou in 1955



2r4

A{b.S: l.l@naud wn de gfuM wn het mirudz uwraal nzÍ fuorl-
arlltell de- p(oata wn let &ardlaiA en dz fundwd!, adgehdzen m lg\E.

l. p(a*tÀ ,an let ladlui,s Arvto lg37 q dz &nfurentu vwt hzt l?orstQpt

2. viiwt, vootpzn A,bvenglarht rru het t?o^teet

3. fuin, ru fua

a. boah.s-lwtt wyt fultol, l64ï-en 1743

5. fuiennnfurg; 0. bíjg?fuwn l,,rBpttu,i,a ?,,1; 7. noQ,rfu,in;

t- hfiuglafht,wr het hnfuet; g. tngeng tot ha,stppt u fundwdj
15. xnirude. tot 1944; t6. fifudalii v.h.xniruniz
16. van. heifung tW- lailige- Ta!, aan de Vo&zenipd,shwt

I ontlppd mn: .yp,{aat 1ud, u Nipui,, NitruAinyBhwr, tgilLl

2r5
nog een keer vernieuwd zijn (lu). Nog steeds Iag de ingang
van IJpelaar aan het verbindingspad tussen de Seminarieweg
en de t{illigendreef, ongeveer tegenover Seminarieweg 27
(zie afb.l). In 1858 vermaakte Anna Havermans het landhuis
met ruim 44 hectare grond aan het Bisdom van Breda, dat op
het terrein ten noorden van het centrum van het landgoed
omstreeks 1878 een seminarie bouwde, met de ingang aan de
huidige Beukenlaan (zie afb.S). Het herenhuis werd daarna
gesloopt, maar de grachten en funderingen'zijn in het bos
achter de gebouwen van de llogeschool tlest-Brabant nog
steeds terug te vinden. De bij het huis gelegen boerderij
verdween eveneens, nadat er in L892 een nieuwe gebouwd
sras, die er tot heden nog steeds staat: de 'rnieuwe hoeve
van IJpelaar", Seminarieweg 27 (zie foto 3). De komst van
het seninarie betekende uiteindelijk het einde van het
gehele landgoed. Niet alleen verdwenen de oude gebouwen,
maar ook het nog resterende grondbezit en de nieuwe hoeve
van rJpelaar werden uiteindelijk verkocht. Tenslotte moest
het seninarie omstreeks 1970 de poorten sruiten.De school-
gebouwen en het terrein binnen tle buitenste grachten zijn
nu eigendom van de llogeschool [est-Brabant.
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste boerde-
rijen rond de lJpelaar nader bekehen.

Ih Laarhovense Eoeve (Seninarieneg 28)
Na 1611 wordt er over de "grote hoeve" niet meer gespro-
ken. De familie van Dalem bleef in de eerste helft van de
zeventiende eeuw aan geldgebrek lijden. In 1637 leende
Vredevorst van Dalem geld op onderpand van het kasteel en
op een aantal landerijen aan de oostzijde van de Semina-
rieweg. Na zijn overlijden geschiedde in L646 datzelfde
opnieuwr Íru door de voogd over de zoon van Vredevorst, met
name Cornelis van Dalem. Tot zekerheid werden onder meer
19 bunder land ten oosten van de genoemde weg in onderpand
gegeven, maar een boerderij aan de oostzijde van cle weg
wordt daarbij niet vermeld. Dit versterkt de reeds eerder
uitgesproken gedachte, dat de "grote hoeve" eertijds bij
het kasteel en niet aan cle oostzijde van de Seminarieweg
gelegen moet hebben. De grond aan de oostzijde zou dan we1
voor een groot deel bij de grote hoeve in gebruik kunnen
zijn geweest.
In 1638 en 1639 werden er van het grondbezit ten oosten
van de Seminarieweg door de heren van lJpelaar ongeveer 5
bunder, genaamd de Cattensteert, de Cluijs en de Peerde-
tnijde verkocht aan een zekere Jan Gillissone van Nooten
("). In 1648 verkocht Van Nooten ongeveer 6 br. aan Sr.
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Jacques La Hooren, "cornet in gpn conpagnie peerden van de
heer gouverneur deser stadtn 1eu): ,,een steede, huijsinge,
schuere, hovinge ende erffenisse net heure toebehoorten',,
zoars van Nooten die op de eerder genoemde data gekocht
had.
Een jaar later verkocht de cornet deze boerderij met 6
bunder grond aan de nieqye eigenaar van rJpelaar, Jonker
Sebastiaan v.rn lJpelaar (").
De conclusie die men uit het boven§taande kan trekken is,
dat Van Nooten deze hoeve, waarvan de huidige naam een
verbastering zou zijn van die van Jacques La Hooren, in de
jaren veertig van de zeventiende eeuw heeft gebouwd. of er
op de plaats van deze nog steeds bestaande boerderij een
oudere vgprganger heeft gestaan, wordt echter nergens
vermeld (""). De huidige hoeve werd gebouwd in 12i.0, zoals
blijkt uit het jaartal dat in de westelijke topgevel in
witte steen is aangebracht (zie foto 1).

rn 1743 moesten de goederen van rJpelaar door graaf Marcus
D'Effonseca openbaar word.en geveild om met de opbrengsten
zijn schulden te delgen. De Laarhovense Hoeve werd toen
met 28 bunder grond voor 8.900 glds. verkocht aan Jan
christiaan leijten. Deze boerderij ]eidde daarna een eigen
Ieven en keerde nooit meer terug in handen van de heren
van rJperaar. Leijten was in 1740 getrouwd met de uit
Bavel afkomstige Cornelia tfijtman V1amincx. Bij zijn
overlijden in 1750 liet hij srechts één dochter Maria na.
Twee jaar later hertrouwde de weduwe met cornerius Joannes
Janssen, eveneens uit Bavel'afkonstig. rn 1766 kocht deze
van de familie De vrog;n uit Breda de voormarige "kreine
hoeve" van lJpelaar ("). Zo erfde Maria Leijten na de
dood van haar moeder niet aIleen de taarhovense Hoeve,
maar na het overlijden van haar stiefvader ook de voorma-
lige kleine hoeve van rJperaar, waardoor het gebied aan de
oostzijde van de seminarieweg tussen de Molenleij en de
Kluisstraat practisch geheel in één hand kwam. MarÍa
overleed op 31 januari 1780í rtraarna haar goederen openbaar
werden verkocht.
De Laarhovense Hoeve werd met ongeveer 26 bunder voor
11.500 eigendom van Petronella van der Steegt, wed,uwe van
Adriaan canters, teruijr de opvolger van de "kreine hoeve"
met bijbehorend herenhuis (De Kleine rJpelaar) voor bijna
6íp00 glds naar de Tervoortse boer Gerard Vlamincx ging
(o'). De Laarhovense Hoeve bleef d,aarna, sirmen met dezeLf-
de perceren grond, eigendom van de familie Kanters totdat
deze via een dering in 1.884 in handen kwam van de kinderen
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van het Bavelse echtpaar Antonie Oomen (1787-1875) en
Àdriana Kanters (1788-1840). Enkele jaren; Iater bouwden
deze ten noorden van de oude hoeve een nieirwe boerderij,
Seminarieweg 30 (zie foto 2). Na het overlijden van de
oudste zoon Johannes Oomen (1815-1893), weduwnaar van
Maria Magdalena Schoenmakers (1813-1886), deelden de
kinderen van dit echtpaar het bezit van hun ouders. De
twee hoeven met de bijbehorende grond werden eigendom van
Antonius Oomen (1850-1901) en zijn vrouw Adriana Luijcx
(1851-1930, Etten). Dit gezin telde 4 kinderen en woonde
op de in 1887 gebouwde boerderij Seminarieweg 30. De
weduwe vertrok in 1908 naar Etten.
Uiteindelijk was hun zoon Jan eigenaar van het gehele
complex. Mgr. Johannes Cornelius 0omen werd geboren in
Bavel op 2L mei 1887. Hij werd benoemd tot bouwpastoor van
de Theresiakerk in Breda, die iq.1926 werd ingezegend. Hij
overleed op 18 november 7982 (") en liet zijn bezit na
aan het Bisdom van Breda.

De Laarhovense Hoeve werd, van 1780 tot omstreeks 1850 door
de familie Kanters zelf bewoond. Daarna werd de boerderij
verpacht aan Marijnis va.n Loenhout (1807-1893) en zijn
vrouw Catharina Huijbregts (1811-1885), opgevolgd door hun
zoon Piet. Vervolgens werd de hoeve gedurende vele jaren
bewoond door de familie M.Stevens. De laatste pachter
A.J.B.Janssens, afkomstig van Tervoort-Bave1 kon een jaar
na de dood van pastoor Oomen de hoeve met zo'n zestien
hectare grond kopen van het Bisdom. Het complexr Íru een
rijksmonument, werd schitterend gerestaureerd ( foto l. ) .

Het wordt nu bewoond door de zoon Evert Janssens.
De hoeve Seminarieweg 30, die in 1887 was gesticht door de
familie Oomen vlak ten noorden van tle Laarhovense Hoeve,
kreeg aI eerder een nieuwe eigenaar. Omstreeks 1910 ver-
huisde Henricus Rijken, tot dan pachter van de hoeve
Seminarieweg 27, naar de overzijde van de Seminarieweg. In
1915 trouwde zijn zoon Johannes (*1883- ) met Petronella
Debaets uit Oosterhout. Hij werd opgevolgd door zijn zoon
Adrianus Petrus Rijken (L932-1980). De familie Rijken kon
omstreeks 1965 de boerderij met ruim twee hectare grond
overnemen van pastoor Oomen. Sedert enkele jaren is de
hoeve een gemeentglijk monument (foto 2). Het complex werd
onlangs door de familie Rijken verkocht.

t 
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Foto 7: De Laarhovense l{oeve, seninarieweg zg (foto:
A.W. Jansen, 1.995) .

Foto 2: De in 1887 door de fanilie Oonen
Seninarieweg 30 (foto: A.t{.Jansen, L995).

gebouwde hoeve,
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De nnieune hoeve van lJpelaar', Seninarieneg 27
In het voorgaande is reeds gezegd, dat er in 1892 eeR
nieuwe boerderij werd gebouwd ter vervangin| v.rn de oude,
die bij het huis lJpe1aar had gestaan (zie foto 3). Deze
exploiteerde de agrarische grond bij het seminarie, gele-
gen tussen de huidige Beukenlaan, Seminarieweg, Koolpad,
líÍlligendreef en Jan Klaassendreef. In 1906 verkocht het
Bisdom van Breda de nieuwe boerderij met ruim acht hectare
grond aan de weduwe van mr. Arnout Hendrik de Bruijn
(1826-1880), bewoonster van het landgoed de K1eine of
Nieuwe lJpelaar aan de oostzijde van de Seminarieweg. Het
betrof niet alIeen de nieuwe hoeve, maar ook het ten
zuiden hiervan gelegen Nieuwland en Nieuwlands Bosch, dat
zich uitstrekte tot aan het begin van het Koolpad.
Mevrouw de Bruijn was sedert de deling van het omvangrijke
bezit van haar man in 1888 reeds eigenaar van de K1eine
ïJpelaar en van nagenoeg het gehele Koolpad met de aan-
grenzende perceeltjes schaarbos ('o). Haar man hact deze
laatste door aankoop in de loop der jaren bijeengebracht
met de bedoeling vanaf de steenweg van Bavel naar Ginne-
ken-dorp via het Koolpad een kaarsrechte weg aan te leggen
naar zijn landhuis aan de huidige Seminarieweg (nu het
klooster). Daarvoor zou ook de knik in het Koolpad nabij
de Seminarieweg moeten verdwijnen. Het Bisdom had het
Nieuwlands Bos echter nooit willen verkopen. Uiteindelijk
was zijn weduwe er in geslaagd het door haar man nage-
streefde doel te bereiken. Van de "oprijlaan" kwam echter
niets meer terecht. Na het overlijden van mevrouw De
Bruijn in 1914 gingen de kinderen aI een jaar later over
tot verkoop v.rn de "nieuwe hoeve" en het bi jbehorende
land. De boerderij ging met bijna 11 hectare grond naar de
pachter, Christiaan Petrus Boeren, die een en ander echter
ureer doorverkocht aan de in Gipneken wonende fabrikant
Alfred Marie Ghislaine Thomaes ("). In 1919 werd de nieu-
we burgemeester van Ginneken en Bavel, Jhr.mr. Theodoor
Emanuel Serraris eigenaar van de hoeve. Tussen 1940 en
1970 was het complex in handen van de familie Stieger.
Eerst daarna werd de pachter eigenaar van het complex.
De eerste pachter van deze in 1892 gebouwde boerderij was
H.Rijken, omstreeks 1910 opgevolgd door Chr.Boeren. Nadat
deze in 1919 de hoeve had verkocht aan burgemeester Serra-
ris, kwam Àdrianus Bastiaanssen (1892-L972) met zijn
moeder, Adriana Verschuren (1860-1931), weduwe van Johan-
nes Bastiaanssen (1857-1918) vanuit Ulvenhout als pachter
naar de hoeve Seminarieweg 27. Uit het eerste huwelijk van



hoeve virn de IJpelaar,,, Seninarieweg
door het Bisdon van Breda, reeds vele

de fanilie Bastiaanssen (foto A.W.Jan-
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Adrianus Bastiaanssen werd één dochter geboren. Het twee-
de, gesloten in t928 met Catharina Maria Snoek (1901-
1973), werd gezegend met twaalf kinderen. Een van de zonen
bewoont deze boerderij, die op de lijst van rijksmonumen-
ten staat, nog steeds.

hoeve aan de Valhenierslaan (nr. 352)
grond van lJpe1aar in het Broek lag aanvankelijk tussen
huidige Seminarieweg, het Koolpad en de huiclige Loe-

vesteinlaan. Bij de verdeling virn het Broek in 1660 kreeg
Sebastiaan van lJpe1aar t2 bunder extra toegewezen als
dank van de gerechtigden voor zijn inspanning om tot een
goede regeling te komen met de Heer van Breda. Kort voor
1670 moet er voor het nieuw verworven gebiecl een hoeve
zijn gebouwd, gelegen airn het begin van de Jan Klaassen-
dreef (zie afb.3). Deze dreef liep vanaf de Valkenierslaan
naar het Koolpad. De huidige toevesteinlaan ligt ongeveer
op plaats van de vroegere Jan Klaassendreef. De boerderij
stond aan de noordwestzijde van de dreef vlak achter de
Valkenierslaan. Dq^ oudste vermelding van deze hoeve da-
teert van 1670 ('Ö). Jonker Sebastiaan blijkt dan zijn
bezit te moeten verkopen. Niet aIleen het kasteel met de
neerhoeve en de Laarhovense hoeve moesten operÈaar worden
geveild, maar ook: "de hoeve, bestaande in huiisinge ofte
twee schueren, net het erf daer deselfde op staen in
Wervenschot tegens de hoeve van den BLauwen Keii en andere
percelen aírn de oostzijde en percelen saaii- en weij of
heijlanden, groot 12 bunder". De jonker had een jaar
daarvoor zijn bezit nog als onderpand voor een lening
gegeven, maar in die acte werd nog geen boerderij op deze
twaalf bunder vermeld. Hieruit vo1gt, dat Sebastiaan van
IJpe1aar vlak vóór zijn finaciëIe ondergang in 1670, hier
de eerste hoeve gebouwd moet hebben. In 1676 werd deze
volgens het jaartal in de topgevel, door Thornas lÍalraven
van Arcke1 echter herbouwd, waarna de boerderij in nage-
noeg ongewijzigde toestand tot 1960 heeft stand gehouden
(zie foto 4,5 en 6). Bij de openbare verkoping van 1743,
waarbij Marcus d'Effonseca uit geldgebrek aI zijn bezit-
tingen van de hand moest doen, werd de hoeve voor 1.200
gls. verkocht a.rn de Bredase belegger DieIiS Adriaan
Huij gens. Het was " een schoone boetenwooningh, bestaande
in huijsinge, schuer en nieuw-backhuiis, nette een paarde-
stal, boongaerfi en huijsackët'', gelegen tussen de Jan
Claasendreef ("), Nieuwedreef (=Groot-IJpelaardreef) en
Ginnekensedreef (=Valkenierslaan). Huijgens kocht ook nog

De
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Foto 3: De "nieuwe
27, gebouwd in 1892
j aren bewoond door
sen, L981).

Foto 4: overzichtsfoto virn de hoeve van de fanilie Bas-
tiaansen aan de valkenierslaan, gezien vanaf de straat,
vlak voor de afbraak onstreeks 1960 (coll.G.A.B., Lg6l-94,
foto l{ans Chabot).
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Foto 5: De hoeve van de fanilie Bastiaansen aan de valke-
nierslaan onstree,ts L960, gezien vanuit het oosten, net op
de voorgrond de Jan claassendreef (coLi. G.A.B., i.g6l-gg,
foto Hans Chabot).

Foto 6: schilderij van de hoeve van de fanilie Bastiaansen
aan de VaJkenierslaan, in bezit van de laatste eigenaar
A.G.U.Bastiaérnsen (+1997) te Bavel (Foto ll.Langen, Bavel).
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voor 1.100 glds het aansluitende nPrincevelt" en nog
enkele percelen schaarbos voor 100 glds. Na zijn Öood
erfde zijn zoon Johannes Huijgens in 1758 de hoeve. Deze
overleed in L773 te SteerÈergen, waar hij pastoor was. De
executeurs van zijn nalatenschap verkochten het qpmplex
aËm Cornelis en Maria Catharina Ru1is te Breda (*). Na
het overlijden van Cornelis in 1808 werd de boerderij met
3 br. gronö, met nog een aantal percelen waaronder De
Huttenbergh, I{et PrinceveJ,t, De Koeiweide en IIet Biiltie
getaxeerd op 3.385 gld.("). Bij een openbare verkoping
werd Antonie Hendrik Bastiaans(s)en de nieuwe eigenaar. Na
hem kwamen nog vier generaties van deze familie, tot de
afbraak van de hoeve omstreeks 1960 ten behoeve van de
bouw van de wijk lJpelaar.

De fanilie Bastiaan(s)sen
Antonie Hendrik Bastiaansen, die in 1808 eigenaar werd vEIn

de hoeve aan de Valkenierslaanr ètr de bewoners van "de
nieuwe hoeve van lJpelaar" (Seminarieweg 27) hebben de-
zeLfde voorouders. Beide families stammen af van Bastiaan
Dirven, die in de zestiende eeuur in Princenhage woonde
(rl). De bovengenoemde Àntonie Hendrik (1780-1863) werd
geboren in de Hage (Princenhage) aIs zoon van Cornelis
Bastiaanssen (1735-1814, Princenhage). Een van de broers
van Antonie, Johannes Bastiaanssen (1776-1856, Princenha-
ge) uras de grootvader van de in het voorgaande genoemde
Adrianus Bastiaanssen, die omstreeks 1920 de hoeve Semina-
riweg 27 pachtte van burgemeester Serraris. De familie aan
de Valkenierslaan schrijft de naam als Bastiaansen, ter-
wijl die van de Seminarieweg de oorspronkelijke schrijf-
wijze Bastiaanssen is blijven voeren.

Antonie Hendrik kwam omstreeks 1.803 in Ginneken terecht
door zijn huwelijk met Maria Dirken (L782-1859). Haar
vader Dirk Jan Dirken kocht in t775 van Ànneken Jacobus
van den Cauwelaar een hoeve op de plaats waar nu het
Valkeniersplein ligt, later in Ginneken bekend als jld"
boerderij van de familie Jansen aan de Molenstraat" (").
Antonie Hendrik Bastiaanssen had veertien kinderen waaron-
der acht zonen. Verscheidene kinderen overleden op jonge
leeftijd. Slechts één boerderij was echter niet voldoende
om aan zijn zonen na te laten. Zo kocht hij omstreeks 1808
uit de nalatenschap van Cornelis Rulis de hoeve aan de
Valkenierslaan. In 1840 verwierf hij uit een openbare
verkoping van de nalatenschap van de Ulvenhoutse timmerman
Hendrik van der Aa, weduwnaar van Maria van Hooijdonk, nog
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w
een derde boe_rderij, gelggen op Overakker, aan de (ver-
lengde) Overakkerstraat ('*). Bij de aanvang van het Ka-
daster onstreeks tBzT kon Antoni zich al eígenaar noemenvan ongeveer 3L hectare grond met twee boerderijen. Bij
liin overlijden in 1863 was dit uitgegroeid tot Éiina 5óhectare, waarop drie hoeven stonden.
De zoon Hendrik (1806-1884) erfde vijfachtste deer van hetbezit aan de varkenierslaan met ruim 11 hectare grond,zijn broer líilIem (1821-1909) de hoeve aan de Molenstraat
met bijna 2L hectare en cornelis (1917-1gzt) de boerderij
aan de Overakkerstraat met bijna 14 hectare. De overigónog levende kinderen, petrus, Àntony en Johanna kreqenverspreid liggende grond buiten de dirècte omgeving (35).-
De hoeve a.m de valkenierslaan breef tot omstróts 1g35verpacht. De laatste pachter was Arnoldus Jansen. Daarna
kwam de zoon Hendrik Batiaansen (1906-1ss4) op de boerde-rij: 9it zijn huwelijk in 1g3g gesloten met-Barbara vanHooijdonk (1806-1882) werden acht kinderen geboren. Hijwgrq opgevorgd door. zijn jongste zoon Adrianus (reso-.
1.916). rn 1880 trouwde deze mef de uit princenhage afkom-stige Petronella Bastiaansen (1g49-1927). Het huwerijk
werd gezegend net tien kinderen. De vierde generatie óp
deze oude hoeve werd gevormd door de zoon Àdriànus Jacobus
(1-991-1955), in tgzt gehuwd met Maria Antonia van Arendonk(1890-1945). rn 1gs1 nam de oudste zoon van dit echtpaar,Adrianus Gerardus lilirhermus Bastiaansen (1925-1992) trelbedrijf over _van zijn vader. rn 1952 trouwde hij met ca-tharina cornelia Elisabeth verschuuren en overléed op 19mei 1997 . rn 1960 werd de bijna drie eeuvÍen oude hbevedoor de gemeente Breda onteigend, waarna afbraak vorgde.

De hoeve aan de Gr_oot rJperaardreef (Fanirie van l{iert)zoals reeds vermerd in het voorafgaande werden er in het
Broek, dus de huidige wijk rJperaai, na de verdeling onderde gerchtigden in 1660 een aantal boerderijen gebouwd.
Naast de boven besproken hoeve van de familid gas[,iaansen
aan de valkenierslaan moet er tussen 1700 en 1743 door defamirie D'Effonseca op het grondbezit van rJperaar een
hoeve gebouwd zÍjn aan de westzijde van de NiLuwe Dreef(nu de Groot rJpelaardreef), evenelns op korte afstand van
de valkenierslaan. Toen Marcus D'Effonseca in L743 zijnbezit verkocht werd deze als volgt omschreven: ,, eelne
steede gent. den Huttenbergh in ierscheidene percelen,
zaai- en weiland, bos, hof en boongaaÍd,, totaal 4 bunder(ruim vijf hectare) groot. Aan de oostzijde grensde deze
aan de Nieuwe Dreef, in het westen aan àe Bàukedreef en
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aan de noordzijde aan de Ginnekensedreef (Valkenierslaan).
Samen met nog 2,5 bunder los land in het Broek werd deze
boerderij voor 2.280 glds verkocht aan dè in Ginneken
wonende Peter Marten van de Goirbergh.
De hoeve werd door de familie Van de Goorberg bewoond van
omstreeks tt44 tot 1821. Aanvankelijk was Peter de hoofd-
bewOner, .,maar vanaf omstreeks 1780 was dat zijn zoon
Willem (rD). Na het overlijden van de ouders werdenrrde
nagelaten goederen in 1?89 gecteeld door de kinderen ('').
De zoon Willem kreeg de ouderlijke hoeve met totaal onge-
veer tien hectare toegewezen. Voor de andere kinderen was

er een boerderij aan de Molengracht, grond onder Heusden-

hout, op Overakker en Geersbroek. De oudste zuster Pieter-
nella (1?43-1821) rÍas getrouwd met Antonie van Miert
(1734-1801). Toen Willem ging rentenieren kwam de zoon van
dit laatste echtpaar, Jacobus van Miert, op de boerderij.
In 1821 verkocht t{iIlem van de Goorberg hem §e hoeve met
ongeveer vijf hectare grond voor FI. 4.000r- ('o).

Jacobus van Miert (Chaam 1780-Ginneken 1852) en zijn vrouï,
Martina van Poppe1 [1792-1843) hadden acht kinderen,
waaronder vijf zonen (rv). 7,ij breidden het bedrijf flink
uit. Bij de aÍLnvang van het kadaster in L827 besloeg dit
een oppervlakte van ruim 24 hectare. Enke1e maanden voor
de dood van Jacobus van Miert in 1852 werden de goederen
uit de huwelijksgemeenschap met zijn in 1843 overleden
vrouw verdeeld over de vader en de vier toen nog in leven
zijncle kinderen (lu), waarbij Jacobus sr. zelf de hoe;1e
met een aantal percelen behielcl. In zijn testament (")
Iegde hij vast, dat na zijn overlijden de vaderlijke hoeve
zou toekomen aan de zonen Johannes (1815-1862) en Adrianus
(1824-1891). Uiteindelijk erfden deze twee samen de boer-
derij met rond L2 hectare, hun broer Cornelis (L81.4-1882)
kreeg ruim 5 hectare en diens broer Jacobus jr. (1826- )
ongeveer 7 hectare toegedeeld. Deze twee laatste bouwden
nieuwe woningen langs de Valkenierslaan, die intussen ook
alweer verdwenen zijn. Johannes en Adrianus bewoonden
samen de boerderij aan de Nieuwe Dreef. In 1853 werd het
bezit gesplitst en ïIas Adrianus de enige eigenaar van de
hoeve. Omstreeks 1900 kwam het complex in het bezit van
diens zoon, I{ilhe1mus Petrus van Miert (1860-1924. Na

diens overlijden werd via een openbare verkoping de hove-
nierderij verkocht aan zijn broer Petrus Jacobus van Miert
(1572-L932), die aan de 0verakkerstraat woonde. Qmstreeks
1930 verkocht deze het nog resterend deel van de oude
boerderij aan de hovenier Johannes Marinus van Hooijdonk.
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Deze brak hetgeen nog restte van het oude complex af en
bouwde aan de Groot rJpelaardreef een moderne hovenierswo-
ning (nr. 26, nu een garagebedrijf). Omstreeks 1960 moest
ook dit bedrijf wijken voor woningbouw.

Besluit
Het landgoed rJpelaar is vanaf de dertiende tot in de
negentiende eeuw de belangrijkste factor geweest voor het
ontstaan van boerderijen in dit gebied. Het kasteer 1ag
zelf met ongeveer 13 hectare ten westen van de huidigà
seminarieweg, maar het zwaartepunt van het grondgezit ràg
oorspronkelijk ten oosten van deze "gebuurw€g", die voor
een deel zelfs geheel eigendom was van de bezitters van

.,ïJpe1aar. omstreeks 1600 telde het Iandgoed zeker twee
boerderijen, waarvan de "grote hoeve" waarschijnlijk bij
het kasteel, dus aan de westzijde van en de "kleine hoeven
bijna zeker aan de oostzijde van de seminarieweg heeft
gelegen. De huidige Laarhovense Hoeve dateert echter pas
van onstreeks 1640. Gesticht door een particulier kwam'
deze in 1649 eveneens in handen van rJperaar. uit de.
"kleine hoeve" , die na 1600 niet meer bij rJpelaar be-
hoorde, is later het landgoed De Kreine of Nieuwe rJperaar
voortgekomen.
Ten westen van het kasteer hadden de heren van rJperaar,
behalve een aantar "broekrechten" in de gemene gronden van
!íervenschot, de huidige woonwijk rJpelaar, srechts een
beperkt grondbezit. Na de verdering van het Broek onder de
gerechtigden in 1660, begon ook hier de expansie van
rJpelaar. Omstreeks 1740'behoorde het grootste gedeerte
van de huidige woonwijk eveneens tot het landgoed. Tussen
1670 en L740 werden er ter exploitatie van het gebied twee
grote en enkele kleinere boerderijen gesticht, die alre
omstreeks 1960 werden afgebroken. Na een openbare verko-
ping in L743 bleef srechts een kern van 40 hectare grond
tot het landgoed behoren. De in 1892 gestichtte boerderij
achter het seminarie werd met I hectare grond in 1906 door
het Bisdom verkocht. Deze hoeve en de Laarhovense Hoeve,
beide rijksmonumenten, vormen nu, samen met de funderingen
van het kasteel, de raatste overbrijfseren van het omvang-
rijke landgoed.
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t0. F.F.X.Ceruttlr liílddeleeuvae Rechtgbronnen in Stad en fiéerltik,/,etd
Bteda, II p.22. Het betrof een gedeelte van het "Goed van de Vloed",
gelegen tussen de huldige Seminarleweg en de riJksweg. In 1425 was
dlt cijnsgoed van de àbdij van St.Bernard ongeveer 16 bunder groot.
Zie ook Buiks: Veldnamen dI. 3, p.95.

11. Zie voor de geechiedenis van dit conplex, À.!{.Jansen: "De topografi-
sche ontwikkellng van het buiten De Klelne of Nieuwe lJpe1aar"r in:
Engelbrecht van lYa§Bau, 1995-'l. De geschiedenis van de "C1eijne
Hoeve" tussen 1603 en 1680 is tot heden nog niet gevonden.

12. N.D. 1101, inhoudsopgavei zle Buiks: Vel.dnamen d1.1, D.{7. De schour-
sloot was welllcht de oude loop van de Bavelse LeiJ door de huidige
wijk Upe1aar, raaryan nu nog slechtE een llein gedeelte iB terug te
vlnden blJ de (verlengde) Overakkerstraat.

13. R Breda 696, f.195v-197v, 22-6--L669; f.223t...225v, 16-6-1.670.
1{. IdeB 699, f.81v-83v, 7-8-1694.
15. N 743r' notarls Cornelle Bollaerts te Breda, act6 51 en 52i 24-6, L-7,

8-?, 75-7-L743i zle ook de vestacten: R Ginneken 91, f.162r-168r,
22-8-L743.

16. R Ginneken 92, f,.zï, LL-2-L744.
L7. In 1853 3{ hectare, N 1'115, acte 153i in 1848,1{ hectare, G.Juten,

taxandtta 48, 1941.
18. J.van tfaesberghe e.a. z lJpelaar àtil ea tlieuv, g.z0i Nieuw-Ginneken

1950, vermeldt dlt bouwjaar, hetgeen echter nlet uit de kadastrale
gegevens btljkt.

19. R Breda 693, f.2v-3t, 27-1-1638i iden, f.59v-60r, 9-5-1639i Van
Nooten kocht ook nog 1 bunder van Chrletlaen van der DaeBdonck, R
Breda 693, 17-12-1638.

20. R Breda 694, f.8{r, 10-11-1648.
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7.



23.
24.
25.

2L.
22.

26.
27-
28.
29-

3rl.

35.
36.
37.
38.
39.

{0.
{1.

248
Idem, f.99v-100r, vest 13-{-1649.
Buike vermeldt in veldnaaen dr.3 p.119, dat de Laarhovenae lloeve inieder geval een van de drie "hoeven,, wae, die in 1517 tot rJperaarbehoorden, echter zonder verdere bronvermeldÍng.
R Ginneken 95, f.L74t-Llïv, B-1-1266
R Ginneken 132 openbare verkopingen, ongef.. zg-3, 5-4 en Lz-4-L7ao.
De gegevena over de famirie oomen zijn ontleend aan cornerlg J.Ihip-scheer gt: xrx genetatiee oome, oomen, ooÍ,ens, oomeai Lamswaarde,
1984.
À.W.Janeen, ln fugelbrecbt van NaBBau. 1995_i, p.209.
R.v.O., dl. 1097-58.
R Breda 696, f.223r-225v, 16-6-16?0.
Deze dreef le genoeod naar Jan craassen, die een aantar percerengrond langs deze dreef 1n pacht had, o.m. het ten zulden van deze
hoeve gelegen rPrLncevelt". VernoedellJk betreft dit Jan ClaasEen vander Àvoirt, omatreeke 1650 elgenaar van de pratenhoeve aan de huidlgeBavelselarn, tegenover de Belvédère flolfslaar.
R Ginneken 96, f.197r-198t, 4-LZ-L773.
R Ginneken 178, Taxatlea voor de 20e en loe pennlng, 25-5-1gog.
De gegevens over deze fanilies ziJn ontreend aan J.w.BastlaanBBen:
GeneaTogie van eea tar'llle Bastlaan(a)aen, 2e druki Breda 1996.
R Ginnekea 97' f.30r, L2-L2-L775. Àntonie llendrik Bastiaanaen werd op
deze hoeve opgevolgd door zljn zoon wllren (1g21-1gog) en d,aarna doorzijn kleinzoon Àdrianus JacobuB (1g5g-1935). Oiene dochter Agathachrlstlna trourde omatreekB 1930 net H.p.Jansen. De hoeve rerd
omatreekB 1960 afgebroken voor de aanleg van de Àrrerheirigenweg ende wijk Mariavetd.
N {906, 19-11 en 3-12-1840, notarÍs p.c.wlercx. Deze zeer oudeboerderij rag ter hoogte van het huidige Hlppisch centrum, overak-kerstraat L?2, atgebroken oEatreekB 1920.
NN Ginneken 15, acte {037, 29-3-1863.
Genaallljsten Gintreken en Bavel, wtJk Overakker.
R Ginneken 99, f.63v-68r, 2{-3-1299.
N 1rl8{-II, acte 27, L4-7-1821.
De gegevens over deze fanitie zijn ontreend aan de DTB'§ van deparochie Ginneken, de vorkstellingen van 1g2g en 1g3g, en het Bevor_kingsregigtèr 18{9-1938 van rde vrn. Gemeente Ginneken en Baver.
NN Gtnneken 7, acte L472, 16-2-1852.
rden, acte 1425, 16-2-1852.&44s
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VERSCHENEN
door Kees Leijten

GRÀFHEI'VELS EN URNEI{VEIDEN IN BAARLE-NASSAU, ALPHEN EN RIEL

Jac Verhagen schreef dit boek als een aanvulling en correc-
tie op de vele hiaten en fouten in vorige publicaties.
Verhagen laat de lezer kennis naken met o.a. Pastoor Binck,
de spittende pastoor uit ÀIphen, Prosper CuijPers en andere
figuren die actief uraren in de archeologische wereld in die
tij d.
Uiterst precies behandelt hij de grafheuvels en urnenvelden
uit Alphen en Baarle. Een leuk hebbedingetje
Ilitgave Brabants Heem 38 - oplage 500 ex - 96 pagina's
f 77t50 - o.a. Boekhandei van Kenenade in 't Ginneken

BURGEMEESTER VAI.I SONSBEEKPARK

Bij het gemeentearchief Breda verscheen onder redactie van
Marie-LouiSe van den l{ijngaard onlangs een interessant
boekje over het Burgemeester Van Sonsbeekpark.
Gerard Otten behandelt in een prettig leesbaar verhaal de
geschiedenis van dit park met o.a. het zwembad Het Ei en
het Nac-Stadion.
0p Princenhaags gebied ontstond het zwembad uit een parti-
culier initiatief.
Nac kwam na vele omzwervingen daar ook terecht.
Burgemeester Van Sonsbeek mocht het bij zijn afscheid ope-
nen op zaterdag 30 mei 1936.
Fotograaf Marco Magielse maakte er een fraai fotoboek van
met vele sfeerplaatjes van dit park, dat bij vele Breda-
naars en bewoners van de dorpen rondom die stad herinnerin-
gen oproept. (zo zíe ik me zelf in gedachten $Ieer voetbal-
len op de "Gasjesr'.) Een mooi heemkundig werkje
Uitgave Gen.archief Breda Studies 14 opiage 1250 -f 29r95

DE STAD AtS SPIEGEL VAN DE KOSMOS

Bij uitgeverij Kosmos verscheen eem uiterst boeiend boek
van de bekende restauratie-architect Jan van der Eerden ,

een boekrwaarin hij de stad ziet en beschouwt als een deel
van de kosmos, de spiegel.
tíat is de waarde van onze binnensteden en waarom verdienen
zij ons respect ?

30.
31.
32.

33.

ONS GET.IEENTEARCHIEF

voor onderzoek in het archief van de voormalige gemeente
Ginneken en Baver en de gemeente Nieuw-Ginneken moeten we
voorta.rn op het gemeentearchief in Breda zijn.
Marie-Louise van den wijngaard schreef ef reeds over in
B.V.P 114 (p.166) .
Het archief is geopend ma. di. ryo. en vr. varr 9.00 uur tot
L6.30 uur.
0p donderdag v.m 9.00 uur tot 21.30 uur.
Donderdagavond is het archief geopendrmaar het is ook koop-
avond.
Dat betekentrindien u met de auto bentrparkeergerd betaten.
Daarom heeft Paulus er bij het archief op aangedrongen een
andere avondopenstelling te kiezen.
De archivaris beloofde "het mee te nemen".
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Jan van der Eerden verzette zich erg t'egen de plannen tot
onderkeldering van de Parade in Den Bosch, omdat hij vrees-
de voor de Bóssche Kathedraal bij een verandering van de

grondwaterstand. ook andere Bossche monumenten hadden zijn
grote belangstelling.
fret deze gàesteljke bagage en gedetailleerde kennis van

deze oude stad ziet hij in relatie met oude verhalen en

vergeten verschijnselen een schijnbaar wonderlijke binding
van zijn stad met de kosmos.
Een bóeiend verhaal dat op meer historische steden met

gelijke of verwante cultuurelementen van toepassing is'
ïitírr" uitgeverii Kosnos 256 paq. LSBN 90.215-9271.8
Prijs f 39,90

BAVELSE KTEUTERKTAS T927
Ei jeengezocht door de heer en mevrouw
Kui j k-l"leeuwi s sen .

lB.Jeanne v Dorst
19.Koos Biemans
20.Toke Biemans
21.Hein v Gils
22.Cor Butten(van Jan)
23.Jo Rutten
24.Sjaan Embregts
25.... Havermans
26.Kees Roelen
27.Dr:-k Roe1en
28.Koosje Jansen
29.Annie Oomen
30.Cor DiePstraten
31.Rika DiePstraten
32.Wim Pel-kmans (A.zn)
33.Toos Pel-kmans (J.dv)

In Brieven van Paulus 104 stond een foto van de Bavelse
Kleuterschool uit 1927. Wii vonden de volgende namen:

1.Rika v.d.Velden
2.Kees Veeken
3.Riet Peeters
4.Jo v DisseldorP
5.Cor v DisseldorP
6.Sjef v DisseldorP
7.Lies v Dorst
8.... Biemans
g.Siaan v GiIs

10.... Havermans
1 1.J v Hoof
12.... Veeken
13.Toon v Kuijk
14.Piet Rutten (F.zn)
15.Marie Embregts
16.Piet v Kuijk
17.Kees Peeters

251
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van ons lid Ad van Eijl-van de Klashorst ontvingen we een
grawtre van een verdwenen hoekje uit Breda.
Haar vader kreeg de prent van burgeneester van sonsbeek.
zelf denkt ze dat het in de buurt van de Ganpel of de Haag-dijk is.
Kent U dit hoekje van Breda ?

6//ecl,, Porbt uda,^h*obrn í

COLLECTÏE PAULUS I MUSEUM 1 O7

Van 15 maarL tot 1 jull kwamen er i^reer veel grote en kleine
giften binnen.
I,íe kunnen de gif ten onderbrengen in de volgende kollecties:

Bakkerii
Meelzeef.

Bibliotheek
Geschiedenis Ginneken en Bavel; Iandbouwalmanak; tuinbouw-
gids.

Curiosa
Effi,rote Kerk Breda; schllderij roelboot; litho Span-
jaardsgat; 2 koperen wandborden; carbidlantaarns; kaars-
lantaarn; 2 noLaris-publicat,les(1890 en t8B9); 2 Belgische
fietsplaatjes 11914 en 19441.

Devotionalia
mffi herinnering Kevelaer.

Foto-archief
@; 450 ansichtkaarten; foto 100 j. oud.

Geneeskunde-Gezondheid

Keuken
ffi-leumkan ; petroleumkachel .

Kleding
4 Brabantse mutsen; paar beenkappen.

Land-en Tuinbouw/Veeteelt

251252
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+ffinrzla;
sigaren; doosje drukkers;

koekjesdoos; kasfje
slgarettendoosJes ;

voor verkoop
tabaksdozen.

254

Oudheidkamer
Ouderwets tafelkleed.

Speelgoed
l,lanOrekje zand-zeep en soda, 19 blkkels(koper en Been)

Vereni-gingsleven
I,Iandelsportboekje;
vaandel K;AJ Bavel.

tíinkel van Slnkel

Vaandel Jonge Boerensband Bavel;

25'

FTUDIEDAG i
INDUSTRIATISATIE VAN DE KEMPEN

Elk jaar organiseren 'lhet Centrum voor de Studie van Land
Cn VOIk van de Kempen " et1 de "stichting Brabants Heem"

anen een studiedag die gewijd is aan een historisch of
rolkskundig thema uit de .uitgestrekte Belgisch-Nederlandse
Zandstreek.

;,Dlt jaar is gekozen voor de industrialisatie van de Kempen
'tussen 1890 en 1995.
Het tijdvak is verdeeld in drie periodes L890-1914; 1914-
,,1940 en 1940-1995. Elke periode zal zowel door een Neder-
ulandse als een Belgische spreker worden behandeld-
De coördinatie en een afsluitend slmtheserapport worden
verzorgd door prof .dr.K.Veraghtert.

Het congres za1 worden gehouden op zaterdag 18 oktober a.s.
ln het auditorium van "Jansen Pharmaceutica" te Beerse bij
Turnhout.
VOor nadere informatie:Jan Spoorenberg, Pauwlaan L5 5613 CG

Eindhoven te1 040-2382907 (Kantoor) en 040 -2432693 (privé)

fietligen in de weersvoorspelling 40

JUI i -Hoo imaand-Dondermaand
Elnt-Jacob witte wolkj eslucht
Voorspelt de wintersneeuw als vrucht

Auqrstus-Ooqstmaand- Korenmaand
Het weder op Sint Kassiaan (1318)
lloudt vele dagen aan

Eeotember-Herf stnaand-Dondermaand
Ig de nacht van Sint Michiel klaar en he1
Dur is de winter koud en fel

de schenkers waren: Mw-dhr-de familie
D.v.Abeele, J.v.Bavel, D.Bruininks, J.de Constant Rebecque,
K.Coremans, J.Dlepstraten, A.v.EUI-v.d.Klashorst, F.v.Ge-
nugten, R.Gi.esbergen, ïí.Langen, N.van Loenhout, J Luyckx-
Nooren, C.van Schendel, P.Teirlinck-Krens, J.Verdaasdonk,
F.Vermeeren, C.Vrins en A.Wijngaards.

SPELD MET hIAPEN NIEUhI-GINNEKEN

ïn BVP 113 p.156 publiceerden wij een speld met het wapen
van de gemeente Nieuw-Ginneken of Ginneken en Bavel en
vroegen U om een reactie.
Meerdere ideeën werden gelanceerd, maar niemand wist het
echt zeker. Tot Kees Koenders, directeur/eigenaar van het
Generaal-Maczekmuseum te Breda ons met stelligheid kon
vertellen dat het speldje uit de 2e tilereldoorlog stamde en
van d,e l{interhulp (t{H) ulas.

(2e /e)
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De nieuwe schriivers {ran deze jaargang hebben een
gekregenrdat voÍgt op de.reeds verbruikte nummers
met de een-en-twintiqste laargang.
De redactionele 1r11-Lp1en zijn genummerd naar het
plus 700.
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BTBLTOGRAFTE JAARGANG 22 (2)
door Kees Leijten

Ook op het einde van deze jaargang is een bibliografie
opgenomen.
De schrijvers hebben de zelfde nummers ontvangen als in de
jaargangen l-21.

nunmer
tot en

deeltj e

Deze jaargang ( deel 111-115) dus 811-815.
Elk artikel heeft per Fcnrllver weer een nummer.
Van elk arti1el woidt het deel en de pagina vermeld.
Door aan genoemde 1,2-cijferige code nog twee maal een twee-
lettercode toe te voegBn kunnen de artikelen in 576 rubrie-
ken worden ingedeeld

De computer zal 5"1 nu,mmer
237 .014. dc. ef .L74.t82

als volgt analyseren:

237 Ad W.Jansen
014 artikel 014 van deEè schrijver
dc geheel of grotend.els handelend vóór 1500
ef handelend. over lastelen en/of landhuizen
114 in deel 114 '
782 op pagina 182

CURSUSSEN OUD-SCHRIFT

In oktober start het /redase Gemeentearchief bij voldoende
deelname weer met cu/sussen oud-schrift ten behoeve van
arnateur-historici. o"nealogen en andere belangstellenden
De lessen op het 9eíeeAtearchief worden gegeven op dinsdag-
avonden (beginneri) 

"n 
maandagavonden (gevorderden)

Inlichtingen en opgar. vÓÓr l oktober te}. 076 5.29.44.29

UITSPRAAK 7O7

Processen ,duijster ende lanck
Zijn de ad.vocaten spijs en d'ranck

(oud gezegde)

BR I EVE}I VAN PAULUS

ll het lnformatleblad voor de leden van de heemkundekrlng nPaulus van Daesdonckr
Hct staat lnternatlonaal gereglstreerd onder rssN-O166-0438. Het verschljnt
vlJf maal per Jaar en geeft naast veel lnformatle voor de leden ook vele klelne
blJzondenheden en salllante details ult de geschledenls van de vroe6iere Heer-
IlJkheld Glnneken en Bavel, de gemeente Glnneken en BaveL en de gemeènte Nleulr-
Glnneken.

De heemkundekrlng "Paulus van Daesdon werd opgerlcht 3 apri). 1975 en konink-
IlJk erkend als verenlglng op 25 november 1975. De verenlglng ls ingeschreven
blJ de Kaner van Koophandel te Breda onder nummer rl 282568.

Sckretarlaat
Bankrekenlng
Glrorekenlng

[edenadmlnlstratle
Effiï65?ffiïct<,

MUSEUM

De heemkundekrlng heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1.
Het museum ls geopend de le zóndag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en elke
woensdagmlddag van 14.00 - 16.00 uur. voor groepen op verzoek. schenkingen voor
de kollektle gaarne ln het museum op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.
flet museum ls ondergebracht ln de Stlchtlng PaulustMuseum (S 10.49.29)

BESTUUR

ficdaktle :
Fcdaktle adres :
Omslagtekenlng :
Lry-out i

J.C.van der l{esterlaken voorzltter
C.J.M. lelJten vlce-voorzltter
J.A. van Dorst secretarls
W.A. langen 2e secretaris
H.J.M. Meeren pennlngneesten:
A.P.J.M. LulJten 2e pennlngrneester
J.A.M. Grauwmans technlsch coördinator
A.M.M. Verkooljen medew.Galder/Strljbeek

PUBLI CATI ES

1975 Monunentenboekje
1977 Molen ?rDe Korenbloemrr
1977 13O Jaar Marlaschool
1978 Korenmolen ItDe Hooprt
1979 Drle eeuwen kerk ln Ulvenhout
1 980 Van Glnneken tot Nleuw-Ginneken
1 981 Drlekwarteeuw Constantia
1 982 Davld Tomklns
1983 100 Jaar school Galder
1983 Veldnamen 1-25 (1983-1988)
1 984 Carnaval 1n Oud en Nleuw-Glnneken
I 985 Blbliografle I
1985 Tussen Wltte tíolk en Annevll1e (1e dr.)
1986 Wandelen 1n StrlJbeek
1 987 Kerken ln Bavel
1987 Handelen ln Ulvenhout (Cal]ot)
1990 Het Mastbos en het wenk van houtvester

van Schermbeek
1994 De Glnnekensche Tramweg MaatschapplJ
1994 Tussen l{ltte l{olk en Annev11le (4e dr.)
1994 Blbllografie II
'1996 Veldnamen 26 (Index)
1996 GemaalllJst 1795

LI DMA ATSCHA P

C.J.M. LelJten en J.C. van der l,lesterLaken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 0T6-5612742

C.J.M. LelJten

: AbdlJ van ThornsÈraat 18, t1854 KC Bavel, 0161-433488
: 52.18.33.639 È.n.v. Paulus van Daesdonck
: 37.13.311 t.n.v. Paulus van Daesdonck

Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.

1996
1 994
1994
1995
1995
1 996
1 995
1996

J.M.E.M. Jespers (ultverkocht)
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. t,eljten
H.J.D1rven,K. À.H.W. Leenders e.a.
Dr.J.L.M. de Lepper
H.J.D1rven, J.C. v.d.lÍesterfaken
J.C. en R.v.d.Westerlaken
Drs.H.J.C.Verhoeven ( B.v. P.39)
A.M.M.VerkoolJen e.a. (B.v.P.44)
Ir. Chr. Bulks
Brleven van Paulus (46)
Marlëtte Beugels en C.Leljten(B.v.P.55)
J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.M.E.M. Jespers en Drs. H.Verhoeven
Dr.C.S.M. Rademaker SS.CC.
Ir.W.J. Bonekamp, M.P.C. Scheepers

A.J. Splerings
P.v.d.Ven e.a.
J.M.E.M. Jespers
C.J.M. Leljten (B.v.P.101 )

Ir.Chr.Bulks, J. Spoorenberg
J.M.H. Broeders, A.W. Jansen

Het verenlglngsJaar van de heemkundekrlng loopt van 1 september tot 31 augustus.
NaasL dlverse heemactlvltelten, lezingen, tentoonsteLl"ingen en excursles geeft
de krlng het tlJdschrlft t'Brleven van Paulusrr u1t. Het Ildmaatschap van de Kring
6eldt voor het gehele gezln en bedraagt voor het verenlgingsjaar 1996-1997
f 30,- per Jaar.

I


