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februari is het in ons museum een en al Ginneken wat
de klok slaat. Een prachtige tentoonstelling die nog steeds
groeit. Steeds weer nieuwe aanwinsten.
Ook dit nummer is grotendeels gewijd aan het voornaamste dorp
uit onze vroegere gemeente Ginneken en Bavel, de gemeente
die in 1942 ophield te bestaan.
Sinds

IJ i{
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29e laargang nr: 149
rssN-0166-0438

Ad Jansen wijdt niet minder dan drie artikelen aan zijn geboortedorp. Hij zoekt naar de vroegste geschiedenis en schrijft ook
over de "economie" in het dorp. De kleine bedrijven waarop een
dorp draait.
Christ Buiks neemt ons mee terug naar 1830, het jaar waarvan
veel informatie te vinden is.
Anneke Oomes verslaat de succesvolle avond bij Oncle Jean.
Een interessante avond waarop menig Ginnekenaar lid werd van
Paulus. Een wijze beslissing.
Speciale aandacht vragen we de Ginnekenaren voor de foto op
de hartpagina Wie zij dit? Wie puzzelt het uit?
Weer een interessante aflevering van onze Brieven van Paulus,
nu grotendeels gewijd aan

Ginneken
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I'AU LUS VAN DA IiS DONCI(
Nieurv - Ciinrrckerr

AGENDA 20A4

(28)

april

Grasmaand 2A04
Beste Heemvrienden,

Ginneken is in de afgelopen maanden duidelijk in beeld
geweest bij Paulus.
De tentoonstelling wordt nog steeds druk bezocht, vooral door
Ginnekenaren en kan nog tot en met juni bekeken worden.
Ad Jansen en Laurens siebers zorgden bij oncle Jean voor een
boeiende avond. Ad vertelde vooral over het ontstaan en de
groei van het oude Ginneken en Laurens belichtte de monumentale panden waaraan het Ginneken nog steeds zijn voorname allure ontleent. Maar Laurens liet ook zien waar het in
Ginneken in stedenbouwkundig opzicht verkeerd is gegaan.
Hoe dan ook, Ginneken blijft "een dorp" dat de móeite waard
blijft om zijn geschiedenis te blijven bestuderen en vasfleggen.
Deze avond leverde Paulus weer aantar nieuwe leden op. -

Het voorjaar is intussen begonnen en dat betekent dat de
meeste activiteiten van het lopende verenigingsjaar achter de

rug zijn. Na deze Brieven verschijnt nog het 1sOe nummer van
de Brieven van Paulus. op 18 april is het Nationale Museumdag en zal ons museum ook open zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

03
04
15
18

Paulus van Daesdonck bestaat 29 iaar
museum open
Brieven van Paulus 149
Nationale Museumdag - Ook ons museum is open

mei

02

museum open

juni

06

museum open

juli

1-31

museum gesloten

augustus
1-31 museum gesloten
Brieven van Paulus 150
einde 29" verenigingsjaar

15
31

september
Begin van het 30" verenigingsjaar
Tentoonstelling 100 jaar Laurentiusparochie in pastorie
opening 1 1.30 uur
Opening tentoonstelling 60 jaar bevrijd 14.00 uur
29e jaarvergadering
Na de pauze lezing door Cor Rombouts over
"De Overval op de Vloeiweide, nu 60 jaar geleden".
Fietstocht naar de Vloeiweide met toelichting ter plaatse

01
05
05
13
18

wijzigi ngen voorbehoude n

Jan van der Westerlaken, voozitter

Het museum Paulus van Daesdonck is geopend:
Eerste zondag van de maand van 14.00-17.00 uur
elke woensdag 14.00-16.00 uur
groepen op vezoek (076-561 .27.42)
Het museum is gesloten in juli en augustus

-
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KONINGIN JULIANA 1909-2004
1

x5T

KIJK OP GINNEKEN
door Anneke Oomes-van den Berg
Het heem van Paulus strekt zich uit van de Belgische grens in
het zuiden tot de oude stad Breda in het noorden.
De voormalige gemeente Ginneken en Bavel (tot 1942)
Dat betekent dat ook het dorp Ginneken onderdeel uitmaakt
van het heem van Paulus.

Op zaterdag 20 maart overleed Koningin Juliana .
Bij de bevrijding woonde zaj met haar moeder, koningin wilhelmina op Anneville. (zte bovenstaande foto,s)
Bij alle berichtgevingen na haar overlijden hoorden we alleen dat
zij de bevrijding meemaakte in Breda. Verkeerde informatie.
op onze reactie naar BN/De stem verscheen er op zater dag 27
maart een goed verhaal van Leo Nierse in dit dagblad.

De eerste helft van 2004 staat 't Ginneken in het middelpunt
van de belangstelling in het museum van Paulus. Op 15 maart
jongstleden hielden Ad Jansen en Laurens Siebers een lezing
over 't Ginneken. Uiteraard ga je voor dit onderwerp naar een
locatie in 't Ginneken. Vandaar dat leden en aspirant-leden van
Paulus hun tenten opsloegen bij Oncle Jean.
Ruim vijftig belangstellenden hoorden van Ad Jansen, Ginnekenkenner bij uitstek waarom 't Ginneken is ontstaan op de
plaats waar het nu ligt en hoe het stratenplan tot stand is
gekomen.
Het verhaal begint zo'n duizend jaar geleden en is eigenlijk
nooit af want 't Ginneken is nog steeds in beweging. Nog
steeds worden open plaatsen gevonden en volgebouwd al
kwam dit gegeven meer aan bod tijdens de lezing van Laurens
Siebers.
Ad Jansen liet zijn verhaal begeleiden door vele dia's waardoor
het verh aal zeer duidelijk werd. Het hele verhaal heeft hij ook
op papier gezet zodat de aanwezigen het nog eens rustig
kunnen nalezen en de belangstellenden die deze maandagavond verhinderd waren, de ontstaansgeschiedenis alsnog kunnen leren kennen. Elders in deze Brieven vindt u het artikel met
de naam "Het vroege Ginneken".
aan de hand van dia's door 't Ginneken
De lezing van Laurens Siebers werd ook ondersteund door
dia's maar dan vooral actuele dia's Van panden zoals ze Vandaag in 't Ginneken te vinden zijn. Van Mijlpaa! 2 tot Valkrust,
het hele Ginneken kwam aan bod.

13e
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Ginneken kende vroeger vooral goedkope stadsboerderijen
en Ginnekense villa's.
Het verschil tussen beide soorten huizen was altijd zeer groot.
De villa's stonden op aanzienlijke stukken grond en bestonden
uit meerdere verdiepingen terwijl de dorpsboerderijen vaak alleen een benedenverdieping hadden met daarboven een open
zolder met schuin dak. ln de loop van de tijd werden deze
stadsboerderijen vaak met één of meerdere verdiepingen opgehoogd en de tuinen van de stadsvilla's werden volgebouwd met
huizen. Hierdoor werden de verschillen tussen beide type huizen steeds kleiner. Meestal breidt een stad of dorp zich uit maar
in 't Ginneken zie je 'n fenomeen dat siebers inbreien noemde.
Hij noemde het ook typisch Ginnekens.
Elk stukje grond dat gevonden kan worden, bijvoorbeeld een
achtertuin, wordt volgebouwd. Dat kunnen woonhuizen z.!n
maar bijvoorbeeld ook uitbreidingen van bestaande bedrijven.
Het gedeelte van oncle Jean waar de lezing plaats vond, is bijvoorbeeld ook een voorbeeld van deze inbreiing. De tuin achter
de horecagelegenheid is gebruikt om meer zalen aan te
bouwen. Een enkele keer worden panden neergehaald om
nieuwe panden te kunnen bouwen maar gelukkig blijven ook
oude panden bewaard en verbouwd waarbij de gevel soms wel
en soms niet herkenbaar blfft.
kerkhoven
Laurens Siebers heeft al eens eerder een lezing gegeven voor
Paulus-leden, toen over kerkhoven en hij kon het niet nataten
om ook de kerkhoven van het Ginneken in zijn lezing te betrekken. Ginneken kent maar liefst drie kerkhoven met elk hun
eigen sfeer en stijl. op deze kerkhoven zijn zeker grote namen
uit de geschiedenis terug te vinderi. En dan niet alleen Ginnekense geschiedenis maar ook Bredase en zelfs landelijke geschiedenis. De kerkhoven zijn absoluut een bezoekje waard.
Men vindt er onder meer de graven van colson de wonderdokter, generaal seelig en de burgemeesters passtoors en
baron van de Borch. Daarnaast vindt men er oorlogsgraven,
kunstwerken en kleine opmerkelijke tekens. op Overakkèr vindt
men bijvoorbeeld bU het grote kruis een sokket gemaakt van
materiaal van de kathedraal die ooit aan de haven heeft
gestaan.

Graf van burgemeester
PassÍoo rs op het kerkhof

aan de Vogelenzanglaan
(Kerkhofweg)

Wellicht dat bezoekers van de lezing de eerste komende keren
met een heel andere kijk door 't Ginneken lopen nu ze door de
ogen van Laurens Siebers en Ad Jansen naar dit dorp hebben
kunnen kijken. En dat zal niet alleen gelden voor hen die elders
wonen maar zeker ook voor de echte Ginnekenezen of
Ginnekenaren.

GEMEENTE GINNEKEN IN PRENTEN
ln de zeventiger jaren verscheen bij uitgever[

BRABANTIA

NOSTRA uit Ginneken een map met prenten over de oude
gemeente Ginneken en Bavel.
Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout
Zijn elk met een of twee prenten vertegenwoordigd.
Ons lid Piet Wagner (076 - 56.000.37) verkoopt de map ten
bate van de oude (hervormde) kerk van Ginneken voor de prijs
van 10 euro.
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Landbouwgegevens Ginneken rond 1 830
door Chr. Buiks

Tíwornse JYlar@nj, àer Roge

over de economische geschiedenis - en dat is voor het tijdperk
van vóor de 19" eeuw voor een dorp als Ginneken en Bavel
hoofdzakelijk landbouwgeschiedenis - is nog maar weinig
geschreven. ln de bescheiden die bij de invoering van het
kadaster rond 1820-1832 werden opgesteld bevinden zich veel
interessante gegevens over de toestand van de landbouw,
industrie en ambachten van Ginneken en Bavel.
KADASTER

Br.tr$crneester en tretÍror-r.lers van Breclal

geÍet op de genttààefde prijs van de hectolitcr rr)Sgc .-rp de ttree
dírrsJage,l uoor en Je eerste dínsdag na Sirrt Lrrcia (r i decenrlrcr),
naar urefhe rrraatstaal de ']hoornse JVtar[rtprijs urorLlt gerege{à:
bes[utten:

de Thoornse )4ar[rtp.,r[.j5 der Sogge over het .jaar 2or]? vast tc stcl[err
op € LL.t2o per oude 'Breàase lJeerteÍ.
Breda, .januari >oo\t
lltr$enreester err tnethouders uarr Bre.lal
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Voor de 469" keer heeft de burgemeester van Breda de
Thoornsche (met scH !) Marktprijs de Rogge vastgesterd.

Het kadaster had als doel te komen tot een rechtvaardige
verdeling van de belastingen. Hiertoe was het nodig de kwaliteit
en grootte van de percelen te weten. Landmeters werden aan
het werk gezet om de vaak zeer grillig gevormde percelen op te
meten en daarnaast probeerde men ook de kwaliteit van de
grond te bepalen. Ook de waarde van de huizen trachtte men na
te gaan, maar dit was een moeilijke kwestie. Daarom werd hier
de huunruaarde genomen. Deze vormde trouwens ook bij de
bepaling van de opbrengst van de grond een belangrijk gegeven.
ln het Rijksarchief te Den Bosch berust in de afdeling Provinciale
Archieven van elke gemeente een dikke bundel met allerlei
gegevens die in de periode 1820-1832 werden verzameld.
GINNEKEN EN BAVEL
Die van Ginneken en Bavel draagt het nummer 4168. Hieronder
volgen enkele gegevens eruit.
Eerst de zogenaamde Tabel 5 geheten de "Tabel van de Klassificatie van de Grondeigendommen".
Hierin wordt de ligging van de gemeente alsmede het gebruik
van de bodem beschreven.
LIGGING
Ginneken ligt op 5 mijlen ten zuiden van de stad Breda en 44
mijlen ten zuidwesten van de stad Den Bosch (mijl is hier te
beschouwen als kilometer).
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Er zijn geen bevaarbare rivieren die dit dorp 'besproeien', maar
de Mark, die in een ven onder de provincie Antwerpen ontspringt en haar zeer kronkelende Ioop door deze gemeente vervolgt 'bevochtigd' de meeste en beste hooilanden. Van de
beken is de voornaamste de Molenbeek, die zelden opdroogt.
De zandgronden zijn meest van goede kwaliteit. De landerijen
langs de Mark worden geregeld overstroomd en ook nog door de
boeren bemest hetgeen een goede opbrengst garandeert.
ln de hogere delen van de gemeente bevinden ztch ook
weilanden op bouwland (kunstmatige weilanden). De schaarbossen leveren samen met de kantheggen, die de meeste
bouwlanden omgeven, meer hout op dan men nodig heeft. Er
ztln echter weinig opgaande bomen. Mastbossen zin er
daarentegen veel: wel 1/5 deel van het oppervlak is daarmede
bedekt. Aan heide, zandbergen en moerassen treft men 1532
ha. aan. De heide is nergens toe geschikt dan tot het 'afhakken
van de bovenste korst' die voor brandstof of strooisel gebruikt
wordt. De betere soorten heidevelden zijn met heideplanten
bezet en zouden ontgonnen kunnen worden. De voortbrengselen
van de landbouw zijn. rogge, haver, boekweit, aardappelen,
klaver, vlas ,zaad, beestenvoeder, hooi groenten en fruit. Van
vlas, hooi en zaad (koolzaad, raapzaad) is de productie te gering
ten opzichte van het verbruik. Paardenfokkerij wordt niet
beoefend. Melkvee "vrU schoon voor deze streken" wordt wel
gekweekt en dit vee wordt door inwoners van de zuidelijke provinciën (België) gekocht. Verder zijn er enkele kudden schapen
van inlands ras, die in de zomer op de heide grazen. De
nijverheid heeft weinig belang: er zijn wat tappers en herbergen
en verder bestaat deze vooral uit venrerking van landbouwproducten.

ln de kom van Ginneken bevinden zich 100 huizen, tenruijl er op

de gehuchten voora! landbouwers en arbeiders wonen. De
landbouwershuizen zin 'hegt gebouwd', maar niet erg ruim,
maar we! gerieflijk. Verder staan er in de gemeente enkele
landhuizen.
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OPPERVLAKTE

Tabel 8 geeft de oppervlakte van de gemeente, de oppervlakte
bos etc.

De gehele gemeente besloeg 5606 ha. waarvan 1140 ha.bos

(gesplitst in 475 ha. domaniaal en 665 particulier).

De 'gemene' weiden en 'plaisier parthyen' besloegen 39 ha., de
heiden, wateren en moerassen 1535 ha en onbelastbaar waren
128 ha (wegen en dergelijke)
Tabel LaB geeft een overzicht van de boerderijen:
totaal oppervlak
Aantal
088
4o-50
192
6
750
30
1320
88
320
40
150
30
051
72
2890 (2871??)
235

ha
30-40
20-30
10-20
06-10
03-06
<3
Totaal

LANDBOUWGRONDEN

De landbouwgronden worden ingedeeld in vijf groepen

of

klassen.

De eerste klasse bestaat uit bruine en zwartgrijze vruchtbare
'zandgroei-aarde', meer dan 4 palm ( lees: dm.) diep; deze
gronden worden jaarlijks bemest. Deze klasse is geschikt voor
verbouw van rogge, haver, vlas, aardappelen en beestenvoer
(spurrie, stoppelknollen). De jaarlijkse opbrengst per ha. wordt
getaxeerd op 30 gulden.

De tweede klasse lijkt veel op de voorgaande, maar de
'groeiaarde' is slechts 35 cm. diep en deze klasse wordt begroot
op 23 gulden/ha.

T

145

144

De derde klasse bouwlanden bestaat gedeeltelijk uit lichtgrijze,
hooggelegen 'zandgroei-aarde' ter dikte van 3 palm op een
doorzijgende zandbodem, die soms uitdroogt en gedeeltelijk uit
Iaag gelegen grijze zandgroeiaarde ,3 palm diep, op een vochtige ondergrond, waar in natte zomers de wortels kwijnen.
Begroot op 15 gulden opbrengst.
De vierde klasse ligt te hoog of te laag en bestaat uit schrale of
zwartgrijze zandgroeiaarde,slecht 2 of 21A palm diep. Opbrengst
8 gulden. De vijfde en laatste klasse bezit geen zandgroeiaarde
(esdek) en is slechts sedert weinig jaren aan de heide
ontwoekerd. Opbrengst 3 gulden.

Hierdoor scoort Ginne-ken ook beter dan Gilze, dat te ver van de
steden af lag.
(bron: SfaÍrsÍiek der provincie Noord-Brabant volgens de uitkomst van het kadaster bij desse/fs invoering, Maastricht,l842).

Tabel Sbis geeft de Bredase marktprijzen van de diverse landbouwprodukten over de jaren 1816-1826, waarbij de twee hoogste en laagste buiten beschouwing zijn gelaten(!) :

Tarwe
Gerst
Rogge
Haver

9,61 gld/hl
5,10
6,0
3,05
Duivenbonen 4,40

Koolzaad
Boekweit

7,1

5,60

Aardappelen 2,14

,0 (per 100 kilo)
16,80 (per 100 kilo)

Hooi, 1e kwal. 21

Stro

De vruchtwisseling komt in Tabel 5 bis aan de orde.
Men geeft de meest voorkomende opeenvolging der gewassen
op de diverse klassen bouwland:
Klasse
Jaar
1

Hieronder een ovezicht van de oppervlakte van elke klasse
bouwland van enkele dorpen in de Baronie(met tussen haakjes
de netto opbrengst)

Klasse 1
2
231(28)
Gilze
106(26) 383(19)
Teteringen 1 10(38)

Ginneken

Oosterhout

3

300(21)
503(12)
243(30) 681(23) 722(15)
552(35) 703(27) 508(20)

45
130(12)
243(8)
207 (8)
482(12)

28(6)
26(3)
35(3)
50(5)

We zien dat Teteringen de hoogste opbrengsten scoort: dit is te
danken aan de goede kwaliteit van de bouwlanden, maar ook
aan de nabije ligging van Breda, waar een belangrijk deel van
het surplus op de markt gebracht werd.

2

5"

1"

2"

3"

4"

rogge

rogge

rogge

rogge

rogge

Tzhaver
boekweit

Yzhaver
% boekweit

rogge

rogge

spurrie

%

boekweit
haver

boekweit
Yzklaver
Yrklaver
Yzaardappel % aardappel aardappel
klaver
rogge
rogge
rogge

2/6 boekweit braak
3/6 spurrie
1/6 aardappel
rogge

rogge

Deze opsomming zal slechts een grove benadering zijn , elke
boer deed wat hij goed achtte, al naar gelang de marktprijs, de
grond, de beschikbare mest enz.
Aan de hand van bovenstaand schema en de geschatte
opbrengsten van de oogst, de hoeveelheid benodigd zaatzaad,
de vervoerskosten werd de netto-opbrengst van elke klasse
bouwland berekend.
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ook r'vsrden de huurprijzen, die uit diverse pachtcontracten waren gedestilleerd, gebruikt.

TUINGRONDEN
Bij de tuingronden onderscheidt men drie klassen.

De eerste klasse,die in de buurt van Breda rigt, is geschikt voor
de verbouw van allerlei soorten groenten, diè er g-oed wassen.
Opbrengst 60 gulden/ha.
De tweede klasse bevindt zich verder van Breda en brengt min-

der groenten op. Geschat op 40 gulden/ha.

o9 derde groep ligt op minder vruchtbare bodem en

mlnOer groenten of fruit voort. Geschat op 30 gulden/ha.

HOOILANDEN
De hooilanden langs de Mark en de beken worden in de winter
met schraal water (afkomstig uit de heidegebieden bovenstrooms) bevloeid, maar brengen meest toch voedzaam hooi op.
Men onderscheidt bij de beemden vier klassen:

De eerste klasse treft men aan langs de Mark, dicht bij de kom
van Ginneken: de betrokken percelen worden bemest en brengen zeer goed hooigras op. Ook etgroen. Waardering 42 gld/ha.
De tweede klasse ligt hoger of juist lager dan de eerste en levert
niet altijd etgroen: waardering 30 gld/ha.

brengt

De boomgaarden zijn net als de tuinen met heggen omringd en
?rengen appels, peren, kersen en pruimen voort, terwijl er tussen
:." bomen gras of grove groenten geteeld wordt. De eerste

De derde klasse ligt langs beken en is te laag om bemest te
worden. Deze beemden leveren grof, zwaar hooi, vaak gemengd
met schadelijke planten (heermoes,zeggen?). Opbrengst 14 gld.
De vierde en laatste groep tenslotte bestaat uit hooiland op laag
en moerassig land,waarvan het hooi eerder geschikt is voor
strooisel dan als voedsel voor de dieren.Gewaardeerd op 7 gld.

Hooigereedschap: gaffel en rijf.

Phntrn van bomen,Hortus iànitatis.

----l
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Een vergelijking met enkele andere dorpen wat betreft de nettoopbrengst van de hooilanden volgt hieronder:
Dorp
Teteringen
Gilze
Ginneken
Oosterhout

Klassel 2 3 4
4228126
10 7 3
4230147
604636168

Een vergelijking met enkele andere dorpen uit de Baronie:

Klassel

5

we zien dat de beemden in Gilze nogat weinig opleverden
vergeleken met die van Ginneken en Teteringen. Het oosterhoutse hooiland was kwalitatief veruit het bestè: geen wonder
dat veel boeren uit de zanddorpen hier hooigras pachtten of

Dorp
Teteringen
Gilze
Ginneken
Oosterhout

2

3

4

36 24 12
26191283
30 23 15 8
352720125

5

3

Bij de weilanden strijden Teteringen en Oosterhout om de eerste
plaats, Gilze ligt weer achterop. De kwaliteit van de weilanden in
Ginneken is behoorlijk .

kochten.

Behalve hooilanden kende men ook weilanden: deze werden
voornamelijk in de zomer gebruikt voor beweiding met melkvee.
Er worden hier vijf klassen onderscheiden.
De eerste soort weilanden ligt op middelmatige hoge gronden en

bestaat uit natuurlijke weilanden. Na bemesting i-everen ze
overvloedig gras. Naast de natuurlijke weiden líggen er ook
eersteklas weilanden op eersteklas bouwlanden-:- de kunst-

weiden. Opbrengst 30 gld.

De tweedeklasse weilanden liggen op de bouwlanden van de

Het melken werd vergemakkelijkt door de aanwezigheid van het

tweede klasse en worden gewaardeerd op 23 gld.

kalf.

De derde klasse levert zuur gras. De betrokken percelen liggen
ofwel laag ofwel op hoge bouwlanden van de derde klàsle.
Waardering 15 gld.

HAKHOUT

De vierde klasse bestaat uit zeer rage en zure gronden, evenats
hoge, schrale zandgronden (op bouwtand +" klaé).
Waardering 8 gld.
De laatste en vijfde groep bestaat uit "kortelings aan de heide
ontwoekerde' gronden en brengt slechts 3 gld.o[.

Hakhout ligt langs de akkers, op de brede zijkanten, ook wel
langs weilanden.

De eerste klasse wordt gevormd door 'welwassende' eiken en
elzenstruiken, die om de zes jaar gehakt worden.
Waardering 20 gld./ha.

De tweede klasse bestaat uit eiken of berken-hakhout,dat
eveneens om de zes jaar gehakt wordt; gewaardeerd op 13 gld.
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De derde en laatste ktasse bestaat uit gronden met stecht
groeiende eiken en berken,die onregetmatig gehakt worden en
die slechts een waardering van 6 gld.krijgen.
vijf

Er waren twee windgraanmolens in bedrijf,waarvan één in bezit
van de gemeente.
De eerste ,sektie J 565 , werd gepacht door J. Schrieckx . Dit
was een stevig gebouw van steen, met een omgang en drie
koppels stenen, waarvan er twee tegelijkertijd konden draaien.
Het gebouw was goed onderhouden. Waardering 800 gld.

De eerste groep omvat 'werwassende' dennen op reeds in

De tweede molen lag op F 238 : dit was een houten standaardmolen, zonder omgang. Er lagen twee koppels stenen in, die

DENNEN. OF MASTBOSSEN
De dennen- of mastbossen worden
klassen ingedeeld (meer dan elders!).

in Ginneken wel in

cultuur gebracht land: waardering 20 gld.

De tweede klasse sparrenbossen (is bedoeld dennenbossen?)
eveneens aan te treffen op reeds in cultuur gebrachte
gronden, maar ze groeien minder: gewaardeerd op 1a
!ro.

tegelijkertijd konden werken.

Het gebouw was goed

onderhouden. Waardering 300 gld.

zin
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De derde categorie omvat de groep der goed groeiende jonge
sparrebossen. deze brengen 9 gld.op
De vierde groep zijn de oude en slecht groeiende dennenbossen
waarvan de grond na rooiing weinig beloften inhoudt:
waarde 6 gld.
De vijfde en laatste groep bestaat uit eigen gezaaide en slecht ,
wassende' dennen, die veelal om de 6 of 7 worden gehakt: het
afvlagsel overtreft hier de opbrengst van het hout. waàrde 2 gld.
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HEIDEVELDEN
Heidevelden waren er in de gemeente ook volop.
De eerste klasse omvat die heidevelden welke nadat de ,korst,
afgevlagd is strooisel of brandstof opteveren: waardering 1 gld.

1sril\r:' 2{\r.- I'bya,

De tweede categorie zijn de zandbergen of veraf

Een wind- en watermolen. Vieux rentier d'Oudenaerde.

heidevelden, die slechts een kwartje opbrèngen.

gelggen

NDUSTRIëLE BEDRIJVIGHEI D
De industriële bedrijvigheid in Ginneken van begin 19" eeuw
stelde niet veel voor.
I
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Dan was er nog een rosoliemolen in sectie F 438A die in bezit
van Adriaan Verhoeven was.

Dit was een slecht onderhouden gebouw voorzien van een
werkbank en een koppe! hijen en een paar kleine loperstenen.
Gelegen op het minst bevolkte gehucht (Strijbeek). Waardering
24 gld.
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Bierbrouwerijen bleken er begin 1g" eeuw vijf te zijn.

De laatste brouwerij stond op perceel J o1s en was nog maar
een jaar in bedrijf. Er was een roerkuip van 12,0s hr., een ketel
van 12,13 hl en twee koelbakken.
LEERLOOIERIJEN
Opmerkelijk is de aanwezigheid

van maar liefst vier leerlooierij-

en.

De eerste twee stonden op J 185 en K 32gA:deze hadden elk
een klein maar goed onderhouden gebouw met drie Iooikuipen,
een of twee laafkuipen en een kalkput.
Beide gewaardeerd op 32 gld.

Brouwketels, Utrechts psatterium,ca.B30

tJniv.bibl.l,Jtrecht

Ms.32,f86.

De eerste lag op A 45T en bestond uit een goed onderhouden
stenen gebouw, met een roerkuip van 14,24 ht., een ketet van
10,25 hl. en twee koelbakken met een mouterij. Jaarlijks werden
hier 1000 vaten beslag gemaakt voor vrrj goeo wit bier
(Heusdenhouts wit bier). Waardering 60 gld.

De tweede brouwerij staande op c 3og leverde g0o vaten
beslag voor wit en bruin bier: bij deze brouwerij was geen eigen
mouterij aanwezig. De roerkuip was 14,2s hl en de ketel 1i,ao
hl , terwijl er eveneens twee koelbakken aanwezig waren.
Waardering 50 gld.
De derde brouwerij stond op K slz en was eveneens van steen
met een roerkuip van 1 5,20 hl, een ketel van 10,14 hl met een
koelbak. De productie bereikte jaarlijks een hoogte van 600
vaten beslag voor witbier. Getaxeerd op 40 gld.

Het vierde bedrijf stond op oilz: het was een goed onderhouden stenen gebouw met een roerkuip van 1 9,24 h! ,een ketel
van 9,24 hl en twee koelbakken. Hier werden 400 vaten beslag
gemaakt voor witbier. Geschat op 40 gld.

Het gebouw op J 181 bezat een looikuip en een raafkuip en
kalkput: het houten gebouw was echter ktein en stecht
onderhouden, zodat de taxatie slechts op 24 gld. uitkwam.
De vierde looierij stond op A 394 in de open lucht en bezat twee
kleine looikuipen. Waardering 8 gld.
HUIZEN
De waardering van de huizen besloeg maar liefst 21 klassen.
De beste huizen ,die der eerste drie klassen waren de landhuizen: "aangenaam" gelegen, hechte, "geriefelijk ingerigte" en
tamelijk moderne landhuizen, met verdiepingen en aanbehorende stallingen, remises en verdere gebouwen.

De 4",5" en 6" klasse omvatte de wat minder ruime randhuizen
en de huizen in de kom voorzien van een verdieping. De 7",8" en
9" klasse waren de eenvoudige landhuizen en huizèn in de kom.

De 10",11" en 12" categorie bestond uit de simpere landhuizen
en huizen in de kom.
Groep 13,14 en 15 bestond uit de huizen van de tappers en
neringdoenden, tevens uit de ruimste boerderijen, terwijl groep
16,17 en 18
minder ruime boerenwoningen en kreine
woningen van particulieren omvatte.

de

De laatste drie klassen werden gevormd door de arbeiders- en
daglonershuizen. De laatstgenoemde bestonden uit hutten van
hout en leem en stonden vooral op de heide.

ln totaal telden Ginneken en Bavel 47S huizen,
in totaat geschat
voor 16.664 gulden netto opbrengst.

SMEDEN EN STALHOUDERS
BIJ DE KERK IN GINNEKEN

door Ad Jansen

lnleiding
Bij een verbouwing en renovatie van de tegenover
de Laurentiuskerk gelegen horeca-onderneming (Ginnereïweg
33g) kwam enige

tijd geleden achtel het pleisterwelk van de benàdenrlimt"
een op
geschilderde reclame voor banden te voorschijn:
9:
Tuur
Vredestein Rijwiet- Motor- en Autobanden. Voordat kort
voor 1g4O
in dit pand Hotet Brabant van start ging, moet er dus
eerst een
gSrqe_bedrijf gevestigd zijn geweest. óor andere p"Àààn
346) blijken een interessantà achtergrond te hebben. Een órs.340en ander
was aanleiding om eens in de geschiedenis van dit gedeelte
van de
Ginnekenweg te duiken.

:--.

Op een overstrook van de weg
voor 1700 was we$zijde vaÀ de huidige Ginnekenweg
tussen
!e
de huidige Koningin
Emmaraan en de loort tussen de stoffe-

- -"

P.Breughel:Dorp in de kempen.

DATA
06 juni

'

Nationale verteldag
05 -26 sept. Laurentiuskerk 100 jaar
1 1 september.open Monumentendag
- Verdedigingswerken
25 september Film in de Kempen- stuoieoag te Íitourg
26 september vier gerestaureerde glas-in-loïdramen ioor
de
jarige Laurentiuskerk in Ulvenhout.
01 oktober
Landelijke dag van de volkscultuur
02 oktober
Studiedag Rijke Roomse Leven in Brabant
08 oktober
Boek Geschiedenis van heemkunde in Brabant
06 november Studiedag "Zil die naar Brabant kwamen,,

ln Brieven 1s0 vindt u meer informatie over deze dagen

ringszaak (nrs s40t344) en een café
lnr.eao; nog gehàót onoe_
bouwd (zie de kaart). Het centrum van Ginneken eiïoïgoè
àan ook
bij de hoek van deze poort, het sfraa tje naar de rivier
óe Mark, ook
wel het Ganseweiltraetje genoemd. be eerste naam
duidde op de
weg naar de voorde (doorwaadbare plaats) in de Mark,
waarlangs
tot omstreeks 1640 het verkeer de rivier overstak. Voor
dat iaar was
er nog geen permanente (Duivels)brug over de Mark ,.
oé beem_
den aan de oosEijde van de Mark írrà tot omstreeks
1660 tot aan
het oranjeplein gemeenschapperijk bezit van een
aantar Ginnekense boeren. Ze vormden ae gemeilnte van de Gansri"ilaà,waar_
mee ook de tweede naam van hei straatje is verklaard.
De weg van Breda over Ginneken naar hét zuiden
bestond tot 16g0
uit een aantal karrensporen. ln dat jaar kwam de bestrating
tot
stand tussen de vesting Breda en heí dorp cinneiàn ,.- -'
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Foto 1: De smederij van Roeland Vermeulen en Zoon omstreeks
1895. Midden (met baard) Roeland, links zijn vrouw Maia Oonincx,
datamaast enkele dochters; voor de hoefstat de zoon Constant, aan
zijn voeten de jongere broer Jan; voor vader Roeland de zoon
Jacques, later architect (coll. fam.Verrmeulen, Breda).

Foto 2: omstreeks 1920 was het oude smidshuis (nr.340) hehouwd
en de hoefstal verdwenen. Het pand Ginnekenweg 33g (nu lJncleJean) is herbouwd als laag dorpshuis. op de muur van nr.336
reclame voor stalhouderij Comelis van Opstat-Van /ersse l, tevens
ondernemer in verhuizingen (coll. A.v.Dun. tJlvenhout).

Er bleef in de buitenbocht aan de westzijde van de nieuwe SÍeenweg een strook grond over die in 1699 door de Heer van Breda in
cijns werd uitgegeven. Deze schil was vrij smal, naar schatting tien
tot 15 meter. Daarachter lag tussen de huidige Koningin Emmalaan
en het Ganseweijstraatje een akker, die kerkelijk eigendom was. Na
de reformatie werd deze namens de Heer van Breda beheerd door
het Geestelijk Comptoirte Breda. Na de vercijnsing van de spie in
1699 o werd door de Heer genadig toegestaan dat de nieuwe
eigenaren hun achterhuis en achteruitgang mochten hebben op het
terrein van het geestelijk comptoir.
De bebouwing ging zo snel, dat er in dit deel van de weg al
omstreeks 1740 een nagenoeg aaneengesloten rij woningen stond.
Tegenover de huidige kerk stond een smiÍs, toen eigendom van
Adriaan Bruinings (huisnrs. 338-340). ln noordelijke richting volgden
daarna twee blokjes van twee dorpswoningen (huisnrs.
336/3341332 en 330/328), die hier in 1231 gebouwd waren door de
mr.gareelmaker Huybrecht de Bont. Het eerste blok was door een
gang gescheiden van de smederij aan de zuidzijde en het pand
nr.336 aan de noordzijde.

Een achttiende-eeuwse projectontwikkelaar
De Bont was een ware projectontwikkelaar. Het echtpaar bezat ook
twee panden aan de zuidzijde van het straatje naar de Mark. De
woning en werkplaats stonden sedert 1T1g op de plaats van het
herenhuis Ginnekenweg 350, terwijl De Bont zelf op de zuidetijke
hoek van het Ganseweijstraatje omstreeks 1723 een huis (nr.346)
had bijgebouwd *. Ten noorden van het straatje wist hij in 1707 het
grootste deel van de spie te kopen, met daarop nog maar één
huisje vlakbij de huidige Koningin Emmalaan u. op deze smalle
strook bouwde hij in 1731 de boven reeds vermelde twee blokken
van twee woningen, ongeveer op de plaats waar nu de huizen 328
Um 336 staan.
ln 1743 was De Bont overleden en ging zijn weduwe Johanna
Hosemans over tot de openbare verkoping van de huizen u. Het
meest noordelijke blok ging naar de Ginnekense schepen Jaco-bus
sgrauwen, terwijl het zuidelijke blok eigendom werd van de
mr.schoenmaker Cornelis Brabers.
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De

'smits' op de Pastoorsakker

De smederij van Adriaan Bruinings (huisnrs. 338/340) is echter een

Foto 3: omstreeks 1930 waren de panden Ginnekenweg 338, 340
en 34a4 ailg herbouwd en verhoogd. Garagebedrijf vermeulen
had een ingang in het hoekpand nr. 342 en in het linkerdeel van
nr.338 (coll. A.v.Dun, Ulvenhout).

apart geval, evenals het pand op de noordelijke hoek van het
straatje (nr.34214). De hoefstat (voor het pand Ginnekenweg 340)
moet echter evenals de daarachter gelegen werkplaats, gestaan
hebben op het erf van het geestelijk comptoir. Hier kwam de
pasÍoorsakker dus tot aan de huidige straat. Aangezien in de
cijnsboeken van Ginneken van 1636 7 sprake is vanLen hofstad,
dat is een erf waarop eens een woning stond, toebehorend aan den
Heere Pastoor tot Ginneken, zou hier voór 1600 de woning voor de
pastoor kunnen hebben gestaan. Het octrooi van de Heer van
Breda om hierop een hoefstal en werkplaats te zetten, is echter niet
gevonden. op de noordelijke hoek van de poort is vermoedelijk pas
aan het einde van de achttiende eeuw een woning (nu deel van
Douw Decor, nr.34014). Het straatje had vroegei een bredere
ingang, met name aan de noordzijde om het verkéer naar de Mark
te laten rijden. De smederij, die er in 1743 in ieder geval al geweest
moet zijn, stond in die tUd dan ook op de hoek van het
Ganseweijstraatje, dat toen al een eeuw niet meer door het
interlokale verkeer werd gebruikt, maar alleen nog een toegang was
tot de beemden langs de Mark en de geestelijke akker.
omstreeks 1726 moeten Bruinings en zijn vrouw zijn gaan rentenieren. Zij kochten een huis aan de noordzijde van de Markt, dat zij

drie jaar later alweer van de hand deden aan cornelis petei
Mathijsen t. omstreeks fiza was Adriaan van Miert de smid. ln dat
jaar kocht hij van Arnoldus Maas het door Huybrecht de Bont
gebouwde huis (nr.346) aan de zuidhoek van hef straatje naar de
n.
Mark

Maas was getrouwd geweest met een dochter van De Bont.

van Miert moet ook eigenaar zijn geweest van de timme-ringe van
een smffs en hoefstal die hij in l7gg verkocht aan zijn schoonzoon,

Foto 4: cornelis Jacobus van opstal (lasr-|934) en zijn vrouw
Maria Johanna van /ersse/ (1 as2-1934, weduwe oonincx,
stalhouders tegenover de Laurentiuskerk in Ginneken. Foto
omstreeks 1910 (coll. fam. Verdiesen, lJlvenhout).

de uit oosterhout afkomstige mr.smid pieter Brouwers (17s6-1914).
ln 1790 verkocht hij hem ook zijn huis (nr.346) op de zuidelijke hoek
van het Ganseweijstraatje '0. De smits en de hoefstal (nu nr. 33g340) stonden nog steeds op terrein van het Geestelijk comptoir en
grensden noordwaarts aan het huis van Arnoldus Brabers
(G innekenweg 3321334/330).

Na het overlijden in 1814 van de smid pieter Brouwers kwam zijn
bezit in de verkoop en trad de familie Vermeulen aan als opvolgér.
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Foto 5: De families Van Opstal-Van /ersse/ en Oonincx-Van /ersse/
voor het achterhuis van Ginnekenmatkt 4, omstreeks 1910. v.l.n.r:
de dochters uit het 2e huwelijk Petronella van opstal, later gehuwd
met Antonius verdiesen, Johanna Maia van opstal en hun moeder
Maria Johanna van opstal-van /ersse/; uit het le huwelijk de
dochter Adriana oonincx, later getrouwd met M.vermunt, en de
zoon Johannes Comelrs oonincx, bakker op Markt 4, met zijn vrouw
Antonia v.d. Goorbergh (coll.fam.Verdiesen, l,Jlvenhout).

Foto 6: De ingang van het histoische straatje naar de Markfussen
Ginnekenweg 34a4 en 346 is nu afgesloten door een ijzeren poort
(foto A.W.Jansen, I 994).

Deze zou er meer dan een eeuw gevestigd blijven. Antoni
Vermeulen kocht zowel het huis op de zuidelijke hoek van het
straatje (nr.346) als de timmeringe van een smiÍs en hoefstal
staande nabij de voorschreven huizinge int Dorp, op grond van
Josephus Bogers (= het vroegere Geestelijk Comptoir) 11.
Tijdens het Franse Bewind werden de geestelijke goederen van de
hand gedaan en konden de bewoners van de huizen aan de
westzijde eindelijk de grond onder hun achterhuizen en van hun
tuinen kopen. Een handige Bredase koopman Josephus Bogers
wist in 1813 de gehele pastoorsakker te verwerven van de Prefect
des Deux NeÍhes te Antwglpen en de grond met winst aan de
bewoners door te verkopen ". Er is nu ook sprake van een huis (nu
nr.342-344)op de noordelijke hoek van het Ganseweijstraatje,
eigendom van Peter Bruijgoms (17or-1834). Deze had dit in 179g
gekocht van Peter Coremans, die het weer in 179s had verkregen
van Dingena ouderen 13. Bruijgoms kocht in 1812 van Bogers twee
stukken tuin achter ztln woning en langs het straatje naar de Mark.
Zo moet ook de ondergrond van de smits en de hoefstal in die tijd
aan de eigenaar Vermeulen zijn verkocht 14.
De smederij van Vermeulen, l8í5-19í5
Antonie Vermeulen (1786-1870) werd geboren te Ginneken aan de
Watermolen, de buurtschap van het vlak voor 1g4o gesloopte oranjeplein. zln uit Dongen afkomstige vader Roelandus Cornelis
(1753-1830) was smid van beroep. Hij trouwde in 1TB1 te Ginneken met Antonetta Kuipers, de weduwe van de smid Adriaan
Hessels die aan de westzijde van de Watermolen een smederij had.
Toen zijn vrouw in 1795 was overleden hertrouwde hij in 17g6 met
Maria van Hooijdonk, waarmee hrj woonde op de hoek van de Dillenburgstraat en de Ginnekenweg 'u. De zoon Antonie trouwde in
1815 met Cornelia van Pelt (1792-1809), dochter van de nabij het
oranjeplein gevestigde koperslager Jacobus van pelt (1Ts2-1924).
Antonie begon daarna een eigen smederU. Hlj kocht in 1g1s uit een
openbare verkoping door de weduwe van de smid pieter Brouwers
de tegenover de huidige Laurentiuskerk gelegen smidse, samen
met het huis (nu nr.346) op de zuidelijke hoek van het Ganseweijstraatje.Toen de Bredase koopman Joseph Boogers in 1g1T de
geestelijke akker in stukken verkocht aan de belendende eigenaren, moet dat ook zijn gebeurd met de ondergrond van de smrÍs en
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Afb.l: Brievenhoofd van mr.smid R.C.vermeulen in laaa en in
1910. De bovensÍe rekening was voor P.van Nooten, eigenaarvan
café De vrachtwagen, de tweede voor zijn zoon Toon, Markt nr.g
(coll. Paulus van Daesdonck).

hoefstal. ln 1817 kocht namelijk de eigenaarvan het perceel op de
noordelijke hoek Pieter Bruijgoms van Boogers twee percelen tuin,
van 29 en 11 roeden achter zijn huis en de smits, die beide
zuidwaarts grensden aan het straatje. Vermeulen wordt bij deze
transactie echter niet genoemd.
Bij de invoering van het Kadaster omstreeks 1830 was Antonie
Vermeulen eigenaar van het huis op de zuidelijke hoek van het
straatje (nr.346), terwijl hij aan de noordzijde van dit pad het
smitshuis (nr.340) met de bijbehorende tuin in eigendom had.
Bruijgoms bezat het tussenliggende huis (3421344) met een grote
hof langs het straatje. ln 1834 kon Vermeulen het bezit van
Bruijgoms overnemen 16. Hierdoor had hij niet alleen de twee
hoekpanden, maar ook ongeveer 65 meter van het straatje in
handen.
Omstreeks 1840 was het huis dat voordien van Bruijgoms was,
door Vermeulen verhuurd aan de timmerman Willem Keepen. De
woning aan de zuidhoek van het straatje was verhuurd aan de
zadetmaker Johannes Craanen t' . Daarna veranderde er gedurende vele jaren in dit gedeelte van de huidige Ginnekenweg weinig
of niets. Na het overlijden van Antoni Vermeulen in 1870 en van zijn
vrouw in 1869, volgden de twee zonen Jacobus (1819-1883) en
Roelandus Cornelis (1833-1917) hun vader in het smidsbedrijf op,
waarin ze toen al vele jaren gewerkt hadden. ln 1875 gingen de
kinderen over tot een verdeling van de nalatenschap. Het complex
van Vermeuten werd gesplitst ". Jacobus en zijn twee zusters
Petronella en Cornelia werden eigenaar van het huis Ginnekenweg
338 en van de smederij (nr.340), terwijl Roelandus het hoekpand
aan de noordzijde van het straatje kreeg toebedeeld (342144). ln
1881 verkochten de kinderen het hoekpand op de zuidelijke hoek
van het straatje (346) aan de Ginnekense winkelier in manufacturen
Cornelis Oonincx 'n. ln de acte werd vastgelegd heÍ recht van de
weg over het Ganzeweistraatje ten noorden van het perceel en
strekkende van de SÍeenweg naar de z.g.Ganzeweide.
De poort hoorde oorspronkelijk voor de helft aan ieder van de
hoekhuizen. ln 1881 kwam deze gang ter breedte van 3,5 meter bij
het noordelijk hoekpand, terwijl het zuidelijk hoekpand er een
smalle spie bij kreeg, maar wel recht van overgang door de poort
had 20.
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Cornelis oonicx (1857-1934) was een zwager van Roetand
Vermeulen. Deze laatste was namelijk getrouwd met Maria Oonincx
(1 846-1 e14).
Roeland Vermeulen deed in ijzerwaren, terwijl Jacobus grof/hoefsmrd was. De broers Vermeulen lieten beide huizen (342 en
338) herbouwen, maar de daar tussen gelegen smederij (nr.340)
ongewijzigd achter de rooilijn staan, met daarvoor de hoefstal
(zie foto 1 ).
''F.leef
Jacobus overleed in 1883, waarna zijn zuster Cornelia Johanna de
enige bewoner was van het huis, waar nu Café-restaurant UncteJean is gevestigd (nr.338). Na haar dood werd het huis
overgeschreven op naam van Joseph Ferdinand Huismans te
Breda. De smederij kwam geheel in handen van haar broer
Roeland (afb.1). Huismans heeft het oude pand gerenoveerd en
verhoogd, waardoor een groot herenhuis ontstond, dat nu nog
steeds de grondslag vormt voor het horecabedrijf op nr.33g.
Roeland Vermeulen heeft in 1911 het smffshuis (nr.340) vernieuwd
en tot de rooilijn uitgebouwd (foto 2) ".
ln het gezin werden een aantal kinderen geboren, waarvan
uiteindelijk de zonen Constant Antonius Johannes en Johannes
Roelandus als derde generatie de zaken na de dood van hun vader
in 1917 voortzetten. Maria oonincx was reeds in 1914 overleden.
Garagebed rijf Vermeu len
Constant was evenals zijn vader smid en rijlwielhandelaar. HU
vestigde zijn werkplaats echter in de poort, terwijl zijn broer in de
panden 338-342 een garagebedrijf begon,
Aanvankelijk onder de naam Vermeulen en Co Automobiet Maatschapp'rj(foto foto 2 en 3). Er werd gebouwd en verbouwd, waardoor er een grote werkplaats ontstond met een ingang in nr.342,
een showroom op nr.34o en een tweede inrit door de huidige caféruimte van tJncle-Jean '3. De onlangs ontdekte muurreclame voor
vredestein banden bevond zich dus op de zuidelijke muur in deze
poort.

De rest van het huidige café werd vermoedelijk als kantoorruimte
gebruikt. De grote investeringen leidden in 1923 tot de oprichting
van een naamloze vennootschap onder de naam N.V.Automobiet
Maatschapptj Ginneken v/h J.Vermeulen & Cie.
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Behalve Vermeulen namen ook enkele goedgesitueerde Ginnekenaren in de vennootschap deel: Cornelis Dankert Bakker (Ginneken
-markt 14) en Jan Jozef oxenaar (Dorpstraat i0, Huize weltevreden, Ulvenhout) 'o.Het bedrijf verhuurde omstreeks 1930 ook
auto's met chauffeur onder de naam Cito-taxiwaarmee het een
forse concurrent werd van buurman Van opstat(arb2). tn 1936
vond een openbare verkoping plaats, waarna het complex werd
overgenomen doorde N.V. Alexander Vte Rotterdam, die hetweer
doorverkocht aan een combinatie van de bouwondernemer Cornelis
Adrianus Segeren en de garagehouder Petrus Adrianus van pelt 25.
Deze laatste exploiteerde het garagebedrif, terwijl Segeren in het
bovengenoemde kantoor een chocolaterie voor twee van zijn
dochters begon.
Vervolgens werd het complex in 1938 gesplitst: Van pett kreeg een
pand bestaande uit de huidige huisnummers g4o, 342 en 344,
terwijl het pand nr.338, bestaande uit de tweede inrit van de
voormalige garage--met het daarnaast gelegen kantoor of winket
voor Segeren was 'u. Deze verbouwde eén eà ande r tot Hotet-caférestaurant Brabant.
op de noordelijke hoek van de poort, die nu nog over is van het
voormalige straatje naar de Ganseweide bleef nog vele jaren een
garagebedrijf gevestigd. Nu is er Douw Decorgevestigd. De derde
generatie segeren drijft op Ginnekenweg 338 nu een modern
horecabedrijf.

Stalhouderij, autoverhuur en cafó
ook het pand op de zuidelijke hoek van de poort (Ginnekenweg
346) maakte een snelle ontwikkeling door. ln 1BB1 werd het
eigendom van Cornelis oonincx (18s1-1934)en Maria Johanna van
lerssel (1852-1934). Het echtpaar begon er een stalhouderij. ln
1887 haastte Cornelis oonincx zich om op tijd de paardentram te
halen. l--lli werd daarbij getroffen door een hartinfarct en overleed ter
plekke 27.
Uit het huwelijk met Cornelis Oonincx waren vier kinderen geboren,
waarvan de zoon Johannes Cornelis (1876- 1g4T) later bakker was
op de Ginnekenmarkt nr.428. Maria van lerssel hertrouwde in 1888
met Cornelis Jacobus van opstal (foto 4), zoon van Johannes van
Opstal uit Chaam.
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zijn vader was stalhouder aan de Raadhuisstraat (nr. 14-16-1g),
waar broer Piet van opstal zijn vader was opgevolgd. uit Maria s
tweede huwelijk werden nog eens drie kinderen geboren. Het
echtpaar exploiteerde de stalhouderij gedurende vele jaren. Van
Opstal deed ook in verhuizingen, zoali bl1kt uit het bri-evenhoofd
van de firma. Tegen de jaren twintig deed ook hier de huurauto zijn
intrede (zie afb. 3).
ln 1904 waren er in Ginneken zelfs drie stalhouderijen gevestigd:
A.voermans op het oranjeplein (nu de tunnel), p.van o[stal inle
Raadhuisstraat en cornelis van opstat-van lerssel, over de
R.K.Kerk.
ln 1924 Iieten cornelis van opstat en zijn vrouw het oude pand
Ginnekenweg 346 afbreken en herbouwen. Het nieuwe bouwwerk
bestond uit een autogarage met een bovenhuis en nog een
beneden- en bovenwoning. Enkele jaren daarna nam Antonius
Hendricus (*1891) de zaak over. Hij liet tussen 1g2g en 1g32 de
woningen en de voorpui aanpassen 2t. Toon van opstal begon in
de vroegere garage een café. Het opgeven van het verhuurÉedrijf
was waarschijnlijk mede ingegeven door de concurrentie van het
aanpalende autobedrijf Vermeulen en het verhuurbedrijf van Hurks
in de Raadhuisstraat. De ouders overteden in 1934, dé zoon Toon
van opstal deed zijn café omstreeks 193s van de hand.
Na de Tweede wereldoorlog stonden er toch weer paarden in de
stallen achter in de poort naast het café. christ van opstal begon
er met enkele rijpaarden een verhuurbedrijf dat een tiental jaren
heeft bestaan. Hij was de jongste zoon van slager Adrianus van
Opstal en Cornelia Vermunt aan de Raadhuisstraàt nr.1 2 entrad zo
voor korte tijd in de voetsporen van zijn neef roon en van zijn oom
en tante Van opstal-van terssel 30. De ingang van het siraat-je
tussen Ginnekenweg 346 en 942-944 is nu afgesloten door een
ijzeren poort. Van het vroegere straatje naar de-Mark is bijna niets
meer terug te vinden (zie foto 6).
Aantekeningen
Gebruikte Aftortingen:
R.A. N.B. Rijksarchief in Noord-Braba nt,,s-Hertogen bosch

G.A.B.

GemeentearchoefBreda

R.v.O KadasterRegisterletterlijkeoverschrijving
N
Notarieelarchief tot 1842, aanwezig bij G.A.B.
R
Oudrechterlijk archief, aanwezig bij G.A.B.
1

. A.W.Jansen: "De voorde door de Mark
A/assau, jrg.13, nr.4, 1994

bij de Ganseweijde te Ginneken",

in: Engelbrecht van
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2. Ad Jansen: 'Tolheffing op de weg van Breda naar Strijbeek", in: Eneye n van Paulus, jrg.2'l ,
nr.107,1995.

3. Vermeld in R 700, Í.217v-218r, 16-8-í703: verkoop van een nieuw- ingenomen stukje erf van

s'heren straat, bij octrooi 31 -1 0-1 699.
R Ginneken 86, Í.167r-v, 19€-1723; H.de Bont geeft beide huizen in onderpand.
5. R Ginneken 88, f.130r-131r,11-7-'1729. Het erf was 17% roeden.
6. R Ginneken 128, openbare verkopingen, t.177v,22t11.29t11 enGt12-1743;vest R Ginneken
92, f.7v-8v, 3-1-1744.
7. R.A.N.B., Archieven Rentmeesters Pr.Frederik der Nederlanden en hun opvolgers, nr.118,
1 634, Í.1 53r: de huyse ende hofstad inde ganseweijde aan den hoeck
van sheeren shaeÍe,
dese/ye oost, het ganseweydesÍraetken suijt.
8. R Gineken E7, f.160r-v, 7-5-1726; R 88, f.í31r-v,11-7-1729.
9. R Ginneken 96, f.53r-54r, 30-6-1770.
10.R Ginneken 9E, f.90r-v, 11-7-17E3; idem 99, f.95v-96r,26-1-1790.
11.N 4883-1, acte 19,22en26;10-7,22-8 en 15-9-1815.
12.N 485E, acte 25,14-3-1E'17 , notaris J.L.Wiercx te Ginneken.
13.R Ginneken 101, f.61v62r,21-11-1799; idem 100, f.93r, 19-9-1795.
1 4.Geen overdrachtsacte bekend.
1S.Zie Ad Jansen: 'De Dillenburgstraat en de familie Middelaer teGinneken', in Bieven van
Paulus, jrg.27 nr.137, 2001 .
16.N 4900, acte 55, 30-7-1E34.
lT.Volkstelling 1839: huis 55 AntoniVermeulen, 56 Willem keepen, 57
Johannes Craanen.
lS.Kadastrale hulpkaart Ginneken sec{ie I nr.102,1 juni 1875.
'l 9.R.v.O., d1.565/1
2E, 1 1 -2-1 881 .
20.Kadastrale hulpkaart Ginneken sectie I nr.149, 20-9-1873; nr.165,Maart 18E6.
2í.ldem, nr.149, april 1884.

door Kees Leijten

4.

2Z.ldem nr.42í,juni 1 9í2.
23.ldem, nr.492, april 1920.
24.Kadastrale legger Ginneken, art.5243.
2S.ldem, art.6926.
26.ldem, nrs. 3768 en 721 1.
2T.Stamboomgegevens Van Opstal en Oonincx zijn verstrekt door de heer A.van Dun, Ulvenhout.

2S.ZieAdJansen:'BakkerijenopdeMarkteGinneken',inBrievenvanPaulus,2gejrg.

2003.
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60

TAAR BE\IRr.'D

ln het najaar van 2004 zijn we 60 jaar bevrijd.
Paulus wil met een tentoonsteiling aandacht besteden aan die tijd
met o.a. de rol van Anneville. onrangs veruierven we het archief
van de oud-militairen rondom prins Bernhard uit die tijd.
ook aandacht voor de boerderijen en woonhuizen die venruoest
werden We zoeken nog steeds naar foto,s over
de feestelijkheden rond Anneville,
foto's van verwoeste boerderijen en woonhuizen,
andere foto's die betrekking hebben op oorlog of bevrijding in
ons heem
Mogen we uw foto's enkele dagen lenen ?

-

GEZOCHT
onze tentoonstellingen kunnen we alleen tot een succes maken
met de hulp van onze leden.

nr.147,

29.G.A.8., archief bouwtekeningen; besluit B.en w. 2-5-1924,3-E-1928; 10€-'t930; 1o€-1932.
30.Stamboominformatie van de heer H.van Opstal, Bavel en van de heer A.van Dun, Ulvenhout.

2OO4

JAAR VAN DE VERDEDIGINGSWERKEN

2OO5

JAAR VAN DE FOLKLORE

2OO7

JAAR VAN REGIONALE GESGHIEDENIS

LAURENTIUSKERK í OO JAAR

wie heeft nog foto's van het rljk

beschilderde interieur; van
plechtigheden in de kerk; van bouw of verbouw van de kerk
vroeger was de ruimte tussen de school en Nelemans bebouwd.
wie heeft daar foto's van ? Er stond ook een H.Hartbeeld en
een openbaar urinoir. Foto's gezocht !
VROUWENORGANISATIES
Vroeger waren de vrouwen georganaseerd in boeren.- en arbeidersorganisaties. ook voor de vrouwelijke jeugd en jongeren
waren er verenigingen. De jongsten waren blj de verkenneru en
de gidsen.
Van al die vrouwenorganisaties zoeken we foto,s
Wie helpt
We kopiëren ze gtaag.

?
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H

BIDPRENTJES

$

Velen weten het al dat je bidprentjes, oud en nieuw, altijd kwijt
kunt bij Paulus van Daesdonck. we hebben er enkele
duizenden, maar we vezameten door. oud en Nieuw. !
Een paar weken geleden had Harrie Knibbeler er nog enkele
honderden voor Paulus. Bedankt Harrie!

$

t
I

TANK BEVRIJDERS OP ULVENHOUTSELAAN
9p oe dag van de bevrijding , 2g oktober 1944, nam de heer

Asselbergs vanuit zijn huis ulvenhoutsetaan 12g een aantat
foto's van de tanks van de bevrijders.
Voor zijn huis stond een der tanks stil.
Met krijt staan er een aantat boodschappen op.
Asselbergs Bieberg
H Voeten Van Roou i:'ffiÏï:X,
Ulvenhout Ulvenhout Ulvenhout
Alles Goed alles goed

IN MEMORIAM
Op 9 februari overleed mevrouw Luijkx-Nooren, jarenlang lid
van Paulus.
Mevrouw Luijkx was de dochter van de brouwer van brouwerij
de Roskam. Paulus bezit het affiche waarbij de brouwerij in
1890 te koop wordt aangeboden.
lele jaren verzorgde zij het kapelletje aan de Molenstraat.
Bloemen, kaarsen, schoonmaken . Zorg voor het kapelletje .
Jan Roovers vereeuwigde haar voor hàar kapelletje. r

I

O. K.

leve de
koningin

G.stuifzand en gezin
Alles goed

Hebt u nog foto's van de bevrijding ?

Brandende boerderijen, afgebrande woningen, militairen in
onze dorpen Bavel, Galder, Ginneken, strijbeér of Ulvenhout ?

Graag lenen we die enkete dagen om een kopie te maken.
Alle foto's die herinneren aan de bevrijding of aan de tweede
wereldoorlog zijn welkom.

PATRONAATSHARMONIE SINT LAURENTIUS
ACHTER HET BONDSGEBOUW (Ginnekenweg 324-326)
Directeur M.A.Verdaasdonk (n11 5)
Geestelijk Adviseur kapelaan Schul (nr14)
12 Jan van opstal; 14 kapelaan schul; 15 M.A.verdaasdonk;
21 J.Vermeulen.

WIE ZIJN DE OVERIGEN ?

SCHEMA:1234 567I
I
í0 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
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Beelden in de Buurt - 19
ln het centrum van het Ginneken, vlakbij de Ginnekenmarkt,
staat een indrukwekkend rijksmonument. Verscholen achter de
muur rond het kerkhof en een houten poort, herinnert het Citadel-monument aan een krijgshaftig verleden. In een nummer
van 'de Brieven' waarin het dorp Ginneken centraal staat mag
een beschrijving van dit bijzondere gedenkteken niet ontbreken.
Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

CITADELMONUMENT

Op 20 december 1932 werden
de gesneuvelden van
20-12-1832 herdacht bij het
citadelmon ument te G inneken
foto GAB

CITADELMONUMENT
(collectie Jan Vissers)

De relatie tussen het noordelijk deel van ons land en het zuidelijk (het huidige België) is in het eerste kwart van de 19e eeuw
niet om over naar huis te schrijven. Doordat bijvoorbeeld de geweldige schuldenlast van het noorden ook op het bord van het
zuiden terecht is gekomen en het kabinet van zeven ministers
maar één Belg telt, groeit de onvrede.
ook het taalbesluit, boven de taalgrens mag in schoren, in de
rechtszaal enz. alleen Nederlands gesproken worden, en de
ondervertegenwoordiging van Zuid-Nederlanders bij hoofdambtenaren en legerofficieren zet veel kwaad bloed. Relletjes in
Brussel rond de verjaardag van Koning willem l, 24 augustus1830, komen niet echt onvenruacht en vormen de opmaat
naar wat later'de Belgische opstand' wordt genoemd.
Nadat de Tweede kamer tot een administratieve scheiding
tussen noord en zuid besluit, neemt Brussel het heft in eigen
hand en roept in oktober 1830 België tot zelfstandige staat uit.
De grote mogendheden uit die tijd erkennen de nieuwe staat
maar de koning legt zich er niet bij neer.
Hij stuurt het leger, onder leiding van kroonprins willem il, naar
het trouw gebleven westen van België. chassé, de commandant van de vesting Antwerpen, geeft bevel vanuit de Citadet de
stad te bombarderen, wat veel kwaad bloed zet. Bij het beleg
van de stad, in februari 1831, gaat de bekende luitenant van
speyck 'de lucht io', als hij zich met zijn kanonneerboot opblaast om uit de handen van de Belgische vijand te brijven.

17e
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ln de zomer..v3n
jaar vindt de 1O_daagse
verdtocht praats.
wittem , íeidt het lat
Nederrandse Èósi oí deze
succesvore mars

die eindigt ars het Franse reger
de Bergen te hutp schiet.
Nog tegt de koning zich nie"1
afspritsing van Bergie.
.1eer;Í
De citader van AÀtwerpen brijft
o"ài
ooor Nederrandse troepen. Frankrr'jk en Engerand
besru*àn-witt"r. in.t"rring af
te
dwingen. ze brokkeien à"
Neoertanosà kusten, voeren
een
handersembargo in en sturen.een
vesting Antwerpen te ontzetten.reger van 70.000 man om de
frii"nrnt-generaar chassé
moet zich na 23 dagen 'herdhaftigà-;tnjo,
met de resten van zijn garnizàen';;ïiilo overgeven, samen
souàt"n. H1 worot
als krijgsgevangene naar Frankrijk
g"r;"rd.
De
bij het bereg ge_
sneuverde Nederrandse sordaten
in
en
rond de citader
in Antwerpen begraven.

Ë

*;à;;

Chassé
David Hendrik chasse wordt
op 1g maart 1765geboren in Tier.
Hij treedt op 10 jarige rcert4o
àr, .rà"t iÀ oi"n.i ,rn Éàt reger.
tn de patriottentijo s'Íuiil.,u
ii:J,
tesenstanders van
stadhouder wirém v. tn
,rc
kapitein Horand
lr;iffiísilï
tegen de pruisen. Na de nederrààg
ïrr;r,t
hU
naar Frankrijk
waar hij ruitenant -koroner wordt
r"öil"n
van
Daenders. rn
1ryËt
het leger van de Frans"
o"ngrr.ar pichelir. orrgt hu in 179s bij
aan de verovering van glraoant
en utröÀt. oràr, r,àrt hij in
dienst van het reger van de
Bataafsà Repuotiek. Hij vecht
in
1799 in Noord:H,olrrg t"gàn
o9 eÀgLrr"nde Russen en in
180s tegen oostenrrlr, oËàer
"n
reidin! ,àn Naporeon.
Van hem
krijgt hij de titel 'Baó ,àn Ï",<eizeËr;ll'Ars
Naporeon aftreedt
als kgizer neemt chassé ónisrag
uit Éianse dienst en gaat
nàar het Nederrandse tegei.
tn"taig k;u;ïhij het generaarover
miri
tair commando over nntw1ióen.
Na dè terugkomst van chasse
uit k,.jgsgevangenschap in Fran
krijk, wordt hij in 1ag4.óÀïàndant
vesting Breda. Hij is
ook nog enige t,jd rid rrn àà'Eerste
Ars hij in 1841 met
pensioen gaat, brUft hu
in Breda *on"À. ór* overrijdt
hij op 2
mei 1849. Enkere dagLn rater
achter de Hervormde-kerk in ryoldt hij begraven op het kerkhof
het Ginneken.

tiu

,;;ft;;e

r;ï;
[r;;.

Hier worden later ook zij\ vroegere strijdmakkers seelig,
artillerie commandant in de Citadel,Ln de Bóer, chef-staf
in de
Citadel, begraven.
Monument voor de helden
ln Antwerpen worden in 1g69 plannen gemaakt voor stadsuitbreiding. Daarvoor moet de oude, deelö vervalren citader gesloopt worden. Een oud-officier van het Nederlandse leger
die
in Brussel woont, maakt de Nederlandse
aiÈnt op
deze voornemens. spoedig daarna volgt toes--tem,íing
',egéri;gom de
stoffelijke resten van de aldàar begraven-Nederlandse Ëilitrir"n
naar hun vaderland terug te brengen. Koning willem lll
besluit
hen te laten herbegraven in het Ginneken, iÀ oe nabijàeid
van
de graven ,a.n...!rl vroegere aanvoerders. tn ,rgrrirs 1gl1
gaan de overblijfselen van negen geïdentificeerdJ
soldaten in
Antwerpen in kisten aan booró van een oorlogsschip. Via
de
wester- en de oosterschelde komt het vaartuig oegeleid
door
andere Marineschepen, in Moerdijk aan. van óaaruit jàat
net
verder met de trein naar Breda. beëscorteerd door militairen

van verschillende legeronderdelen, door een muziekkorps,
door
oud-strijders en door hoogwaardigheidsbekleders, waaionder
de minister van.oorrog, rijdfeen rouwkoets vervorgens naar
het
Ginneken. De kisten worden in een speciale grarkélder
bijgezet.
Willem lll vindt dit eerbetoon niet voldoende en neemt het
initiatief tot het oprichten van een monument voor 'de helden van
de Citadel'. Hij formeert een speciale 'Commissie voor het
Citadelmonument' die gerden inzamert en een prijsvraag uitschrijft.
De Haagse architect H.p.Voger maakt het winnendL ontwerp,
dat na enige aanpassingen ook uitgevoerd wordt.
Het onderste deel heeft de vorm van een vijfhoek, het
herinnert
aan het grondplan van de citader met haar vijf bastions.
De vijf
blokken aan de hoeken dragen de namen en de nummers
van
de bastions. De frontons vaÀ het staande gedeette zijn
vàrsierd
met ornamenten in brons: fakkets met rauileren omwonden
en
kransen van immorteilen (strobroemen, eigenrijk. onsterFeiijren).
Daaronder, op de vijf vlakken, zijn opscnàften aangebracht,
die
onder meer de namen van de gesneuverden vermerden.
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Tussen deze en de platte banden op het basement zijn in retiëf
vijf afbeeldingen geplaatst. Dat zijn de eretekenen àie menig
oud-strijder droeg: de citadelmedaille, het metaten kruis, dé
medaille voor langdurige trouwe dienst, de orde van de
Nederlandse leeuw en de militaire willemsorde. Het gebeente
yan de negen militairen die eerder aan de andere zijdé van de
kerk herbegraven zijn, wordt overgebracht naar e-en nieuwe
grafkelder achter het monument. Na de afbraak van de citadel
1n Antwerpen worden de vijf originele naamstenen aan
Nederland geschonken. Deze krijgen een plaats, op de vijf
hoeken, aan de voet van het gedenkteken.
Een grootse onthulling
op de dag af 42 jaar nadat de eerste schoten vielen bij het beleg van de citadel, wordt het monument in het Ginne-ken onthuld. op maandag 30 november 1gr4 zijn de prinsen Hendrik
en Alexander en hun vader koning willem lll aanwezig in een
uitbundig versierd dorp. Als de redevoeringen achter de rug zijn
en de koning de officiëre onthuilingshandetingen heeft Ítgévoerd haast het gezelschap zich naar binnen. Het weer ls óie
dag zo slecht dat zelfs de feestelijke verlichting niet ontstoken
kan worden. Een jaar later is er weer een plechtigheid, als de
stoffelijke resten van de overige gesneuvelde militàiren worden
bijgezet. Na opgraving op het terrein van de citadel in Antwerpen worden ook die resten overgebracht naar de begraafplaats
in het Ginneken. Evenals hun kameraden worden déze helden
van de citadel herbegraven in de grafkelder achter het monument.

De stoffelijke resten van chassé worden in 1907 overgebracht
naar een nieuw graf aan de voorzijde van het ged"írt"k"n.
Daar rust de, in de twintigste eeuw omstreden gelraakte, ijzervreter onder een eenvoudige horizontale steen.
Nog eenmaal staan de helden van 1932 in de belangstelling.
Na 100 jaar herdenkt Nedertand hun inzet bij de veàedigin:g
van_Antwerpen met een kranslegging. prins Hendrik kwijt zich
op 20 december 1932 van deze taak onder beduidend minder
belangstelling dan bij de vorige hutdeblijken.
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MONSTRANSBONEN
OF HEILIGE BOONTJES
IN DE KRUIDENTUIN BIJ DE PEKHOEVE
door Frans van Genuchten

onlangs doken ze op tijdens een bijeenkomst van paulus. Een
wonder of een speling van de natuur? Kees Leijten maakte er
een foto van en vroeg bij de kruidentuin om informatie.
Vanwaar deze afbeelding van een monstrans?
Helemaal nieuw waren ze niet in ulvenhout, want al twee jaar
doen deze bonen achter in de Pekhoevekruidentuin bij het bakhuisje hun uiterste best om voor de werkgroep een heilig maaltje te bereiden. Door tegenvallende oogst is dit er echter nog
niet van gekomen.
waar dat wel lukt is bij de Trappisten in Zundert. Daar oogsten
ze elk jaar enkele zakken witte bonen, waarmee de 32 broeders
in de winter hun vleesloze maaltijden van voldoende eiwitten
voozien.

ln de zomer van 2000 wisten enkele bonen het klooster te 'ontvluchten'. Een lid van de Heemkundekring De Vlasselt uit Terheijden , toevallig op bezoek in de abdij, nam ze mee naar Terheijden en liet ze in de heemtuin bij het Mariakapelletje aan de
Poolse Dreef bij de Munnikenhof kiemen. Sinds 2001 duiken ze
overal in de regio Breda op. Wellicht is bovenstaande ontsnappingsroute daar debet aan.
ledere vooroorlogse katholiek, die de rituelen met de hostie in
de monstrans nog tot in de zestiger jaren meegemaakt heeft
herkent op de foto wel een monstrans.

wanneer dit verschijnsel precies ons land veroverd heeft is
onbekend. Al vanaf 1542 zijn onze voorouders met de boon
(Phaseolus vulgaris), afkomstig van de lndianen, aan het selecteren en aan het veredelen. Dat heeft o.a. onze slabonen, sperziebonen, spekbonen en snijbonen opgeleverd.
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Omdat deze soort Phaseolus vulgaris zich normaal door zelOi!
stuiving voortplant krijgt een nieuwe mutant snel de kans om in
de volgende generatie terug te komen en zo ontstaat volgens
de schoolboekjes een zuivere lijn.
Mendel, de ontdekker van de geneticawetten, wist hier al van.
En dat zal met die monstrans dus ook wel ergens in Europa gebeurd zijn. wellicht ergens in een kloostertuin. En een legende
is dan snel verzonnen.
Via zoekmachine Google vond ik er drie op internet. De oudste
gaat terug tot in de 18" eeuw.
Het paard van een boer die bij Munchen aan het ploegen was,

wilde ineens niet meer vooruit. De boer ging toen maar met

een schop verder en stootte op iets hards. Het was een monstrans met de heilige hostie, die daar begraven Iag.
De monstrans werd in processie naar de kerk gebracht en vanaf die tijd waren de bonen die de boer op deie akker oogstte
altijd voorzien van een monstrans met een witte hostie.

!e iongste legende spreekt over een pastoor uit een dorpje in
Zuid-Limburg, die in handen van de Duitsers valt. Net tevoren
heeft hij de kerkschatten, waaronder een monstrans, begraven
in de pastorietuin. De pastoor komt in een concentratiekamp
om. Na de oorlog richt men de tuin in ars moestuin. op een
bepaalde plek groeien er witte bonen met het monstransteken.
Men gaat hier graven en voilà, de kerkschatten zijn weer terug.
ln een derde legende maakt een pastoor in Frankrijk iets dergelijks mee.
En zo heeft ieder land zijn eigen verhaal. !
Een handelaar in zaden in Dordrecht biedt via internet deze bo-

nen aan onder de naam Phaseolus sanctus. Leuk gevonden
maar volgens de regels van de Latijnse soortnamen is dit toch

wel biologie van de koude grond!!

wie ze zelf wil kweken heeft aan een paar bonen genoeg. Ze
groeien goed in gewone tuinaarde.

stop ze niet voor 10 mei in de grond, want de kiemplantjes zijn
vorstgevoelig. wij gaan ze in de kruidentuin maandagavond 10
mei lanceren. Dan kunnen de ijsheiligen op 11 tlm 14 mei met
een laat nachtvorstje er nog niet bij. lk bedoel dus Bonifacius,
Servatius, Pankratius en Mamertus.

wie op maandagavond í 0 mei de moeite neemt om even na
í9 uur naar de Pekhoeve te komen kan erwel enkele bonen
van onze bescheiden oogst van 2003 gratis meenemen.
U hebt er dan geen internet voor nodig!
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Een hypothese over het ontstaan van het dorp

door Ad Jansen
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De huidige Ginnekenmarkt omstreeks 1620, detait van de
kaart van J.Lips..

Voor het ontstaan van Ginneken is tot heden nog geen acceptabele
verklaring gevonden. Er zijn praktisch geen wetenschappelijke
publicaties over dit onderwerp. Zeer begrijpelijk, want de gegevens
voor een degelijke studie ontbreken. Over de periode voor 1200 zrln
nagenoeg geen geschreven bronnen bewaard gebleven. Na dat
jaar duurt het nog drie eeuwen voordat het protocol van de schepenbank beschikbaar is. ook het bodemarchief heeft tot heden
niets van zijn geheimen prijs gegeven. Er is nog nooit enig archeologisch onderzoek in de kern van het dorp gedaan aangezien de
gelegenheid daarvoor zich nauwelijks of niet heeft voorgedaan.
over het ontstaan van Ginneken kan men dan ook alleen maar veronderstellingen doen, waarbij vergelijking met andere dorpen enig
houvast kan bieden.

Topografie

De Ginnekenmarkt in 1990 gezien vanaf de in restauratie
ziinde toren van de Laurentiuskerk. Vergelijk deze met de kaart van
Ltps in bovenstaande afbeetding (foto J.Roovers, lgg0).

Ginneken ligt op de rand van een hoog, vrij vlak plateau van 2,S tot
3 meter boven A.P, dat zich langs de Mark uitstrekt vanaf de Bieberg tot aan de Zuidelijke Rondweg. Hierin bevonden zich oorspronkelijke slechts enkele hoger gelegen kopjes. Tussen deze
hoge rand en de Mark lag een strook van lager gelegen beemden,
die in de jongste tijd geleidelijk zijn opgehoogd en voigebouwd. op
het hoger gelegen gebied lagen vanouds de dorpàakkers, met
name tussen de huidige Ginnekenweg en de Prins Hendrikstraat en
in overakker. De weg van noord naar het zuid votgde de hoge rand.
Deze was voór 1200 slechts van lokale betekenis. Daarnaàst was
er een vermoedelijk oudere weg van oost naar west, die ongeveer
het tracé volgde van de huidige Vatkenierslaan, Diltenburgltraat,
Koningin Emmalaan, Cartier van Disselstraat, wiilem van óranjelaan. Deze baan passeerde de Mark via een voorde, een
doorwaadbare plaats nabij Huize de Werve. Deze route had wellicht
al voor 1200 enig interlokaal karakter 1.
ln de beemden langs de Mark mondde ter hoogte van de huidige
Burgemeester serrarislaan de Motenteijuit in dè Mark.

1S6

Net ten noorden van de rondweg stond op het tracé van de huidige
Ginnekenweg op deze Molenleij een watermolen.

Toponiem
Toponiemen-deskundige ir.Chr.Buiks verklaart de naam van het
dorp als volgt. Ginneken kunnen we interpreteren als bí de monding, hier de plaats waar de Molenleij in de Mark uifloopt.. De
grondvorm zou dan zijn: Gan-ikja, waaruit het suffix 7'a vervangen
is door -ke. Bij de in België gelegen plaats Genk is blijkbaar het
suffix -,pb helemaal weggevallen. De handelslieden uit de omgeving
van Aken spraken in de zeventiende eeuw de naam van Ginneken
uit als Genecken, vermoedelijk naar analogie van een dorp bij
Aken, dat in 1176 Gineke wordt genoemd 2.
De wel eens gehoorde bewering dat Ginneken afgeleid is van gin
en bruggetje zou betekenen is bijna zeker onjuist t. grj het dorp lag
vanouds een voorde door de Mark. Van een brug is voor het eerst
sprake tijdens het TwaalÍjarig Bestand (1009-1 621), toen kasteel
Bouvigne werd gebouwd. omstreeks 1o4o was er definitief een
vaste overgang op de plaats van de huidige Duivelsbrug. De naam
Ginneken wordt al in de Middeleèuwen genoemd. De eerste vermelding in een acte dateert van 1246 decima de Ghinneken, de
tienden van Ginneken a.
De historie vóór de twaalfde eeuw
Het einde van de twaalfde eeuw moet worden gezien als een
keerpunt in de ontwikkeling van deze omgeving. omstreeks 12oo
of wellicht wat eerder moet in Ginneken namelijk door de Abdij van

Thorn de eerste kerk zijn gesticht, waarover verderop meer zat
worden verteld. Deze kwam vermoedelijk te staan op de ptaats
waar nu nog steeds de hervormde kerk aan de Duivelsbruglaan te
vinden is. Het moet een vrij eenzame plaats zijn geweest, dat wil
zeggen dat er wel verspreide boerderijtjes aan de rand van de
akker van Ginneken waren, met name op overakker en nabij het
valkeniersplein, maar dat het kerkgebouw zelf werd opgericht op
een openi niet ontgonnen en nog onbebouwd terrein, op de rand
van het hoge gebied u. van een gioep huizen op of nabij de huidige
Markt zou dan nog geen sprake zijn geweest. of er voor de aan-

vang van de jaartelling al bewoning was op het hoge terrein tussen
de Bieberg en de Zuidelijke Rondweg, is niet bekend.
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Gaat men in het Markdal verder naar het zuiden, dan vindt men op
verschillende hoogten sporen van menselijke activiteit daterend van
5000 v.Chr tot ver in de Middeleeuwen. Deze plaatsen liggen
meestal dicht bij de Mark. Het zijn rivierduintjes, ontstaan tijdens de
lJstijd door zandverstuiving en na deze periode verder opgestuwd
door de rivier de Mark. Een hoogte aan de Mark waar vanaf het
Mesolithicum ( ca 6000 v.Chr.) tot in de late Middeleeuwen onafgebroken een vrij grote nedezetting moet zijn geweest, vindt men
net ten zuiden van Ulvenhout in een gebied genaamd Koekelberg,
waar nu maar een enkel huis staat. Verder zuidwaarts vindt men
kleinere hoogten met oude bewoning op Nofse/, 't Bergske van
Heerstaaijen en op Hooijdonk, waar nu nog steeds boerderijen
staan 6.
Op vele andere plaatsen zoals in Ulvenhout, de Bieberg en op
Wolfslaar vindt men ook sporen van menselijk verblijf in het verleden. In dat geval is er meestal geen sprake van een vaste bewoning, maar van kampementen van jagers en vezamelaars van bosvruchten, die tijdelijk op een bepaalde plaats waren ' . Deze lieden
legden ook wel een akkertje aan, zoals gebleken is bij het archeologisch ondezoek naar het huis Grimhuijsen achter de kerk van
Ulvenhout, begin 1998 8.
Het centrum van Breda ligt zelfs op twee 'heuvels' met een lager
deel daartussen. Ook hier is sprake van een zeer geschikte plaats
voor een nedezetting waar reeds rond de aanvang van de jaartelling mensenmoeten hebben geleefd.
zo zou men kunnen concluderen, dat ook in Ginneken in oude trjden wellicht mensen hebben gewoond. omdat we er niets vanaf
weten, gaan we er nu van uit, dat er pas in de vroege Middeleeuwen wat verspreide akkers en boerderijtjes in dit gebied zijn ontstaan. Het terrein was verder bedekt met wildernis: bossen, heidevelden en veen. Groepjes boerderijen waren met paden met elkaar
verbonden. lnterlokaal verkeer was er nauwelijks of niet.
De negentiende-eeuwse topografische kaarten geven echter geen
informatie over uitgesproken hoogten in het terrein tussen de
Buistelberg en de Zandberyen, zodat het te betwijfelen is of er voor
de Middeleeuwen hier een vaste nedezetting is geweest.
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De betekenis van de abdij van Thorn
Deze in Limburg gelegen ijksabdl heeft bij de ontwikkeling van het
gebied ten zuiden van Breda een zeer grote ro! gespeeld. volgens
een later herschreven acte zou deze abdij in 992 gesticht zijn door
Hereswint, vrouwe van Strijen, op het bezit van haar man Ansfried
graaf van HoeU n. Hij had het gebied van Thorn ten geschenke
gekregen van de Duitse keizer Otto-l wegens zijn verdienste voor
deze vorst. Het was een zelfstandig vorstendommetje in het Duitse
RUk, waarover Ansfried en later de Abdis-pinces namens de Duitse
keizer de rechtsmacht uitoefende. Hilsondis (=Hereswint) van
Strijen had veel persoonlijke bezittingen in de omgeving van Breda,
die zij aan de nieuwe abdij schonk. Haar ouders zouden de-ze
goederen ten geschenke hebben gekregen van de Lotharingse
(onder-?) koning Zwentibold ". ln de stichtingsakte worden deze
opgesomd: de kerk van Strijen, Geertruidenberg met de kapelvan
de H.Gertrudis, de hof te Gilze met alle aanhorigheden, waartoe
ook bezittingen onder Ginneken; het dorp Baarle met het altaarvan
de H.Remigius, het kasteelSprundelheim en nog vele andere. De
hof van Gilze was een exploitatiecentrum van een uitgebreid
grondbezit, een domein. Het bestond voor een klein dee! uit grond
in eigen exploitatie door horige knechts onder leiding van een
meier, en een uitgebreid bezit aan grond verpacht aan halfrijpe
boeren. De aanhorigheden bestonden uit een uitgebreid systeem
van rechten en gronden in de veÍre omgeving.zo was er een hoeve
in Hulten en één in Ulvenhout. Bij deze laatste behoorde het
grondgebied in het Markdal tussen de Bieberg en het huidige
Reeptiend. Er waren ook nog de latere cijnsgoederen in Rijen,
Molenschot, Hulten, Ginneken, Princenhage, Oosterhout, Rijsbergen-oekel en Snijders-Chaam. ook beschouwde Thorn veel woeste gronden als haar eigendom. Voor grondzaken had Thorn in Gilze
en in Baarle schepenbanken ingesteld, die aanvankelijke de enige
juridische structuur ten zuiden van het toen nog van geen betekenis zijnde Breda vormden. of deze schepenbanken naast de lage
rechtsmacht ook andere meer criminele zaken berechtten, dus de
hogeie rechtsrnacht uitoefenden, is niet bekend. De schepenbank
van de hof van Gilze stond onder leiding van de meier en bestond
uit zeven schepenen, waarvan één uit Ginneken.

De parochie van Gilze
Rond het jaar 1 100 was er zeker een kerk te Gilze met een
parochie die zich uitstrekte tot in de verre omgeving. Van dit
uitgebreide bezit had de stichter van de kerk volgens oudKarolingische wetgeving het recht van de tienden. ln het gehele
dunbevolkte gebied van de parochie moest van alle opbrengsten
van de grond tien procent worden afgestaan aan -in dit geval- de
abdij van Thorn voor het onderhoud van de geestelijken, van de
kerk en voor de vezorging van de armen. Ook Ginneken behoorde
tot de parochie van Gilze, evenals Bavel, Princenhage, Etten en
Sprundel. Aanvankelijk was er maar weinig cultuurgrond. Naarmate
er meer grond werd uitgegeven, namen niet alleen de opbrengsten
van de tienden toe, maar ook het aantal parochianen dat geestelijke
verzorging nodig had. Deze mensen konden onmogelijk de verre
reis naar Gilze maken. Daarom stichtte Thorn een aantal kerkjes in
de verre uithoeken van de parochie van Gilze, die aanvankelijk bediend werden door een reizende priester, maar later een eigen bedienaar kregen en tenslotte zelfstandige parochies werden.
De stichting van de kerk te Ginneken
De kerk van Ginneken moet in de loop van de twaalfde eeuw gesticht zijn. ln 1261 werd er een pastoor aangesteld, door de abdis
voorgedragen aan de bisschop van Luik. Deze kreeg een eigen
inkomen van 18 pond Leuvens 11 uit de opbrengsten van de
tienden. ln 1317 werd de grote parochie van Gilze officieel gesplitst.
Ginneken, Bavel, Princenhage, Etten en Sprundel werden tot
zelfstandige parochies verheven 12.
De kerk van Ginneken stond, evenals die van Bave! in het uiterste
noordwesten van een groot parochiegebied, terwijl die van Princenhage en van Etten meer in het centrum van de nieuwe parochie
gelokaliseerd waren. Welke overwegingen heeft Thorn gehad om
juist die plaats in Ginneken uit te kiezen? ln het voorgaande is betoogd, dat de kerk in Ginneken op een aanvankelijk open gebied
kan hebben gestaan. Ook de eerste kapel in Bavel, die volgens de
overlevering aan het begin van de huidige Dorstseweg gesitueerd
moet zijn geweest, was erg excentrisch gelegen in een nagenoeg
onbewoond deel van de parochie 13.
Ginneken en Bavel hebben echter wel een zekere overeenkomst
wat betreft de ligging van de eerste kerk.
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ln Ginneken koos de abdij een plaats nabij maar wel op enige afstand van de voorde door de Mark, met de bedoeling hier een
bevolkingscentrum te stichten. Ook in Bavel moet de keuze zijn
gevallen op een plaats nabij een voorde, hier door de Wouwerbeek,
in de weg van lJpelaar via Teruooft, Lijndonk en Molenschot naar
Gilze. De naam van het (latere) gehucht Tervoort (=bU de voorde)
herinnert hier nog aan. ln beide gevallen zou een excentrische
plaats dicht tegen het opkomende Breda zijn gekozen om hiermee
enig tegenwicht te bieden aan de oprukkende macht van de Heren
van Bred a. Zo stichtte de -overigens minder excentrisch gelegenkerk van Princenhage al spoedig een kapel dicht tegen de stad op
de linker oever van de Mark, de latere Markendaalsekerk, die tot de
parochie van Princenhage behoorde en dus indirect onder Thorn
viet 14. De plaats van de nieuwe kerken ten zuiden van Breda kan
zo niet alleen ingegeven zijn door pastorale en financiële maar ook
door politieke overwegingen.

Bij aflossing in 1277 behield deze een aantal bezittingen, waaronder de hoeve van Ulvenhout, in erfpacht 15. De heer van Breda
vergrootte voortdurend zijn invloed in het gebied ten zuiden van de
stad door het uitgeven van !een- en cijnsgoederen aan voor hem
belangrijke vazallen. ln 1328 werden er in alle dorpen schepenbanken opgericht, die de lagere en/of middelbare rechtsmacht
kregen. Zo ontstond de heerlijkheid Ginneken en Bavel. De
juridische betekenis van de schepenbanken van Thorn in Gilze en
Baarle raakte daardoor geleidelijk op de achtergrond.
Toch kon Thorn zich nog eeuwen staande houden. ln 1797 werd
echter het kapittel opgeheven en de bezittingen door het nieuwe
regime verbeurd verklaard. De gebouwen werden daarna openbaar
verkocht en grotendeels gesloopt. De middeleeuwse stiftkerk werd
vervolgens parochiekerk en later door P.Cuypers verder opgebouwd in neogotische stijl..

Thorn contra Breda
Het gebied waar nu Breda en de dorpen daar omheen liggen, was
rond het jaar 1000 nog grotendeels wildernis, waar weinig mensen
woonden. De machthebbers zoals de Duitse keizer en zijn leenmannen in Leuven, Luik, Utrecht en 's-Gravenhage hadden er maar
weinig belangstelling voor. Het was een schimmig gebied waar het
recht van de sterkste heerste. ln die tijd is Breda ontstaan, doordat
een heerser een versterking aan de Mark bouwde bij een kleine
nederzetting van vissers en boeren en daar heerlijke rechten ging
uitoefenen.
ln 1190 erkende de heervan Breda dat hij zijn bezittingen slechts
in leen hield van de hertog van Brabant. Tot dan was zijn gezag
beperkt tot een vrij klein gebied van Breda, Teteringen, Terheijden
en Zonzeel. Na zijn onderwerping beloonde de hertog de Bredase
machthebber door hem te belenen met de volledige rechtsmacht in
het gehple gebied rond de stad, dus ook ten zuiden van Breda tot
aan het land van Hoogstraten. Ook de vele bezittingen van Thorn
lagen nu in zijn rechtsgebied. De abdij kwam zo onder de bescherming van de heer van Breda.
ln 1243 moest de abdis en het kapittel hun inkomsten uit de hof van
Gilze en Baarle als onderpand geven aan de heer van Breda voor
delging van hun schulden.

Kerkpaden
ln de eerste ontwikkelingsfase van Ginneken (zie kaart 1) was er
alleen een kerkje op een open terrein. ln de omgeving lagen her en
der kleine groepjes boerderijen met een beperkt aantal akkers. ln
de loop van de tijd ontstonden eÍ zo paden die vanaf deze kleine
woongemeenschappen naar de kerk liepen. Men volgde bij de
kerkgang die meestal te voet geschiedde, zoveel mogelijk een
rechte weg door de niet-ontgonnen gebieden en vaak over het erf
van andere boerderijen. ln bijna alle oude dorpen is zo een
stervormig patroon van paden te onderscheiden, met de kerk als
centraal punt. Later ontwikkelden sommige paden zich tot wegen en
straten. Ze zryn nu nog steeds in het stratenpatroon te herkennen.
ln Ginneken moet dat eveneens zijn gebeurd. Alleen is hier sprake
van een half sterpatroon, omdat de kerk aan een rivier stond. Aan
de linkerzijde van de Mark woonden nauwelijks mensen, althans
niet nabij het latere dorp en de kerk. De parochiegrens met Princenhage liep bovendien dicht bij de rivier. De kerkgangers van Galder passeerden de Mark bij een der vonders over de rivier om hun
kerkgang naar de parochiekerk in Ginneken via de rechteroever te
vervolgen.
Kerkpaden naar de Ginnekense kerk zouden kunnen zijn: de weg
over de hoge rand vanaf de Watermolen in zuidelijke richting, rechtdoor naar de toren van de kerk.
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Ook de weg vanaf Ulvenhout eveneens via de hoge rand dicht bij
de Mark, eveneens recht naar de kerk; de huidige Bavelselaan voor
de mensen van Overakker; een pad vanaf het Valkeniersplein
dwars over het SchoolaKkerplein naar de toren van de kerk, ten zui16.
Deze padenstructuur zou vooral
den van de huidge Markt langs
wellicht voor 12OO kunnen zijn
kerkje,
een
van
in de beginperiode
landweg
was die Breda via Ginneeen
al
ontstaan. Of er toen ook
zijnde
steden
in België valt echter
ken verbond met de in opkomst
17.
sterk te betwijfelen

Molenwegen
ln dezelfde eeuw dat er in Ginneken een kerk werd gesticht werden
net ten noorden van de huidige Zuidelijke Rondweg een windmolen

en een watermolen gebouwd. Er strekte zich daar een zandige

terrein uit bestaande uit een aantal landduintjes. Dit was gesitueerd
vanaf de Marijke Meustraat ten westen van de huidige Ginnekenweg tot aan de Sacramentskerk aan de huidigeZandberglaan ten
op de duintjes
oosten van de Ginnekenweg. De windmolen stond
18.
Later stonden
tussen de Zandbergweg en de Marijke Meustraat
er zelfs twee windmolens, waarvan de oudste wel in vervallen staat
was.
Volgens dr.Karel Leenders werden er in het derde kwart van de
dertiende eeuw bij de zich ontwikkelende stad Breda twee groepen
van drie motens gebouwd. twee windmolens en één watermolen.
De ene groep stond op de Zandbergen, de andere halfweg tussen
1e.
het stadle Bieda en Princenhage
Om de Zandbergse watermolen van voldoende water te voorzien
werd een wellicht reeds bestaande sloot vanaf de lJpelaar langs de
zuidzijde van de Zandbergen naar de Mark uitgegraven en verbreed. Hierdoor werd het water van de oude loop van De Rulle
geleid. Deze vervoerde voordien het water van de beken vanuit het
achter de lJpelaar gelegen gebied via de lager gelegen Ramen
langs de Lovendijk in de richting van de stad, waar het achter de
huidige Ginnekenstraat in de Mark stroomde. Dat water werd nu
door het nieuwe kanaal ten zuiden van de Zandbergen naar de
watermolen gevoerd.
Deze kon gebruik maken van het verval wanneer het water van de
hoger gelegen Zandbergen in de beemden van de Mark terecht
kwam.
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ln 1280 wordt deze nieuwe gracht voor de eerste maal vermeld :
usque ad fossa m tendentem yersus molendium, tot aan een gracht
die naar de molen loopt. De watermolen stond op de westelijke helft
van het tracé van de huidige Ginnekenweg bij het appartementencomplex genaam d Watermolen 20 .
Behalve naar de kerk moesten de bewoners van Breda en Ginneken ook naar de molens. Evenals de wegen naar de kerk die in
Ginneken toen al eerder waren gevormd, ontstonden er na 1250
dus ook wegen die naar de molen liepen . Zo zal het deel van de
huidige Ginnekenweg tussen de Rondweg en de Ginnekense kerk
niet alleen als kerl<weg maar ook als molenweg hebben gediend.
Als interlokale verbinding stelde deze weg in de dertiende eeuw
vermoedelijk nog weinig voor.
Een andere weg die naar de molen liep is de huidige Prins
Hendrikstraat, waarlangs de boeren van Overakker en de omgeving
van het Valkeniersplein naar de Zandberg reden om daar hun
graan te laten malen. Ook aan de noordzijde van de Molenleij liepen molenwegen, zoals de huidige De Roy van Zuidenwijnlaan.
De verdere ontwikkelingen rond de kerk van Ginneken
ln de tweede ontwikkelingsfase (zie kaart 2) komen de eerste (groere) woningen bij de kerk tot stand. Vaak is de eerste vestiging een
herberg. Zo zou in Ginneken op de open ruimte bij de kerk de
boerderij Het Hert kunnen zijn ontstaan tussen de weg vanaf de
Watermolen en het latere Marktplein (nr. 9-1 1). BU deze boerderij,
die oorspronkelijk met de woonzijde naar het zuiden kan hebben
gelegen, stond vanouds een brouwerij ". Vermoedelijk was er vrij
snel na de stichting van de kerk een herberg waar de dorstige
kerkgangers een pint konden drinken.
Een tweede boerderij kan gestaan hebben aan de huidige
Raadhuisstraat ter hoogte van het raadhuis en het nevenliggende
winFetpand. De grond hiervan strekte zich westwaarts uit tot aan de
Mark. Later heet deze boerderij de Cathalijnenhoeve.
Aan de Ulvenhoutselaan zou ook reeds een huis hebben kunnen
staan op de plaats van het latere Valkrust.
Zo waren er een eeuw later op de grote open ruimte waar de kerk
stond enkele boerderijen en een herberg ontstaan, die op het
eerste gezicht vrij ongeordend op het veld stonden.
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De voorlooers van Het Hert, de Cathalijnenhoeye en het latere

ln 1641 was de brug definitief en raakte de doorwaadbare plaats
buiten gebruik. De baan van oost naar west volgde daarna vanaf
de Dillenburgstraat de Ginnekenweg naar de Ginnekenmarkt om
vervolgens via de Duivelsbruglaan naar het westen te lopen (zie
kaart 4). Bovendien werd het gemeen-schappelijke weidegebied
langs de Mark met de naam de Ganse-weijde in 1601 bij een
verdeling onder de gerechtigden, toegewe-zen aan jonker
Sebastiaan van lJpelaar, die het bijna vier bunder (ongeveer S
hectare) grote gebied openbaar in vier kavels liet verkopen 23. tn de
cijnsboeken van 1699 2a werd echter door de heer van Breda een
doorgang door het meest zuidelijke perceel naar de Mark
gereserveerd waarlangs het verkeer naar de voorde zou kunnen
rijden wanneer de brug niet kon worden gebruikt: ...een reepken
aan de ganseweijde onder Ginneken, eertijts tot eenen wegh
gebruickt om door de Marke te rijden, groot omtrent 24 roeden op
condisie dat het voorschreeven reepken bij tijde van oorlogh,
desnoot sijnde bij affbreeke van de brugge aldaer, altijt sal sijn tot
dienst van de gemeente. De doorgang kwam uit op de
Ginnekenweg tegenover de Laurentiuskerk. Een poort herinnert
nog aan de vroegere situatie. Het pad naar de Mark werd tot ver in
de negentiende eeuw het GanseweijstraafT'e genoemd, maar is nu
nog maar nauwelijks terug te vinden. Het liep dwars door de laagbouw van het huidige appartementencomplex De Marckhoek.

Valkrustzouden zo wel eens de oudste bewoonde plaatsen van het

centrum kuflnen zijn geweest.

De baan van noord naar zuid
Nadat de heer van Breda in 1 190 door de hertog van Brabant met
de vollediqe rechtsmacht van het gebied rond Breda was beleend,
nam Oe Oëtekenis van deze locale machthebber snel toe. De groei
van de stad en de hofhouding van de heer zorgden al spoedig voor
een toen arfie van het interlokale verkeer van zuid naar noord en
omoekesr6. Aanvankelijk volgde dit de oude paden naar de kerk,
*"àrUii ook door particulier gebied van de boeren werd gereden. Al
sooedio ksn dit niet meer worden gedoogd, waardoor er een nieu*" rorË weÍd gekozen buiten het toenmalige centrum om (zie kaart
3). Zo sntsfond de bocht in de Ginnekenweg ter hoogte van de
huidige Laurentiuskerk, de weg langs de noordzijde van het marktve6 èn dg flaadhuisstraat. Hier begon de baan zich met een flauwe
bocht terug te buigen naar de Mark. Via het eerste deel van de huidioe UtveÀhoutselaan bereikte men vlak voor de Bursfelberg (de
rotnae in de Ulvenhoutselaan) weer het oude tracé van de kerkpaden. Naast een baan van west naar oost ontstond er zo er in de
veertiend s sëuw ook een baan van noord naar zuid. Het is niet duidelijk of de loute spontaan is ontstaan, dan wel dat er hier sprake
is vàn een resolutie van de in 1328 opgerichte schepenbank.
Deze nieuw@ route en de voortdurende toename van het interlokale
verkeer dooÍ Ginneken hebben tot gevolg gehad dat de driehoekige
vorm van het marktveld is ontstaan, zoals deze nu nog steeds
bestaat. pe Íloordzijde was een deel van de baan van noord naar
zuid, de wegt- en zuidzijde werden gevormd door de verbindingen
vanaf de baan naar de kerk. Al spoedig kwamen er meer woningen
en/of boerdenjen langs het Marktveld. Omstreeks 1500 was de
bebouwino van de Markt al praktisch voltooid.
De oudste-Oebouwing van de eerste woningen paste zich geteidelijk
aan de nieuWe situatie aan door herbouw van de opstallen aan de
Markt en de Raadhuisstraat.
Toen er tijdens het Twaalf,arig Bestand (1609-1 621) voor de eerste
maal een vaste brug over de Mark werd gelegd op de plaats van de
huidige pu;yelsbrug, maakte het verkeer steeds minder gebruik van
de voorde'".

De ontwikkeling van het kerkgebouw
ln het voorgaande is er van uit gegaan, dat het kerkgebouw aan de
Duivelsbruglaan op dezelfde plaats staat als het allereerste kerkje.
of deze veronderstelling juist is, kan niet worden nagegaan. ts het
eerste gebouwtje niet meer geweest dan een houten optrekje? of
heeft Thorn meteen of korte tijd na de stichting al een eenvoudig
stenen gebouw met toren laten optrekken op de plaats waar nu de
hervormde kerk staat?
In zijn beschrijving van de monumenten van de Baronie van Breda
(1912) vermeldt Jan Kalf,secretaris van de in 1903 ingestelde Rijkscommissie en later directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, dat het onderste gedeelte van de toren van de
veertiende eeuw zou dateren, op grond der eenvoudige imposten
aan de rechtstanden van den boog, die hem met het schip in
gemeenschap stelt 25 .
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Koor en dwarsschip dateren op grond van de laatgotische vormen,
vermoedelijk van de vijftiende eeuw. Om een grotere kerk te krijgen
begon men toen met de bouw van een nieuw koren transept
oostwaarts van het toen bestaande kerkje. Het schip ging in 1625
verloren en werd in 1630 in de vermoedelijk oorspronkelijke vorm
herbouwd. ln 1939 werd dat vr[ lage schip afgebroken en
vervangen door het huidige, ongeveer 1.5 meter hogere schip. De
toren werd in 1649 gedeeltelijk herbouwd, maar vermoedelijk niet
verhoogd 26.
Wanneer de toren werkelijk in de veertiende eeuw op de huidige
plaats werd opgetrokken, is de vraag of dit bij een reeds bestaand
stenen kerkgebouw plaats vond. Vermoedelijk zullen we het door
de bouwkundige werkzaamheden die in de loop van de eeuwen
aan kerk en toren hebben plaats gevonden, nooit te weten komen.
De Markt omstreeks 1500-í 600
De boven beschreven ontwikkeling van het huidige centrum berust
voor een groot deel op veronderstelling. Van de situatie rond 1600
bestaat echter een voortreffelijke afbeelding van de bebouwing
langs het Marktveld (kaart 4). Omstreeks 1 500 zal het er
vermoedelijk niet veel anders hebben uitgezien. Tijdens het
Twaalflarig Bestand (1609-1621) was er geen militaire strijd en kon
de toenmalige heer van Breda zijn bezittingen weer eens gaan
beheren. ln die tijd was de oudste zoon Philips Willem van de 1584
neergeschoten Willem van Oranje na jarenlange gijzeling door de
Spaanse koning weer vrij man en kon zo de goederen in Breda en
omgeving in bezit nemen . Z\n raadsman Keermans herbouwde
Bouvigne tot een in renaissancestijl opgetrokken kasteeltje, dat hij
vervolgens aan zijn meester verkocht. Diens voorvaderen uit het
huis van Nassau waren in de zestiende eeuw begonnen met de
aanleg van het Mastbos. Er was nu alle tijd om hier mee door te
gaan. Daartoe kreeg de uit Bavel afkomstige landmeter Jacob Lips
opdracht een kaart te maken waarop de bezittingen in het Markdal
en dus ook het Mastbos in beeld werden gebracht.
Deze kaarl van Lips 27 geeft een vnj nauwkeurig beeld in
vogelvlucht van cinder meer het dorp Ginneken met alle huizen die
er toen stonden (zie detail in afb.1).
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Komende via de huidige Ginnekenweg vanaf de aan de onderzijde

van de kaart afgebeelde vesting Breda bereikt men eerst de
Zandbergen, waar men met een stenen brug de Molenlefrl
passeerde. Direct bij de brug stond aan de westzijde van de weg de
Watermolen, omgeven met een aantal huizen zowel ten noorden
als ten zuiden van de beek. Westwaarts van de watermolen stond
op de Zandbergen een houten standaardmolen 28. Aan de

Ginnekense kant van de Molenleij was op de plaats waar nu de
tunnel in de Zuidelijke Rondweg ligt, de herberg De Drij Koningen
gevestigd. Verder kon men er ook terecht bij een smid en een
wagenmaker. Ook ten noorden van de beek lag minstens één
herberg, die zijn bestaan dankte aan de bezoekers van de molen

Het aantal woningen in deze buurtschappen was vrij groot in
verhouding tot dat in het centrum van het dorp. Langs de
Ginnekenweg stonden tot aan Ginneken verder alleen nog enkele
woningen bij de Kalishoek. Het dorp zelf begon in die tijd ter hoogte
van de huidige Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg. De bebouwing
rond de Markt is vrij compleet. Langs de Raadhuisstraat staan
eveneens enkele woningen, zo als ook aan het begin van de
Ulvenhoutselaan. Na De Wijngaert (Valkrust) is er verder geen
bebouwing tot bij de Buistelberg.
De namen van de huizen
ln de akten van het schepenprotocol, die bewaard zrjn vanaf
ongeveer 1500 worden de namen van de huizen genoemd. De
gehele westzijde van de Markt (op de foto rechts) werd in beslag
genomen door het complex van Het Hert, later Het Rood Heft
genoemd. Zoals boven reeds beschreven is dit een van de oudste
panden in het Ginneken. Het was een boerderij, brouwerij en
herberg. Het hoekpand van de Duivelsbruglaan ontbreekt op deze
kaart, waardoor de kerk minder ingebouwd was als nu het geval is.

Aan de zutdzijde van de Markt vinden we vanaf de kerk De Zalm
(nr.13), die al in de zestiende eeuw werd samengevoegd met het
middenpand (nr.14) De Engel .
En tenslotte het hoekpand met de Raadhuisstraat, genaamd De
Zwaan (later Café Brauwers).
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Doorgaande langs de Raadhuisstraat de in het voorgaande reeds
genoemde Sf. Cathalijnenhoeve, die eveneens tot de oudste bebouwing bij de kerk zou kunnen worden gerekend.
Komende vanaf de Ginnekenweg stonden aan de noordzijde van
de Markt (op de foto van rechts naar links) de huizen De Entvogel,
Iater De Pauw genaamd (nu Ginnekenweg nr. 345-347) en daarna
een dubbel pand, dat verschillende namen heeft gehad: De (halve)
Maen en De Witte Suraen (Markt nrs. 2, 6) 30. Voorbij de huidige
Postlaan een huis, daarna het Schoolhuis (ingang Viandenlaan) en
tenslotte een boerderij op de hoek van de Bavelselaan.
Aan de westzijde van de Ulvenhoutselaan treft men alleen De
Wijngaert aan, later Valkrust genaamd, Voorbij de hoek van de
Bavelselaan staat De Klijnen Wijngaert, een herberg, later de
brouwenl De Roskam.

Besluit
Bij het ontstaan en de uitgroei van het dorp Ginneken zijn twee
centrale punten te onderscheiden: de stichting van een kerk
omstreeks 1200 en de bouw van een watermolen aan de zuidrand
van de Zandbergen in de dertiende eeuw. Belangrijk factoren bij de
keuze van de plaats van de kerk moeten zijn geweest: de baan van
oost naar west en de voorde door de Mark ter hoogte van de
huidige Koningin Emmalaan. Na 12OO neemt Breda in belangrijkheid toe, waardoor de oude kerkpaden van noord naar zuid
uitgroeiden tot een interlokale weg, die met een bocht rond de
bebouwing bij de kerk werd geleid. Stond de kerk aanvankelijk
vrijwel alleen op een open terrein, in de veertiende eeuw moet het
huidige vrij kleine marktplein zijn ontstaan door inbouwen op het
open veld. ln feite was rond 1600 de infrastructuur van het huidige
centrum van Ginneken al bijna compleet doordat de voorde
vervangen werd door een brug in de huidige Duivelsbruglaan.
(Samenvatting van een lezing door de auteur op 15 maart
Ginneken)
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Ganseweijde te Ginneken' ,in Engelbrecht van Nassau, 1994-3, p.150 e.v. Verder Chr.Buiks
Veldnamen Ginneken en Bavel, dl.l, p.47 e.v.
24.R.A.N.8., Archieven rentmr. Pr.Frederik, nr.91; archiefnr' 119' f'116'
25.Omstreeks 1200 werd het bouwen in baksteen gebruikelijk, voordien werden de -romaansekerkjes vaak in tufsteen gebouwd. Het lijkt uitgesloten dat hier voor de eerste kerk tuftteen
ls gebruikt.
26.Jan Kalf: De monumenten van geschiedenis en kunst, eersÍre stuk De monumenten in de
voormalige Baronie van Breda, p.251; 19'|,2, Utrecht.
27 .Zie voor de restaurati e'. Bouwkundig Weekbtad Architectura, nr.10, 1929; en nr.44, 1940.
Het is niet bekend waarom de toren in 1649 opnieuw bemeEeld werd. Wellicht betrof het een
herstel van de oorlogsschade. ln de litteratuur vindt men geen duidelijke aanwijzing over
lnstorting of afbrandàn van de torenspits. De vormen van de toren vertonen gelijkenis met het
torentje van de St.Joostkapel in Breda.
28.Jacob Robbrechtszn Lips: Caefte ende metinge...van seeckere siine furstel.genade Bosschen
Landen Wegen Heerbanen Wateren, Heijde ende andere Gronden van enrcn gelegen soo
ln de dorpe van de Hage als tot Ginneken bij de Stadt Breda, mitsgaders mede van eenige
Particuliere Wrsoonen Landen ende Gronden; 1621 met aanvullingen van hem in 1624,
Gekleurd 2O2x 107 cm; schaal 1:4000. ln 1625 maakte Jan Pieterszn Dou een verkleinde
copie (100x156), ARA Hingman 1640. RANB heeft heeft hiervan een copie op ware grootte,
1916. Hiervan kleurencopie o.m. in museum Paulus van Daesdonk, Ulvenhout.
29.De windmolen brandde af in 1624 bij de belegering door de Spanjaarden, tenrvijl de
watermolen in 1637 bij de aanval op de stad door Frederik Hendrik in vlammen opging.
30.Zie vor een nauwkeurige beschrijving van deze buurtschappen:A.W.Jansen, in Engelbrecht
Van Nassau, 1993-2, 1993-4 en 1994-1.
31 .Zie dezelfde auteur in Brieven van Paulus, nr.146, october 2003.
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EEN BOERDERIJ AAN DE
BLOEMSTRAAT IN GI NNEKEN
door Ad Jansen

lnleiding
ln het oude Ginneken loopt vanaf de Dillenburgstraat een smalle
straat in een knik naar de Rozenlaan. De B/oemstraat is aan de
westzUde bebouwd met woningen uit het begin van de twintigste
eeuw en aan de oostzijde met pandjes uit de jaren twintig van
diezelfde eeuw. Aan de westzijde staat een vrijstaande woning met
het uiterlijk van een vroegere boerderij. Deze staat met de oostelijke
zijgevel was scheef tegen het trottoir aan. Hebben we hier te maken
met wat men in Breda tegenwoordig een vroegere sÍadsboerderij
noemt? Hieronder verstaat men dan een tussen de bebouwing
verscholen agrarisch bedrijf, waar in de winter de koeien op stal
stonden, maar waarvan de bouw- en weilanden elders lagen.
Vroeger waren deze vooral in de stad te vinden. Voor zover ze er
nog zijn verdwfnen deze momenteel in een versneld tempo. Het
vervolg van deze uiteenzetting zal aantonen, dat het hier gaat om
een negentiende-eeuwse hovenierderij, die omstreeks 1900 een
boerderij is geworden. Het is een stukje van een rijke ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied tussen de Ginnekenweg, Dillenburgstraat en Rozenlaan.
De eerste boerderij, í750
De ontwikkeling in het blok Kalishoek, Rozenlaan, Dillenburgstraat
en de oostzijde van de Ginnekenweg begint omstreeks 1750 met
de bouw van een boerderij op de plaats waar nu aan de Ginnekenweg twee.identieke herenhuizen staan, die De Tweeling worden
genoemd 1. Deze twee fraaie herenhuizen werden in 1886 gebouwd
door de eerste luitenant Jan Meinard Simon. De reeds bestaande
woning liet hij grotendeels afbreken en in de vorm van twee
herenhuizen herbouwen. De in 1886 verdwenen woning had toen
al een geschiedenis van 130 jaar achter de rug.

*
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foto 1
De wesf zijde van
de Bloemstraat in
2004.
Links de zijgevel

van de voormalige
boerderij van
Van Miert
(foto A.W.Jansen
2004)

Foto 2: De familie Adrianus van Mieft en Anna Paulussen
omstreeks 1900 voor de voordeur van hun pas herbouwde boerderij
Bloemstraat 1. Vooraan van links naar rechts de kindem: Johannes
wilhelmus (1895.1943), bij moeder op schoot Petronella Johanna
(1899-1968), Antonius Jacobus (1896-1945) en Maria Petronella
(1893-1953). RechÍs zittend grootmoeder Elisabeth Petronelta
Paulussen-Voermans (1816-1901) (coll. A. van Miert, Breda).
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omstreeks 1750 stichtte Martinus Graeuwen op een akker van I ,5
hectare een boerenhuis, net in de bocht van de toenmatige
Steenweg van Breda naar Ginneken. Het perceel heette De Fuijók.
Het lag in een punt tussen de huidige Ginnekenweg, de
Dillenburgstraat en de Rozenlaan (zie kaart 1).
Een nog oudere hoeve, iOGs
Het perceel De Fuijck maakte eerder deel uit van een nog oudere
hoeve, die aan de wesbijde van de huidige Ginnekenweg iag, nabij
het begin van de huidige Koningin Emmalaan. Hiertoe hoorde de
grond aan de westzijde van de toenmalige Steenweg tussen de
huidige Koningin Emmalaan en de Burgemeester Serrarislaan. Ten
oosten van de weg lagen tussen de Kalishoek en de
Dillenburgstraat De Grote Boomgaard, in tegenstelling tot De Keine
Boomgaard ten zuiden van de Dillenburgstraaat en De Fuijck (zie
kaart 1).
De boerderij ten westen van de weg werd in 1665 gebouwd door
Sebastiaan van Rethy, vorster van Ginneken. Hij woonde zelf op de
Ginnekenmarkt, ter hoogte van nr.242. Bij de veetelling in 1672was
hij met twee paarden en vijf koeien een der grotere boeren van
Ginneken en overakker'. ln 1698 werden de bezittingen verdeeld
onder de kinderen. Cornelis van Rethy, boswagter van Sijne Maj.
Eossche n tot UlvenschoL erfde de bouwhoeve. De perceleà aan de
oostzijde van de weg werden verdeeld onder de andere kinderen.
De Fuijck ging met vijfhonderd roeden (1 ,6 hectare) naar Adriaen
van Rethy, vorster en deurwaarder in de Haghe a. Deze akker
grensde westwaarts aan de SÍee nweg (=Ginnekenweg), zuid en
oostwaarts aan de gebuurstraten (=Dillenburgstraat en Rozenlaan),
die er voor de helft bij hoorden. Het perceel werd in 1719 door de
dochter van Adriaen verkocht aan de secretais van Ginneken en
Gilze Johan Hendrik Damisse. Diens weduwe verkocht het nog
steeds onbebouwde akkerland in 1T4g aan de boven reeds
genoemde Martinus Graeuwen, die er zelf ging boerens. De nieuwe
eigenaar moet op zijn grond meteen een boerenhuis hebben
gebouwd, voorganger van de boven reeds vermelde tweeling
herenhuizen Ginnekenweg 301 en 303.

247

Foto 3: Het gezin van Adrianus van Miert en Anna Paulussen kort
na 1900, achter hun boerderij Bloemstraat 1 . Van links naar rechts:
Maie, grootmoeder Paulussen-Voermans, Jan, vader Janus ('De
Dikke Jaan'), moeder Anna met op schoot Pieta; Toon (coll. A. van
Miert, Breda)

De boerderij van Martinus Graeuwen
De bouw van een hoeve moet direct na aankoop hebben plaats
gevonden. ln 1753 woonde hij volgens de gemaallijsten0 al in zijn
nieuwgebouwde huis.
Hij was getrouwd met Cornelia Beens. Martinus overleed in 1783,
zijn weduwe in 1807 op de leeftijd van 94 jaar. lntussen was in 1802
via een openbare verkoping de hoeve overgegaan naar Jacobus
van Gool, gehuwd met Pieternella Craane, kleindochter van het
echtpaar Graeuwen-Beens. Een ander kleinkind Johannes Craane
had naast de boerderij van zijn grootouders een woning gebouwd
(Ginnekenweg 309). ln 1802 verkochten Cornelia Beens en haar
kinderen het erf van dit huis alsnog aan de zadelmaker Johannes
CraaneT. Ook het resterende deel van De Futjck was via de openbare verkoping verkocht aan Jacobus van Gool, die vóór 1802 de
boerderij met de grond had gepacht van Cornelia Beens en de
kinderen. Bij de openbare verkoping werd het bezit als volgt omschreven'. een huijsinge, stal, schuur, hof, boomgaard en aenstede,
staande en leggende omtrent of aan het Dorp van Ginneken, groot
omtrent 549 roeden, oost en zuid de gebuurstraat (Rozenlaan en
Dillenburgstraat) en J.C.Craane (Ginnekenweg 309), wesf de
SÍeenweg en noord Pieter Laurens Vermeulen (De Grote Boomgaard)8.

Boerderij wordt deftige dorpswoning

4: Omstreeks 1920 stond er aan de huidige Dillenburgstraat
naast het postkantoor (nr.38) een houten woning behorende bii de
btoemisterij aan de Bloemstraat. Al na enkele iaren moest deze
wijken voor woningbouw (coll.A.van Dun, Ulvenhout)Foto

Jacobus van Gool moet omstreeks 1812 zijn overleden. In dat jaar
liet zijn weduwe Pieternella Craane de nalatenschap openbaar
verkopene. De boerderij werd gesplitst in twee kavels. Koop 1
bestond uit de boerderij met aanhorigheden en de daarachter
gelegen dries, samen 84 aren. Koop 2 werd gevormd door een
perceel zaailand, groot 65 aren, gelegen tussen tussen de huidige
Bloemstraat, Rozenlaan en Dillenburgstraat. De gebuurstraten
(Rozenlaan en Dillemburgstraat) waren beplant met eiken en
behoorden voor de helft tot het perceel zaailand Beide kopen gingen naar de oud-officier Willem Derks (1761-1845). ln de punt van
de oostzijde van de Ginnekenweg en de Dillenburgstraat stonden
nu twee huizen: het pand van de zadelmaker Craane (nr.309) en op
de hoek de woning van de rustende smid Roeland Vermeulen 10
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Foto 5: De houten bloemistenwoning werd aangekocht door de
N.Hervormde Gemeente van Ginneken. Deze plaatste het
gebouvvtje als blokhut voor de jeugdverenigingen op de oostelijke
hoek van de Wertstraat en de Duivelspruglaan. ln 1934 werd de
blokhut verplaatst naar het achterterein van Maiëndal (coll. ViëtorLe Heux).

ii.li:

Foto 6: Het gezin van Johannes wilhelmus van Miert in 1g35, voor
de zuidwest zijde van de boerderij Bloemstraat 1. De foto ,s
genomen van uresÍ naar oosf. Helemaal rechts het woonhuis aan
de Bloemstraat. op de foto staat Elisabeth van Miert-van Haperen
(1895-1998) met haar kinderen (coll. A. van Miert, Breda).

.Derks heeft van de boerderij een deftige dorpswoning gemaakt
(Ginnekenweg 301-303). Hij was gehuwd met Cornelia Middelaer.
Na haar dood in 1814 hertrouwde hij met Johanna Nodell. ln 1821
werden de bezittingen van Derks terwille van zijn kinderen uit zijn
eerste huwelijk openbaar verkocht 11.
Het ging om een huizinge, stallinge, hof en erue, beplant met zeer
vele exquise vruchtbomen. Alles werd eigendom van de tweede
echtgenote van Derks. Maar in 1837 werd weer een deel van de
percelen verkocht ". Bij het huis resteerde daarna nog een tuin van
17 aren. Een strookje aan de noordzijde werd aan de eigenaar van
het aangrenzende perceel verkocht, terwijl de rest van de
oorspronkelijke percelen tussen Rozenlaan en Dillenburgstraat,
waarop nu ook de Bloemstraat ligt verkocht werden aan de tuinman
Antonie van Gool, zoon van de boven genoemde Jacobus van
Gool. Na verscheidene andere eigenaren kwam de dorpswoning
Ginnekenweg 301-303 uiteindelijk in handen van de gepensioneerde officier Jan Meinard Simon. Zoals boven reeds vermeld, liet
deze zijn woning tussen 1883 en 1886 herbouwen in de vorm van
de tweeling-herenhuizen Ginnekenweg 301 en 303.
De hoveniersfamilie Van Gool
Antonie Jacobzn van Gool werd in Ginneken geboren in 1799 als
zoon van Jacobus Antonie van Gool (1769-ca.1812) en Petronella
Craane (1773-1857), die we boven al eerder hebben ontmoet. De
familie Van Gool bestond uit tuinlieden en hoveniers. Ze kunnen als
grondleggers worden gezien van de hovenierderij (later ook)
boerderij aan de huidige Bloemstraat. Omstreeks 1830 breidde
Antonie zijn bezit verder uit. Van de kinderen van Pieter van Gool
(broer van vader Jacobus) kocht hij een huis met de daarnaast
gelegen tuin aan de zuidzijde van de Dillenburgstraat ongeveer tot
de hoek van de huidige Postlaan. Dit perceel heette van ouds Hef
Klein Bogerdje en was 34 are groot (zie kaart).
Vader Pieter van Gool had dit in 1810 verkregen via een openbare
verkoping uit de nalatenschap van Jan Swanen ". tn 1838 deed zijn
neef Antonie Jacobzn dit huis en met de grond van de hand aan de
Roomsche Gemeente van Ginneken voor de ontwikkeling van het
toen nieuwe parochiecentrum.
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Kort daarna kocht hij van de weduwe van Johannes Jordens de
woning gelegen aan de Ginnekenmarkt 8, die tot dan als dienstwoning deel uitmaakte van de herberg en boerderij Het Rood HerÍ (nrs
8-12)'0. Hier woonde hij met zijn moeder Petronella Craane, die te
boek staat als hoyenierster. Zij overleed in 1857.
Hij woonde daarna op de Markt met zijn vrouw Hendrika van Oosterhout en zijn broer Adriaan van Gool, die eveneens tuinman van
beroep was. ln 1878 werd een en ander verkocht aan de buurman
aan de Ginnekenweg, kuiper en winkelier Cornelis de Bie. Antonie
mocht levenslang het vruchtgebruik van dit huis behouden. HU
overleed in 1880.

Hovenierderij aan de Bloemstraat
Antonie van Gool bouwde in 1845 ook een hoveniershuisls op de
tuingrond ten noorden van de Dillenburgstraat, deel van de vroegere Fuijck. Aan de later ontstane Bloemstraat nr.1 is deze, zij het
in verbouwde vorm, nog steeds terug te vinden. Ook begon hij met

het verkopen van stukjes grond voor woningbouw aan de Dillenburgstraat en de Rozenlaanlo, een proces van verkaveling van het
vroegere perceel De Fuijck dat zijn opvolgers tot in de jaren twintig
van de twintigste eeuw zouden voortzetten. ln 1821 was door de
tweede echtgenote van Willem Derks al een hoekje bouwgrond
verkocht in de punt van de Rozenlaan en de Dillenburgstraat aan
de Ginnekense onderwijzer Gerard Metsers. Aansluitend verkocht
Antonie van Gool in 1844 opnieuw een stukje bouwgrond aan de
huidige Dillenburgstraat. ln 1852 deed Antonie ook de door hem
gestichte hovenierswoning (Bloemstraat 1) van de hand. De koper
was vermoedelijk een neef: Antonie Willemzn van Gool uit Princenhage. De hovenierderij bleef tot ongeveer 1880 in handen van deze
familie. Daarna werd de uit Nederlands-lndië gekomen Comelis van
den Muijsenberg (1833-1895) eigenaar van het comlex.
Deze ontpopte zich als een ware projectontwikkelaar. Hij kocht in
1879 een groot herenhuis aan de Ginnekenweg (nr.273-275), met
een grote tuin tot aan de Rozenlaan en zuidwaarts van zijn huis
langs de huidige Ginnekenweg. Hierop verrezen later het herenhuis
nr.281 en de Sociëteit Amicitia (nr.283-285). ln 1891 kwamen zijn
bezittingen aan ztjn vrouw Wilhelmina Maria Voermans.
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Dezelfde activiteiten ontwikkelde het echtpaar Van den Muijsenberg

op het terrein van de hovenierderij aan de latere Bloemstraat. ln
1890 verkocht hij aan de Dillenburgstraat tegenover de Postlaan
een stukje grond voor de bouw van het eerste Ginnekense postkanoot (Dillenburgstraat 38) 17.
Een andere ontwikkeling vond plaats aan de Rozenlaan. Aansluitend aan het perceel van Amicitia werd een stuk tuingrond van de
hovenierderij afgenomen voor de bouw van een kegelbaan langs de
Rozenlaan. Ook nabij de Dillenburgstraat werden enkele huizen
langs de Rozenlaan bijgebouwd.

Boerderij van de familie Van MieÉ
In 1898 kwam de belangrijke ontwikkeling tot stand, die leidde tot
het ontstaan van de Bloemstraat. Het toen nog ongeveer 73 aren
grote blok van de hovenierderij, werd in twee delen gesplitst,
ongeveer op de plaats van het midden van het eerste deel van de
huidige Bloemstraat 18. Het grootste deel met het huis en 60 aren
werd verkocht aan de Adrianus van Miert (1858-1933). Deze
Ginnekense landbouwer en hovenier kwam uit het gebied van de
lJpelaar, waar hij bouw- en weidegrond had ten zuiden de Valkeiersaan aan de huidige Groot-lJpelaardreef, de vroegere Nieuwe
Dreef 'n. H'j was getrouwd met Anna Paulussen (1 857:1931). Uit dit
huwelijk werden zes kinderen geboren, drie jongens en drie meisjes
(zie foto 2 en 3). De oude hovenierswoning werd nagenoeg geheel
herbouwd in de vorm van een langgevelboerderU. De zuidwestgevel

met de hoofdingang schoof daarbij iets op naar het zuidwesten,
terwijl de zijgevel wat schuin op de nieuwe terreinscheiding kwam
te staan. Ook de noordgevel aan de kant van het erf schoof iets op
naar het zuidwesten.
Het gedeelte van het oorspronkelijk blok dat aan de oostzijde van
de nieuwe terreinscheiding !ag, dat wil zeggen ten oosten van de
huidige Bloemstraat, was ongeveer 13 aren groot. Het werd
verkocht aan de Ginnekense lompenfabrikant Marinus Johannes
Petrus de Beer. Hij woonde op Ginnekenweg 350, terwijl zijn fabriek
op het binnenterrein achter zijn huis stond 20.
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De Grote Boomgaard

De Fuijck

1665 hoeve

Sebastiaan van Rethy

Kaaft 1: De situatie in het gebied Íussen Ginnekenweg, Kalishoek,
Rozenlaan en Dillenburgstraat, in de zeventiende en achttiende
eeuw (tekening A.W.Jansen).

Kaart 2: Deze aan het Kadaster ontleende kaart van omsÍreeks
1990 taat duidetijk de dichte bebouwing zien van het gebied op
kaart 1. De boerderii Btoemstraat is zwaft ingetekend, de
Tweeting-herenh uizen Ginnekenweg 301 -303 ziin gearceerd.
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De oostzijde van de Bloemstraat
De Beer bouwde op het door hem gekochte terrein een bloemenkas
met een schuur. Het geheel werd in 1904 verkocht aan de bloemist
Joseph Theophilus de Waele. ln 1921 verkocht deze een en ander
weer aan Hedwich de Jonge van der Halen, weduwe van Marinus
Johannes de Boeije. Zij woonde aan de westzijde van de Rozenlaan, met een tuin die aan het aangekochte terrein grensde. Voor
de bloemist bouwde zij aan de zijde van de Dillenburgstraat naast
het postkantoor (nr. 38 ) een houten woning (zie foto 4)".lntussen
was er van het terrein langs de latere Bloemstraat een strookje
afgenomen voor de aanteg van een stra at22. De verka-eling sloeg
na 1900 snel toe. Rond de eeuwwisseling was er al langs de oostzijde van de Bloemstraat een rijtje woningen gebouwd aansluitend
aan de bebouwing van de westzijde van de Rozenlaan (ziekaart2).
Dit perceel was reeds omstreeks 1895 van het terrein van de toen
nog niet in twee delen gesplitse hovenierderij respec-tievelijk
boerderij afgescheiden.Toen was in feite al een soort weggetje
ontstaan dat later de Bloemstraat vormde.
ln 1923 verkocht de eigenaar van de bloemenkas het terrein aan
Gerrit Dirk van der Berg. Deze assuradeur ontwikkelde een woningbouwplan voor de gehele nog onbebouwde hoek van de Bloemstraat en noordzijde van de Dillenburgstraat '3. Het omvatte vijf
woningen langs de Bloemstraat en vier langs de Dillenburgstraat,
terwijl er ook nog plaats was voor een winkelpand (kaart 2). Daartoe
moesten de bloemenkas en de bijbehorende houten woning worden
gesloopt. De woning verhuisde naar de hoek van de DuivelsbrugIaan en de Werfstraat (foto 5). Het gebouw was bedoeld als blokhut
voor de jeugdverenigingen. Later werd het daar ook gebruikt voor
de Eerste Nederlandsche Sjoelbakvereniging en de afdeling Ginneken van de Nederlandsche Christelijke Vouwenbond. ln 1934 verhuisde de blokhut naar het achterterrein van Huize Mariëndal, waar
het nu nog als honk voor de scouting dienst doet.

ln 1907 volgde de bouw van zes woningen aan de westzijde van de
Bloemstraat, gerekend vanaf de Rozenlaan. Omstreeks 1910
volgden nog drie huizen, waardoor de westzijde van het straatje
geheel was vol gebouwd. Na 1920 werden ook nog drie woningen
gebouwd langs de Dillenburgstraat, tot aan de hoek van de
Bloemstraat. Daarmee was de verkaveling van het bij de boerderij
gelegen terrein voltooid (zie kaart 2)'0.
Na het overlijden van Adrianus van Miert in 1933 werd het bedrijf
voortgezet door zijn zoon Johannes Wilhelmus van Miert (18951943) Zie foto 6. Diens broer Antonius Jacobus (1896-1945) was
veehandelaar van beroep, waarvoor hU op het terrein achter de
Bloemstraat een stalling bouwde (kaart 2). ln 1947 verhuisde de
familie van Miert naar Dillenburgstraat 53. Er kwam toen een einde
aan het boerenbedrijf op Bloemstraat 1. ln het pand werd de
timmerfabriek Van der Jagt gevestigd.
De huidige Bloemstraat hoorde als een soort gebuurstnat voor de
helft tot de aanpalende percelen De naam werd op 22 februari 1908
vastgesteld door de gemeenteraad van Ginneken en Bavel. ln 1924
werd deze nog eens bevestigd voor de gehele Bloemstraat. De
naam die wellicht al in gebruik was in de volksmond, is duidelijk
geïnspireerd door de bloemisterij aan deze straat, die hier een
aantaljaren gevestigd was 25.
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8. R Ginneken 136, 27-2,6-3 en 14-3-1E02. Vest R 101,i.172v-173r, 10-5-1802.
9. G.A.B., N 4853,21,22,23,14-2,21-2 en 6-3-1E12.
10. Ad Jansen: De Dillenburgstraat en de familie Middelaer in Ginneken',in:

27e jrg.nr.137, p.91 e.v.; dec.2001.
11

. N 4E62, 40 en 44,30-4 en 14-5-1A21.

12. Kadastrale hulpkaart Ginneken sectie l, nr.13, 4-6-1838.
'13. R Ginneken 104,losse acten nr.21.1810.
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14. Vermoedehlk direct na de onderhandse deling 27-7-1842 te Breda, waarbij de weduwe van

Johannes Jordens en haar dochter het huis MarK nr.8 en de kwekerij achter de Duivelsbruglaan verwierven NN Breda nr 82, acten 33,55 en 67; 1845, betreftslechts een stukje erf
Zie ook: A.W Jansen. 'Herberg Het Rood Hert op de Markt te Ginneken' , in Engelbrecht van
Nassa u, jrg.8

n r. 1

, 989.
1

.

15. Kadastrale hulpkaart Ginneken Sectie I nr.40, 9-6-1846.
16 ldem, nr 13,4-8-1838;nr.31 ,28-11-1843; nr6'1,4-6-1858; nr.77,1864: nr.105,20-8-'1876;

nr 118,31-5-1880.
17.ldem,nr.205,febr189'1 ,nr214. mei1892nr227,10-10-1893nr.248,febr.1896;nr.276,
au9.1898.
18.ldem, nr 288, mei 1889.
19.Zie Ad Jansen: 'Oude boerderijen bij de lJpelaar', in Brieven van Paulus, yg.22, nr.1 15, p.245
20 Zie A.W.Jansen: 'Villa Maria (Markhoek), een merkwaardig bouwwerk bij de Duivelsbrug te
Ginneken', in EngelbrechÍ van fVassau, jrg.E, nr.4, 1989.
21 .Kadastrale hulpkaarten Ginneken Sectie l, nr.297 . maart 1900; nr.508, mei 1922.
22ldem, nr 31 1 , juli 1901
23.ldem, nr.539, mei '1925.
2-1. Idcnr.rrr.l4l.rnaart l9(X:ur.3tl8. l-cbr. l90ti.nr.398.oct.[90{l:nr.425. juni l9l2lnr.578.nor'.1927.
25.Gerard Otten: De straten van Breda, Tilburg 1968; p 16. De naam zou kunnen samenhangen
met die van de Rozenlaan. J.van Haastert'. Straatnamen veftellen de geschiedenis van Breda,
Tilburg, '1 974; p.36, vermeldt ook de bekrachtiging bíj raadsbesluit van 27 september 1924.
Volgens deze auteur is de naam ontleend aan de bloemkwekerij.
.
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ledereen wil graag lang leven maar niemand wil oud worden

Het verenigingslaar van de heemkundekrirrg loopt varr .l septernber tol :J1 augustus Naast drverse heemactiviteiten,
lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de krrnq het tildschrrÍl 'tlrreven varr Paultrs'uit. Het lidmaatschap van de Kring
geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2003-2004 15,- Euro pelaar

