1.	Fragment van de kaart van het Mastbosch, van de landmeters Jacob Lips en Pieter Dou,1620-1624. In tegenstelling tot
de nu gebruikelijke methode ligt de zuidzijde aan de bovenzijde van de kaart. Vanaf de kerk aan de boven (zuid)zijde de
huizen Den Salm/Den Engel, De Swaen en de St.Cathalijne Hoeve; rechts aan de westzijde de stede en herberg Den
Hert; onderaan (noordkant) vanaf rechts Den Entvogel, De Maen/De Zwaen en het schoolhuis. Rechts op de kaart de
Duivelsbrug, bovenaan De Wijngaert. (Bron: Nationaal Archief)
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Voorbeschouwing. De ontwikkeling van Ginneken vóór 1500.
Topografie en archeologie
De kern van Ginneken ligt op de noordwestelijke uitloper van een hoog gebied, gelegen
tussen de huidige Ulvenhoutselaan, Bavelselaan en Allerheiligenweg.1 Het hoogste deel
ligt in de buurt van de kruising van de Allerheiligenweg met de Ulvenhoutselaan, namelijk 5,5 meter boven N.A.P. De oude kerk en de huidige Ginnekenmarkt liggen op 4,5
meter boven N.A.P, maar het Markdal met de Duivelsbrug op slechts 1 meter boven N.A.P.2
Op de rechteroever van de rivier de Mark ten zuiden van Ginneken ligt een aantal
zandige hoogten, die nu nog steeds met het toponiem –berg worden aangegeven. De meest
bekende zijn het Bergske van Heerstaaijen, de Koekelberg direct ten zuiden van de bebouwing
van Ulvenhout, de Bieberg ten noorden van Ulvenhout en de Buistelberg nabij de boven
genoemde kruising van de Ulvenhoutselaan en de Allerheiligenweg. Tussen Breda en
Ginneken ligt de Zandberg een gebied dat zich oorspronkelijk aan weerszijden van de huidige Ginnekenweg heeft uitgestrekt. In de bebouwde gebieden zijn deze hoogten bijna niet
meer te herkennen en meestal afgegraven of genivelleerd.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de hoogte van Ginneken zich nauwelijks onderscheidt van
andere hoge plaatsen in het Markdal. De bergen waren in het verleden een geliefde plaats voor
tijdelijke of permanente bewoning. Op verscheidene plaatsen in het open veld hebben archeologen dan ook sporen van bewoning kunnen vaststellen die teruggaan tot in de steentijd.3 Men
trof op de nu zo goed als onbewoonde Koekelberg sporen aan van langdurige bewoning vanaf
de steentijd tot in de late middeleeuwen.
In de dichte bebouwing van met name Ginneken is grootschalig archeologisch onderzoek bijna uitgesloten. Evenals op de bovengenoemde bergen is het zeer goed mogelijk
dat er ook op de hoogte van Ginneken in vroegere tijden mensen hebben gewoond. De
hoge akker bij de Bieberg leverde daarvoor een aanwijzing. Hier zijn sporen van tijdelijke
bewoning door jagers en verzamelaars aangetroffen.
In de afgelopen jaren heeft de archeologische dienst van Breda in de dorpskern van
Ginneken onderzoek gedaan op de spaarzame locaties die beschikbaar kwamen. Ten zuiden
van de Dillenburgstraat en in het binnengebied achter de Duivelsbruglaan zijn sporen
gevonden van bewoning tijdens de middeleeuwen.4

1	
Met dank aan Jac. Snijders voor het verschaffen van informatie over familienamen in de Bredase vestbrieven (inv. nrs. 415-430).
2	
Met dank aan dr. Karel Leenders voor deze informatie.
3	
Soonius, Herinrichtingsgebied Ulvenhout-Galder; zo ook: nr. 683.
4	
Erfgoedbrief Breda, nrs. 10 (2009) 6-9, 12 (2009) 8-9 en 15 (2010) 6-8.
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De vondsten aan het Schoolakkerplein geven een houten put van rond het jaar 1000 en een
woning van rond 1100. Aan de rand van dit akkergebied was dus in de vroege en volle middeleeuwen enige bewoning aanwezig.
Hoewel vroege bewoning niet uit te sluiten is, is dat voor de dorpskern tot heden niet
aangetoond. De conclusie is dat de geschiedschrijving van het dorp pas kan beginnen rond
het jaar 1000.
Ginneken tijdens de middeleeuwen
Voor historisch onderzoek staan meestal twee bronnen ter beschikking: het bodemarchief
en het geschreven archief. Wat betreft het bodemarchief is in het voorgaande al gezegd dat
er voor het centrum van Ginneken weinig mogelijkheden voor archeologisch onderzoek zijn
geweest. Van het geschreven archief uit de Middeleeuwen zijn niet veel originele documenten
bewaard gebleven. Een van de weinige bronnen is het archief van de abdij van Thorn. De
heerlijkheid Ginneken en Bavel is kort na 1327 ontstaan en toen werd er ook een schepenbank
ingesteld. Het archief van dit college is echter pas bewaard gebleven vanaf 1480. 5 Vanaf het
begin van de zestiende eeuw kan men hieruit een volledige geschiedenis schrijven van de
bebouwing en bewoning van de Ginnekenmarkt en directe omgeving.
Vóór 1500 moet men het vooral hebben van de parochiekerk die eigendom was van de
abdij van Thorn. Deze later in een seculier kapittel omgezette vrouwenabdij is kort vóór het
jaar 1000 gesticht door Ansfried en zijn echtgenote Hereswinth. Het omvangrijke Thornse
bezit in de Baronie van Breda is vermoedelijk afkomstig van Hereswinth die in elk geval
een hof bezat in Gilze.6 Tot deze hof behoorde een onderhof met een hoeve en bijbehorende landerijen in Ulvenhout in het Markdal. De oudste vermelding van de plaatsnaam
Ginneken is van 1246.7
De parochie van Gilze omvatte omstreeks 1000 een uitgestrekt gebied ten zuiden, oosten
en westen van Breda. Vanuit Gilze werden enige nieuwe kerken gesticht, onder andere in
Ginneken waar het eerste kerkje in de tweede helft van de twaalfde eeuw gebouwd zou
zijn. Deze dochterkerk werd aanvankelijk vanuit Gilze bediend. De oudste vermelding van
deze kerk is van 1261.8 Aangenomen wordt dat dit kerkje gestaan heeft op dezelfde plaats
als het huidige kerkgebouw aan de Duivelsbruglaan.9 Thorn moet in die tijd nog op eigen
initiatief een geschikte plaats hebben kunnen kiezen en onbelemmerd een domein hebben
kunnen afpalen in het nog niet ontgonnen gebied. Gekozen werd voor een vrij hoog gelegen
punt op een honderd meter vanaf de Mark. Aanleiding was uiteraard de aanwezigheid van
een aantal boerderijtjes aan de rand van het akkergebied. De akkers van Ginneken die in
die tijd vermoedelijk nog maar ten dele ontgonnen waren, lagen onder meer op het boven
al genoemde hoge gebied tussen de Bavelselaan en Ulvenhoutselaan, tussen de huidige
Raadhuisstraat en Dillenburgstraat en ten oosten van de huidige Ginnekenweg.
Het is niet uitgesloten dat het eerste kerkje op een open veld stond waar nog geen boerderijtjes stonden. Als dat wel het geval was geweest zou het domein van de kerk niet een bijna
rechthoekig perceel zijn geweest. We zijn er van uit gegaan dat het oorspronkelijke domein
gelijk is aan het huidige terrein van de protestantse kerk en het kerkhof. Na 1500 blijkt dit
terrein geheel omsloten te zijn door percelen die tot de omliggende boerderijen en woningen behoorden. Zogenaamde eenzame kerken komen ook elders voor. Soms ontwikkelde
er zich een nederzetting bij en soms niet. Een voorbeeld is het eerste kerkje van Bavel, dat
vermoedelijk op een eenzame plaats kwam te staan aan de Dorstseweg, maar waar zich geen
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2. 	Gezicht op de Markt en het oudste kerkgebouw, nu de Protestante kerk, aan het begin van de Duivelsbruglaan, na 1950. De
kerk was in de middeleeuwen in bezit van de abdij van Thorn. Rechts de westzijde van de Ginnekenmarkt met de huizen
voortgekomen uit Den Hert, links Café Verschuren, eens De Vrachtwagen en in de zestiende eeuw Den Salm/Den Engel
genaamd. (Bron: collectie Ton van Dun).

nederzetting vormde. Deze kerk werd al in de middeleeuwen verplaatst naar de Kerkstraat.10
In Ginneken vormde zich echter wel een nederzetting bij de kerk.
Een tweede factor die bij de locatiekeuze een rol gespeeld heeft is een oude landweg
die vlak ten noorden van de nederzetting vanuit oostelijke richting naar de Mark liep om
deze met een voorde (doorwaarbare plaats) te passeren. Het overigens vooral in het begin
spaarzame verkeer was gericht op Antwerpen. De zandweg volgde vermoedelijk de huidige Valkenierslaan, Dillenburgstraat en Koningin Emmalaan, Cartier van Disselstraat en
Willem van Oranjelaan. Een tweede voerde door de Aa of Weerijs.
De abdij van Thorn contra de heren van Breda
In de dertiende eeuw nam de bevolking in deze streek en dus ook die van Ginneken sterk
toe. Het eenvoudige kerkje werd te klein. Vermoedelijk is er toen een stenen kerk met toren
gebouwd. In 1261 kreeg Ginneken een eigen pastoor met een eigen vast inkomen. De abdis
behield de tienden, een heffing van tien procent van de oogst die in principe bedoeld was

5	
Zie voor de oudste akten: Merkelbach van Enkhuizen en Hallema, Geschiedenis Ginneken en Bavel, (Utrecht, 1941), 344-347.
6	
Kappelhof, ‘Strijenlegende’.
7	
Dillo en Van Synghel, Oorkondenboek Noord-Brabant, II, 273 (nr. 999, oorkonde d.d. 25 april 1246).
8	
Dillo en Van Synghel, Oorkondenboek Noord-Brabant, II, 341-343 (nr. 1039, oorkonde d.d. 10 juni 1261).
9	
Kalf, Monumenten Baronie van Breda, 251. Kalf dateert het onderste deel van de toren in de veertiende eeuw.
10	
Jansen, ‘Parochie en kerk van Bavel, 1250-1650’.Een aanwijzing voor de eenzame plaats aan de Dorstseweg zijn enkele vermeldingen van

kerkpaden die in die richting lopen.
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3.	Foto van de protestante kerk van Ginneken,
gemaakt december 2012. In het jaar 1261
kreeg Ginneken een eigen pastoor.
(Foto van R. Moulen Janssen).

voor het onderhoud van de kerk en de
eraan verbonden geestelijken.11 In 1317
werden de kerken van Ginneken, Bavel,
Princenhage en Etten helemaal zelfstandig.12 Ginneken werd zo een volwaardige parochie.
Thorn werkte niet alleen uit pastorale overwegingen mee aan de verzelfstandiging van de kerken. De abdij
werd geconfronteerd met een steeds
toenemende macht van de heer van
Breda. Deze stichtte op zijn domein in
Breda een eigenkerk, de huidige Grote
Kerk van Breda. Als stichter en patroon
had de heer het recht op de tienden in
de parochie Breda en het recht om de
pastoor ter benoeming voor te dragen
aan de aartsdiaken van Kempenland.
Rond 1198 had de heer van Breda zijn allodium in Breda en omgeving in leen opgedragen aan
de hertog van Brabant. Deze gaf het weer in leen terug en breidde het territorium waarover de
heer van Breda gezag had aanzienlijk uit.13 Ook Ginneken viel nu onder het gezag van de heer
van Breda. Tot dan toe was de abdij van Thorn eigenlijk de enige gestructureerde macht in het
gebied ten zuiden van Breda. De abdij had daar twee schepenbanken ingesteld die een zekere
rechtsmacht uitoefenden, namelijk in Gilze en in Baarle. Deze bestonden later uit een meier
en zeven schepenen, waarvan er één uit Ginneken afkomstig was. De abdij beschouwde zich
waarschijnlijk ook als eigenaar van niet ontgonnen grond en gaf in Gilze grond in cijns uit. 14
De heer van Breda maakte van zijn nieuwe positie misbruik door bezittingen van Thorn
aan zich te trekken. In 1243 moesten de abdis en het kapittel een deel van hun inkomsten uit de hoven in Gilze en Baarle verkopen aan de heer van Breda, naar beweerd wordt
ter delging van schulden.15 Bij de gedeeltelijke aflossing van deze schuld in 1277 behield
de heer van Breda renten uit een aantal bezittingen van Thorn, waaronder de hoeve van
Ulvenhout.16 Door deze kredietoperaties moest Thorn een stevige veer laten ten gunste van
de heer van Breda.
Het ontstaan van de Ginnekenmarkt, een hypothese
Een kerk is een centrumvormend punt. Van alle omliggende gehuchtjes gingen de mensen
vaak te voet naar de kerk. Zo ontstonden er een aantal kerkpaden,die in veel oude dorpen
nog steeds als straten te herkennen zijn.17 De kerk staat dan als een spin in zijn net. De kerk
van Ginneken ligt aan de Mark. De kerkpaden vormen hier slechts een halve cirkel. Voor de
kerkgangers van de linkeroever was er (later) een vonder over de rivier. Aan de rechteroever
zijn de kerkwegen duidelijk te herkennen. Vanuit noordelijke en zuidelijke richting volgde
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men een pad, dat zich later ontwikkelde tot een beekdalgeleidende weg: de Ginnekenweg
en de Ulvenhoutselaan. Vanuit Overakker was er een pad dat tot in jongste tijd heeft bestaan
als het Vogelenzangpad Dit voerde vanaf Overakker dwars over de Schoolakker en kwam op
de huidige Raadhuisstraat uit tussen de panden 23 en 25. Vanuit Bavel volgde men een pad
dat vooraan op de Ulvenhoutselaan uitkwam, genaamd het Bavelstraatje. Dit pad volgde niet
het rechte tracé van de huidige Bavelselaan, maar maakte een flauwe bocht vlak achter de
Ulvenhoutselaan.18
De kerkgangers liepen door de
velden meestal langs de kortste
weg naar de kerk, waarbij men
soms over het erf van een boerderij ging (fase 1, twaalfde eeuw).
Bij de kerk ontstonden rustplaatsen voor de kerkgangers, herbergen dus. Geleidelijk kwamen
er ook enkele boerderijtjes die de
rond de kerk gelegen grond gingen
ontginnen. De oudste bebouwing
bij de kerk bestond vermoedelijk
uit: een woning, later de herberg
De Vragtwagen (Markt 13), de
stede Den Hert (Markt 8 t/m 12)
waarbij ook een brouwerij en
een stalling hoorde en de Sinte
Cathelijne Hoeve aan de huidige
Raadhuisstraat. Tenslotte kan
ook het buitenhuis De Wijngaert
(Valkrust, Ulvenhoutselaan nr. 2)
uit deze periode dateren. In het
begin was er nog geen duidelijke
straat of plein. De boerderijen
stonden meestal met de woonzijde
gericht op het zuiden en min of
meer verspreid in de ruimte bij de
kerk. De noordzijde van de huidige
Markt bleef nog lange tijd onbe4.	Reconstructietekeningen van de Ginnekenmarkt voor de eerste
bouwd (fase 2, dertiende eeuw).
fase (twaalfde eeuw) en de tweede fase (dertiende eeuw).

11	
De oorkonde van 1261 in: Dillo en Van Synghel, Oorkondenboek, II, 344-346 (oorkonde d.d. 2 augustus 1261). De kerk werd toen verheven tot

een ecclesia media. De pastoor kreeg een inkomen van 18 Leuvense ponden. In 1317 (zie hierna noot 12) werd de Ginnekense kerk verheven
tot een ecclesia integra.
12	
Goor, Beschryving, 441-445 (tekst van de oorkonde d.d. 16 februari 1317).
13	
Dillo en Van Synghel, Oorkondenboek Noord-Brabant, II, 122-127 (nrs. 924 en 925, oorkonden ca. 1198).
14	
Mededeling Karel Leenders.
15	
Dillo en Van Synghel, Oorkondenboek Noord-Brabant, II, 261-264 (nrs. 993-995, oorkonde d.d. december 1243 en twee eerder uitgevaardigde
verlorengegane oorkonden).
16	
Dillo en Van Synghel, Oorkondenboek Noord-Brabant, II, 550-552 (nr. 1146, oorkonde d.d. april 1277)
17	
Jansen, ‘Het vroege Ginneken’.
18	
Jansen, ‘De weg van Ginneken naar Bavel’.
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De toenemende macht van de 5.	Reconstructietekeningen van de Ginnekenmarkt voor de derde fase (veertiende een vijftiende eeuw) en fase 4 (zestiende en zeventiende eeuw).
heer van Breda en de economische opbloei die zich overal
in Brabant voordeed, zorgden
in de veertiende eeuw voor
een toename van het verkeer
tussen Breda en de steden in het
noorden van België. Dit zocht
zich een weg via de oude paden
zuidwaarts, dus ook tussen de
boerderijen door bij de kerk van
Ginneken. Al spoedig kon dit
niet langer gedoogd worden,
waardoor er een nieuwe route
werd gekozen buiten het toenmalige centrum van Ginneken
om. Zo ontstond de bocht in de
huidige Ginnekenweg ter hoogte
van de huidige Laurentiuskerk,
de weg langs de noordoost
zijde van het marktveld en de
Raadhuisstraat. Hier begon de
baan met een flauwe bocht terug
te buigen in de richting van de
Mark. Via het eerste deel van
de Ulvenhoutselaan bereikte
men vlak voor de Buistelberg (de
rotonde in de huidige laan) weer
het oude tracé van de kerkpaden
zuidwaarts. Het is niet duidelijk of de route spontaan is ontstaan ofwel dat hier sprake is van
een besluit genomen door de in 1328 opgerichte schepenbank. De noordoostzijde van het
marktplein is op deze wijze gevormd als deel van de ‘rondweg’. Het verkeer bleef hierdoor
buiten het terrein van de voorganger van de boerderij Het Hert en ging met een boog om de
latere Cathalijnenhoeve heen. Naast de zandbaan voor het verkeer van oost naar west ontstond
zo een interlokale baan van noord naar zuid.
De nieuwe route en de voortdurende toename van het reizigersverkeer door Ginneken hebben
tot gevolg gehad dat de driehoekige vorm van het Marktveld is ontstaan. De noordwest zijde
en de zuidwestzijde zijn als het ware verbindingen van de noord-zuid baan met de kerk. Al
spoedig kwamen er meer woningen langs het Marktveld, vooral aan de noordwest zijde. De
oudste bebouwing stond vermoedelijk met de zijgevel tegen de zuidwest en noordwestzijde
van de Markt en paste zich in de loop van de tijd aan de wegstructuur aan.19 Omstreeks 1500
was de driehoekige vorm al voltooid (fase 3: veertiende en vijftiende eeuw).
Toen er tijdens het Twaalfjarig Bestand ten behoeve van de bereikbaarheid van het
kasteeltje Bouvigne een vaste brug over de Mark werd gelegd, ging het verkeer steeds minder
gebruik maken van de voorde door deze rivier. Het verkeer van oost naar west volgde nu
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de route over de Markt en het begin van de huidige Duivelsbruglaan. In de zeventiende
eeuw worden er op de Markt twee herbergen vermeld, in de achttiende eeuw is er ook een
herberg bij de Duivelsbrug. De in 1613 aangelegde brug werd in 1622 door het wegnamen
van één van de gebinten onklaar gemaakt voor het rijdend verkeer. Pas in 1641 kwam er
voorgoed een vaste brug over de Mark. Breda hield de aanleg van de brug tegen om redenen
van eigenbelang en probeerde ook daarna nog gedaan te krijgen dat deze werd afgebroken.
Dit vormde een onderdeel van de stedelijke economische politiek die erop gericht was alle
verkeer naar de stad te leiden.20
Tenslotte werd direct na 1680 de Steenweg van Breda naar Ginneken aangelegd, met een
zijtak naar de brug ( fase 4: zeventiende eeuw).

|

De gekozen periode 1500-1625
Vanaf 1500 zijn er geschreven bronnen beschikbaar voor de bestudering van de geschiedenis van Ginneken. In de voorbeschouwing is al aangegeven, dat er in de kern van Ginneken
weinig mogelijkheden voor archeologisch onderzoek zijn. Ook de vermeldingen in het
protocol van de schepenbank zijn in de zestiende eeuw nog zeer summier. Toch kan uit de
omschrijving bij eigendomsoverdrachten een redelijk goed beeld gevormd worden van de
ontwikkeling van de bebouwing en bewoning van de ruimte die nu de Ginnekenmarkt is.
Deze studie begint om praktische redenen dan ook omstreeks 1500 en loopt door tot
omstreeks 1625. Voor de keuze van dit eindpunt zijn twee redenen. Allereerst is er omstreeks
1620 een uitstekende kaart beschikbaar, waarop het dorp Ginneken, de omgeving tot aan
6. 	Reconstructietekening van de bebouwing rond de Ginnekenmarkt in het jaar 1500. (Kaart: Karel Leenders).
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19	
Jansen,’Ginneken ondergronds’. De voorganger van het huidige café Boerke, Ginnekenmarkt 13 heeft een zeer oude kelder met de strek van

het gewelf loodrecht op de rooilijn van de Markt. De kelder lag achter het eerste pand onder een bijgebouw op de achterplaats van het pand.
In de zeventiende eeuw is hierop een huis (nr.14) gebouwd langs de Markt. De kelder ligt nu onder de westelijke voorkamer van dat huis.
20	
Brekelmans, ‘Opslagmonopolie’.
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Ulvenhout en het Mastbos figuratief worden weergegeven. De huizen aan de Markt zijn zeer
nauwkeurig ingetekend. Dat valt weer af te leiden uit de omschrijvingen in het schepenprotocol van de zeventiende eeuw die steeds betere informatie verschaffen over de ligging van
de panden en de belendende percelen. De tweede reden voor het gekozen eindpunt van deze
studie is de grote impact van de belegering in 1624 en 1625 van de vesting Breda door de
Spaanse veldheer Spinola op het dorp Ginneken, de bebouwing en de bewoners.
De bovengenoemde Kaart van het Mastbosch en omgeving werd in de periode 1620-1625
vervaardigd door de landmeters Jacob Lips en Pieter Dou.21 De bedoeling van de pas aangetreden heer van Breda prins Maurits was een plan te maken voor de vergroting van het bos
waarvan de aanleg door zijn voorvaderen in de zestiende eeuw was begonnen. De kaart gaf
de Prins van Oranje een goed beeld van zijn bossen en van de grond van de aanpalende eigenaren. In 1624, vlak voor het begin van de belegering van Breda, heeft Lips nog aanvullende
metingen verricht, met name van de landerijen van de hoeve van Daasdonk. In 1625 werd het
werk van Lips voortgezet door Jan Pieterzn Dou. Deze maakte van de oorspronkelijke kaart
die 200 bij 107 cm mat op een schaal van 1: 4000, een verkleinde kopie van 100 bij 56 cm op
een schaal van 1: 8000. 22
De belegering van Breda heeft grote gevolgen gehad voor Ginneken. Het dorp lag tussen
de binnenste en buitenste ring van de omsingeling door de Spaanse troepen. Het hoofdkwartier van Spinola was aan de Ulvenhoutselaan gevestigd. De kerk van Ginneken was een van
de weinige stenen gebouwen. Deze werd door de troepen gebruikt als voorraadschuur. De
huizen in het dorp werden alle gevorderd voor de legering van de officieren. De bewoners
vertrokken al of niet gedwongen naar elders. Voor de soldaten waren grote aantallen onderkomens opgetrokken langs de Ulvenhoutselaan en de huidige Dorpstraat van Ulvenhout.23
Aan de huidige Raadhuisstraat was op een hoeve een hospitaal ingericht. In een van de
huizen van de Markt werden de kerkdiensten gehouden voor de gelegerde militairen.
De brug over de Mark die nog maar tien jaar oud was, vervulde een cruciale rol voor het
transport tussen de binnenste en buitenste ring rond de vesting.
De grootste ramp die het dorp trof was de brand in de kerk begin 162524, waarbij het
schip volledig verloren ging. De brand werd gesticht door een soldaat uit de vesting die door
de linies was geslopen. De belegeraars verloren een groot deel van de voorraden. Of de brand
overgeslagen is op de daken van stro en riet van de huizen is niet bekend.
De dreigende belegering veroorzaakte ook een uittocht van bewoners die een ambtelijke
functie bij het Staatse bewind hadden en vreesden hun baan te verliezen. Ook het overigens
beperkte aantal aanhangers van de hervormde godsdienst zocht zijn toevlucht in de vesting.
Na de overgave van de stad werden grote aantallen militairen ontslagen. Vaak leidde dit
tot plunderingen en brandstichting op het platteland, waarbij tal van boerderijen verloren
gingen. Op de hoge gronden ten oosten en zuiden van Ginneken waar de Spaanse troepen waren gelegerd, waren de velden volledig verwoest. De wegen in en rond het dorp
waren eveneens door de grote aantallen paarden die er overheen waren getrokken, zwaar
gehavend.
Na deze verantwoording van de keuze van de periode worden de drie zijden van de
Ginnekenmarkt ieder afzonderlijk uitvoerig besproken.
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7.	Ansichtkaart van de noordzijde van de Ginnekenmarkt vlak vóór 1900. Vanaf rechts de twee huizen voortgekomen
uit de historische panden De Maen/De Zwaen. Links met het hoge zadeldak het dubbele huis voortgekomen uit
Den Entvogel/De Pauw. Deze panden zijn nu genummerd Ginnekenweg 345-347. Op de achtergrond de eerste
Laurentiuskerk, die in 1902 vervangen werd door de huidige Laurentiuskerk. (Bron: Collectie Ton van Dun)

|

De noordzijde van de Ginnekenmarkt
Het huis De Maen, huisnummers 2 t/m 6
Aan deze zijde was er omstreeks 1500 nog maar een schaarse bebouwing. Er stond slechts
één huis op de plaats van nu Ginnekenmarkt 2 t/m 6. Richting Ginnekenweg lag nog een
klein huisje (nu Ginnekenweg 345-347). Verderop ter hoogte van de huidige pastorie aan de
Ginnekenweg lag ook nog een woning en in de Dillenburgstraat op de hoek met de Postlaan
stond de vierde woning in dit blok.
De oudst bekende vermelding van het grote huis aan de noordzijde van de Ginnekenmarkt
dateert van 1501. Willem van Bernagien verkoopt dan aan Berthelmeus Pauwel Wijmers:
een huijsinge met schuur, gelegen bij de Ghinneken Kercke, groot een veertelsaet . En aan Kathelijn,
weduwe Anthonis Jan Claes en haar dochter Lijsbeth een huisje staande bij het voornoemde
huis dat zij hun leven lang mogen gebruiken.25 Berthelmeus is geboren rond 1450 en gehuwd
met Marie Mathijs Broghelmans. Uit deze relatie heeft hij zeker vier zonen. Zelf was hij een
zoon van Pauwel Wijmers waarvan zes kinderen bekend zijn. Zijn broer Willem was eigenaar
van het huis ’t Vloetken, gelegen aan de Ulvenhoutselaan naast de Wijngaert (nu Valkrust).

21	
Caerte ende metinge, door Jacob Robbrechtszn Lips. Zie over deze kaart ook: Donkersloot de Vrij, Topografische kaarten, nr. 604.
22	
Jacob Robbrechtszn. Lips, tekenaar, landmeter, geadmitteerd in Holland op 22-1-1614. Zie ook: Jansen Handleiding Kaart Mastbos.

uitgave door de Stichting Bruisend Ginneken verscheen in 2008 ter gelegenheid van een herdruk van de kaart.
23	
Zie de belegeringskaart van Jean-Jacques Callot,1627.
24	
Zie voor deze brand: Vosters: Het beleg van Breda, hoofdstuk 8, p. 52. De juiste datum is niet bekend, vermoedelijk 5 april.
25	
SAB, SB, inv. nr. 415, f 293, 11-5-1501.
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Berthelmeus bezat ook een huis in Breda op het Ghinnekenseijnde buiten de draijboom.26 Verder
koopt hij in 1518 een huis te Breda in de Gasthuisstraat, geheten Den Reghenboghe. Hierbij geeft
hij als onderpand één veertelzaad land met vijf huizen daarop tot Ghinneken aan de plaets. 27 Het
huis zal dan in vier woningen onderverdeeld zijn geweest. Dit is mogelijk omdat van hem vier
zonen bekend zijn waarvan Matheus in het buitenland verblijft. 28 Ook de zoon Jan moet vroeg
overleden zijn omdat hij bij de erfdeling in 1522 niet genoemd wordt.29
Deze erfdeling bestaat uit vier onderdelen namelijk:
1.	het huis De Maen met het huiske daar noordwaarts aanliggend, gelegen aan de Plaets (=de
Markt), grenzend zuidoost aan:
2.	een huis met bakhuis en stal naast voorschreven huis en het voetpad ten zuidoosten daarvan (= de Postlaan).
3.	een huis in Breda buiten het Ginnekenseinde omtrent San Claeus Stock.
4.	-een erfcijns van tante Barbara Matheus Broghelmans.
Aan zoon Govert werd het huis onder nr. 2 toebedeeld. Hij verkocht dat in 1527 aan Sebastiaen
Jan Sgrauwen.30 Zijn broer Pauwel kreeg huis nr 1: De Maen. Kathelijn , de weduwe van Pauwel
verkocht in 1528 het huis met het eerder genoemde huiske aan Mathijs Jan van Muijsen.31
Mathijs Jan van Muijsen was gehuwd met Franse, natuurlijke dochter van Jan Blerincx.
Waarschijnlijk was zij een dochter van Jan Blerincx, schout van Ginneken en Gilze, gesproten
uit een relatie voor hij trouwde met Belije van der Dussen. Jan was de eigenaar van de aan de
westzijde van de Markt gelegen herberg Den Hert, die later wordt besproken.
Mathijs was een zoon van Jan Jan van Muijsen en Lijsbeth van de Weijer. Jan Jan verkocht in
1508 een huis aan Cornelis Schuts en in hetzelfde jaar ook een huis aan de Watermolen 32 aan
heer Gerrit van Elsbroeck, pastoor van Ginneken.33 Zelf bleef hij waarschijnlijk wonen bij de
oude molenwerf 34 in de Zandbergen. Zijn weduwe Lijsbeth gaf in 1525 aan de Tafel van de H.
Geest in Zevenbergen jaarlijks 10 stuiver met dit huis als onderpand.35
Jan van Muijsen had een zus Johanna gehuwd met Cornelis Ots en een zus Digna gehuwd
met Godert Aert Braets. Alle drie zijn erfgenamen van hun moeder Juffr. Johanna van
Ringelbergh36. Zij was vermoedelijk een dochter van Hendrick van Ringelbergh, drossaard van
Breda.37 Jan Godert Aert Braets, burgemeester van Zevenbergen, verkocht in 1550 de hoeve
Ringelbergh 38 op Overakker aan Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen en prins-bisschop
van Luik.39
In 1528 blijkt Mathijs Jan van Muijsen al te zijn overleden. Zijn weduwe Franse Blerincx
hertrouwt met Cornelis Jan Goossen en later nog met Cornelis Ghijsbrecht Capkens uit
Ulvenhout. Het huis De Maen zal tot 1607 in bezit blijven van de familie van Muijsen. De
kinderen van Franse uit haar eerste huwelijk met Mathijs Jan van Muijsen zijn Jan, Anne en
Thijske.40 De laatste zal al jong overleden zijn omdat bij een erfdeling in 1567 alleen Anne en
Jan genoemd worden. In deze akte bevestigt Anne dat aan haar en haar man Adriaen Cornelis
van Bergen een huis is toebedeeld genaamd De Maen, groot één bunder en grenzend oost aan
het huis van haar broer Jan.41 Deze Jan moet daarna ook het deel van zijn zus gekocht hebben
omdat in 1599 zijn drie dochters Cathelijn, Marie en Franchijnken elk hun vierde deel verkopen aan hun neef Adriaen, zoon van wijlen Adriaen Jan Mathijs van Muijsen. De twee panden
uit de splitsing van 1522 zijn hierdoor weer verenigd. Jan wordt in een akte uit 1582 vermeld
als voerman.42
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8.	Ansichtkaart van de noordzijde van Ginnekenmarkt omstreeks het jaar 1915. Rond 1500 stonden hier de huizen ‘De
Maen’ en ‘De Zwaen’. Op de kaart is de paardentram te zien. (Bron: Collectie Ton van Dun).

Het huis De Zwaen
Volgen we de geschiedenis van het huis nr. 2 dat in 1527 aan Sebastiaen Jan Sgrauwen verkocht
was, dan zien we uit een akte van verkoop in 1528 dat Sebastiaen gehuwd was met Anthonie
Cornelis Schuts. Haar vader Cornelis Claes Schuts had in 1508 een huis gekocht van Jan van
Muijsen zoals al eerder aangegeven is. De familie Schut(s) is afkomstig uit Baarle. Een broer van
Cornelis, Claes Claes Schuts is schout in de Haghe [= Princenhage] waar hij achter de haeghkercke
woont.43 Het huis van Cornelis Schuts, waarin hij ook woonde, stond bij de Buijstelbergh.44 Zijn
dochter Marie met voogd Willem van Wisschel (gehuwd met andere dochter Clare Schuts)
koopt in 1528 uit ’s-heerenhant het huis van haar zus Anthonie.45 Kort na de aankoop verkoopt

26	
SAB, SB, inv. nr. 427, f 153, 1514.
27	
SAB, SB, inv. nr. 425, f 18v, 9-3-1518.
28	
SAB, SB, inv. nr. 428, f 178v, 1521.
29	
SAB, SB, inv. nr. 429, f 134v, 31-12-1522.
30	
SAB, SB, inv. nr. 676, f 85v, 5-7-1527.
31	
SAB, SB, inv. nr. 676, f 127v, 12-12-1528.
32	
De watermolen stond op de Molenleij aan de westzijde van de huidige Ginnekenweg, direct ten noorden van de Zuidelijke Rondweg.

Zie: Jansen, ‘Waar stond de Ginnekense watermolen’, 55.

33	
SAB, SB, inv. nr. 417, f 101v, 8-5-1508 en inv. nr. 417, f 114v, 16-8-1508.
34	
Jansen, ‘De Zandbergen door de eeuwen heen’, 121.
35	
SAB, SB, inv. nr. 676, f 150, 1525.
36	
SAB, SB, inv. nr. 418 , f 75, 27-3-1509
37	
Heemkundige Kring Malle, jaarboek 2001 en: Goor: Beschryving der Stadt en Lande van Breda, figuur tussen 208 en 209.
38	
Aan de Bavelselaan, tegenover het wooncomplex De Belvédère. De hoeve heette tot in de twintigste eeuw De Houtbloem.
39	
SAB, SB, inv. nr. 680, f 8, 28-1-1550. De heer van Zevenbergen was ook eigenaar van de Wijngaert.
40	
SAB, SB, inv. nr. 678, f 272 ,1538.
41	
SAB, SB, inv. nr. 683, f 168, 17-2-1567.
42	
SAB, SB, inv. nr. 685, f 124.
43	
SAB, SB, inv. nr. 418, f 59, 12-2-1509. Claes is gehuwd met Lijsbeth Henrick Gherit Swilden en heeft een natuurlijke zoon Hieronijmus.

SAB,
SB, inv. nr. 425, f 166. Zijn zus Marie Claes Schuts is gehuwd met Henrick Bacx en heeft veel bezittingen in Baarle. SAB, SB, inv. nr. 416, f 222,
14-4-1504 en SAB, SB, inv. nr. 421, f 99, 1-5-1513.
44	
SAB, SB, inv. nr. 419 f 227 en inv. nr. 421 f 101v. Gebied aan de Ulvenhoutselaan, ten oosten van de huidige rotonde in deze straat.
45	
SAB, SB, inv. nr. 676, f 125.
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zij het aan deze Willem van Wisschel 46. In 1536 is het huis drie lopenzaad groot wanneer
Clare Schuts als weduwe van Willem het verkoopt aan Anthonis Anthonis Nouts. De ligging
is dan: aan het veken aan de plaats, noord Wouter Wouters, west Mathijs van Muijsen en zuid
’s-herenstraat. Het veken is een hek aan het begin van het Postlaan die toen gebuerweg wordt
genoemd. In 1556 blijkt het huis een naam gekregen te hebben. Bastiaen Aert Christus verkoopt
dan het huis De Zwaen dat wijlen Clare Schuts vroeger bezat en Bastiaen van haar gekocht
heeft47. Dit huis De Zwaen is nooit een herberg of café geweest en moet niet verwisseld worden
met het huis De Swaen gelegen op de zuidzijde van de Markt, waarvan pas in 1816 bekend is
geworden dat het een café is (nu eetcafé Moeke, Markt 17). Hij is afkomstig uit Bavel waar
zijn vader een huis had van 12 lopenzaad bij de kerk en dat door erfdeling in 1527 aan hem is
toegewezen.48 De nieuwe eigenaar van De Zwaen is Henrick Evert Jan Weghen. Van Henrick is
bekend dat hij in 1527 een huis heeft op Geersbroek in Ulvenhout49. In 1533 koopt hij van zijn
schoonbroer Cornelis Meeus Sneeuwaerts een huis bij de watermolen groot 2 lopenzaad, west
de molenvloet en oost ‘s-herenstraat.50 Dit huis verkoopt hij op 26 november 1555 om kort
daarna op 6 februari 1556 op de Markt een pand van 71/2 roeden te kopen van Adriaen Cornelis
Rombouts.51 Dit huis grenst dan in het noordwesten aan zijn andere huis De Zwaen.
Of Henrick beide panden met een bepaalde bedoeling gekocht heeft is niet met zekerheid te
zeggen. Wel staat vast dat al in 1557 Henrick uit vrije wil het pand met 71/2 roeden overgeeft
aan Adriane Berthelmeeus Cornelis Sneeuwaerts, zijn huisvrouw, van wie hij van de bedde
gescheiden is.52 Het ligt dan oost aan De Maen van Franse Blerincx, west ook Franse Blerincx,
zuid ’s-herenstraat en noord zijn andere erf behorend tot zijn huis genaamd De Zwaen. Uit een
eerder huwelijk had Henrick een dochter Marie, die na haar moeders dood gedeeld was op het
huis, groot 2 lopenzaad, gelegen aan de noordzijde van de huidige Dillenburgstraat op de hoek
met de Ginnekenweg. Henrick had dit in 1535 gekocht van Willem van Wisschel.53 Tot 1561
blijft Henrick eigenaar van dit huis De Zwaen. In dat jaar verkoopt hij dit aan Merten Meeus
Rombouts.54 Voor 1564 moet Henrick overleden zijn omdat zijn weduwe, toen getrouwd
met de linnenwever Merten Peter ‘sHertogenzoon. het huis met 71/2 roeden verkoopt aan
Jan Cornelis Nouts en zelf een huis met brouwhuis koopt in de buurt van de watermolen,
zuidwaarts grenzend aan het huis van Hubrecht Henricks, molenaar55.
Het huis De Zwaen en De Maen weer één geheel
Ook Merten Meeus Rombouts blijft niet lang eigenaar van de Zwaen want al in 1564 verkoopt
zijn weduwe Jehenne Jan Bertrams het pand aan Jan Mathijs van Muijsen, zoon van Franse
Jan Blerincx eigenaresse van het naastgelegen huis De Maen. Bij deling in 1567 wordt De Maen
eigendom van haar kinderen Jan en Anne Mathijs van Muijsen zoals eerder vermeld. Adriaen
de zoon van Jan Mathijs, in 1599 eigenaar geworden, is in 1607 overleden.
Zijn weduwe Margriet Jan Swanen en haar kinderen verkopen het nu weer als één geheel
genoemde huis aan Laureijs Henrick Meren gehuwd met Elisabeth Huijbrecht Ghoris
Beckers56, dochter van schepen Huijbrecht Beckers in Gilze. Laureijs was een zoon van
Henrick Peter Cornelis Meren en Cornelia Huijgh Mercelis Conincx. Zij hadden een grote
boerderij in Ulvenhout op de plaats waar nu Oude Beekhoek 5 staat.57 Vóór 1630 is Elisabeth
Beckers hertrouwd met Adriaen van der Schoot die in 1621 als schoolmeester in Ginneken
wordt vermeld.58 Hij was weduwnaar van Clara Ghijsbrecht Eijckbergh bij wie hij twee
dochters had.59 In 1666 is hij als notaris woonachtig in Breda.60 Clara was de dochter van de
secretaris van de heerlijkheid Ginneken en Bavel mr. Ghijsbrecht Henrick Eijckbergh. Haar
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zuster Anna huwde Peter van Berckel (zie de zuidzijde). De schoolmeester Adriaan van der
Schoot moet niet verwisseld worden met Adriaen van der Schoot, schepen in Breda en zoon
van Sebastiaen Jan van der Schoot, bierbrouwer in Breda, en Cornelia Adriaen Geerits. Deze
Adriaen is in 1650 nog jongman als hij huwt met Elisabeth Tellers uit Amsterdam waar ook
zijn twee kinderen Sebastiaen en Elisabeth geboren worden. Sebastiaen wordt gedoopt op
16 april 1651, en zou later drossaard van Wouw worden. Zijn vader koopt in 1663 het goed
Daesdonck voor 23000 gulden.61 Pas in 1659 verkoopt Adriaen van der Schoot als weduwnaar
van Elisabeth Huybrecht Beckers aan Adriaen Peter Beens het huis aan de Markt met stalling, boomgaard en viswouwer (vijver) voor 3200 gulden.62
Het huis Den Entvogel (nu Ginnekenweg 345-347)
Zoals in het begin al is aangegeven stond aan deze zijde van de markt richting Ginnekenweg
nog een huisje. Al voor de verdeling in 1522 heeft Meeus Pauwel Wijmers deze kleine
woning in 1519 overgedragen aan Petere, dochter van zijn overleden broer Jan63. Petere is
dan getrouwd met Peter Lambrecht van Diependael. Ook haar moeder woont in het huis,
dat 71/2 roeden groot is en zuidwaarts grenst aan de ’s-herenstraat. Het is Jenneke Jan Jansdr.,
weduwe van Jan Jan Wijmers (broer van Petere) en toen getrouwd met Peter Maes die ook
namens haar dochter Willeme, gehuwd met Peter Meijvisch, het huis in 1550 verkoopt aan
Gherit Jan Papenbrug.64 Het huis is dan bewoond door Cornelis van Roosendaal die de huur
wordt opgezegd. Deze Gherit Jan Papenbrug had zijn herberg in Ulvenhout in 1535 verkocht
aan Willem van Wisschel. Hij had deze een jaar eerder verkregen uit een erfdeling tegen zijn
moeder Kathelijn Jan Thielsdr., weduwe van Jan Gherit Papenbrug die dan gehuwd is met
Peter Jan Haerden, vorster in Chaam.65 Na drie jaar verkoopt Gherit Papenbrug het huis in
1553 aan Adriaen Cornelis Rombouts.66 gehuwd met Margriet Anthonis Aert van der Molen.
Zij hadden al een grote stede in Ulvenhout die zij op 6 februari 1556 verkopen aan Hubrecht
Joost Cornelis Meren. Op dezelfde dag verkopen zij ook het huis aan de Markt aan Henrick
Evert Weghen. Ze kopen dan ook van Adriaen Jan Buijcx het enkele meters verder gelegen huis
op de hoek van de huidige Raadhuisstraat en de Postlaan.67
46	
SAB, SB, inv. nr. 676, f 157, 1529.
47	
SAB, SB, inv. nr. 681, f 191, 25-8-1556.
48	
SAB, SB, inv. nr. 676, f 80, 7-3-1527.
49	
SAB, SB, inv. nr. 676, f 60, 1527. In 1557 verkoopt Henrick een ander huis te Ulvenhout. SAB, SB, inv. nr. 681, f 261v, 12-10-1557.
50	
SAB, SB, inv. nr. 677, f 69. Henricks zus Kathelijn Evert Weghen is gehuwd met Gielis Meeus Sneeuwaerts en had een huis bij de watermo-

len. SAB, SB, inv. nr. 67, f 10.

51	
SAB, SB, inv. nr. 681, f 121v 26-11-1555 en inv. nr. 681, f 140v, 6-2-1556; 71/2 roeden is 250 m2
52	
SAB, SB, inv. nr. 681, f 227v, 16-3-1557.
53	
SAB, SB, inv. nr. 681, f 262v, 22-10-1557 en inv. nr. 677, f 132, 1535.
54	
SAB, SB, inv. nr. 682, 31-1-1561.
55	
SAB, SB, inv. nr. 683, f 4, 13-1-1564 en inv. nr. 683, f 16v, 10-3-1564.
56	
SAB, SB, inv. nr. 687, f 58 , 6-3-1607 ; ook Backers genoemd, zie SAB, SB Gilze, inv. nr. 666, f 191, 5-3-1630
57	
Zie: Jansen, ‘Historische huizen’.
58	
SAB, SB, inv. nr. 689, f 17.
59	
Gertrudis, gehuwd met Jan Herman Somers en Jenneke gehuwd met Pauwel Jan Pauwel Smits. Zie de genealogie Smits op Cd-rom bij deel

64 van het jaarboek Oranjeboom (2011).

60	
SAB, SB, inv. nr. 696, f 51v, 12-7-1666.
61	
SAB, SB, inv. nr. 695, f 187, 8-1-1663. Zie voor Daesdonck: Brekelmans, ‘Daesdonck’.
62	
SAB, SB, inv. nr. 695, f 100, 6-5-1659.
63	
SAB, SB, inv. nr. 426, f 129v, 10-5-1519.
64	
SAB, SB, inv. nr. 680, f 25v, 16-5-1550.
65	
SAB, SB, inv. nr. 677, f 97v, 3-8-1534 ; Jan Gherit Papenbrug was schepen in Ginneken.
66	
SAB, SB, inv. nr. 680, f 222v, 28-2-1553.
67	
SAB, SB, inv. nr. 681, f 139-141, 6-2-1556.
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9.	Ansichtkaart van de noordzijde van de Ginnekenmarkt uit het jaar 1935. Op de achtergrond de huidige Laurentiuskerk.
Op de voorgrond de zogenaamde ‘Hero’ bus met reclame voor frisdrank (Bron: Collectie Ton van Dun).

Wanneer de weduwe van Henrick Evert Weghen in 1564 het huisje verkoopt gaat het naar
Jan Cornelis Nouts, zoon van Cornelis Anthonis Nouts en Cornelie Meeus Rombouts. Deze
hadden een stede aan de noordzijde van de Dillenburgstraat, westwaarts grenzend aan de
stede van Lijsbeth,weduwe van Rombout Jan Berthels die tegenover de daar gelegen pastorie
van Ginneken lag.68 De broer van Cornelis Anthonis Nouts, Anthonis Anthonis Nouts had in
1536 De Zwaen gekocht.
Jan Cornelis Nouts verkoopt het nog steeds 71/2 roeden grote pand in 1565 aan zijn tante
Jehenne Jan Bertrams, weduwe van Merten Meeus Rombouts, die in 1564 De Zwaen had
verkocht aan Jan Mathijs van Muijsen.69 Als deze in 1566 ook het huisje van Jehenne koopt,
zijn de twee panden opnieuw verenigd. Dit duurt tot 1572 als Jan van Muijsen het kleine
pand overdoet aan Jan Peter Cornelisz.70 Onduidelijk is hoe het pand bij Anthonis Peter Faes
Closkens is gekomen. Deze verkoopt het namelijk in 1580 aan zijn broer Faes. Zelf heeft
Anthonis drie maanden tevoren het grote huis Den Hert gekocht, gelegen aan de westzijde van
de Markt.71 Hun vader Peter Faes Peter Closkens bezat een huis van 4 bunder groot, dat gelegen
was aan de Delberghen omtrent de oude molenwerf. (Zandbergen). De kinderen uit zijn eerste
huwelijk met Digne Cornelis Pauwels verkopen dit aan Joost Cornelis Joost van Coudelaer.72
In 1602 moet het huisje van Faes er niet te best hebben bijgestaan want hij doet dan afstand
van een vervallen huis van 8 of 9 roeden. De reden is dat meerdere personen recht hebben op
een rente uit dit huis. Faes draagt het dan zonder schade noch bate te begeren over aan Ghijsbrecht
van Heerl, Marie en Cathalijn, dochters van Govert Boschmans en Maeijke Henrick Wilricx,
weduwe van Cornelis van Veteren. Deze verkopen het in 1603 aan Cornelis Jan Reijns.73 Deze
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Cornelis, die van beroep kleermaker is, weet zijn bezit steeds verder uit te breiden. Hij had
al een huis van 25 roeden in het dorp dat hij verhuurde aan Abraham Aertsen.74 In 1611
koopt hij nog een klein stukje grond van 71/2 roeden van Laureijs Henrick Meren, die hem
een half jaar later opnieuw een stuk grond verkoopt. Dit keer een veertelzaad groot, in het
oosten grenzend aan het erf van de verkoper en voorts omgaand aan ’s-herenstraat (= hoek
Ginnekenweg en Dillenburgstraat). Hij leent hiervoor 550 karolusgulden.75 en geeft zijn huis
genaamd Den Entvogel in onderpand. Als hij in 1613 nogmaals 100 karolusgulden leent, geeft
hij zijn twee huizen genaamd Den Entvogel in onderpand, beide naast elkaar aan de plaets
(= Markt).76 Cornelis zal in 1620 of iets daarvoor overleden zijn omdat op 1 september van
dat jaar zijn zoon Quireijn, eveneens kleermaker en gehuwd met Barbara Peters, het huis
groot een veertelzaad koopt van de drie minderjarige kinderen van wijlen Corsiaen Reijns.77
Uit deze akte blijkt dat ook op dit grote stuk grond een huis stond. Quireijn verkoopt het in
1621 aan mr. Gerrit Marten van Dun, afkomstig uit Poppel en zoon van Marten Henrick Aert
van Dun en Maeijke Willem Henrick van den Eijnde.78 Reeds een half jaar later verkoopt mr.
van Dun dit huis aan Lenaert Cornelis van Gorp, wonend in Turnhout en later schoenmaker
in Oudenbosch. Lenaert verkoopt het in 1630 aan Peter Adriaen Beens.79 Deze heeft al in 1613
voor 500 karolusgulden een huis van 10 roeden gekocht van Cornelis Jan Reijns, gelegen op
de plaats van het vervallen huisje, grenzend zuid aan zijn andere erf, west aan ’s-herenstraat
en noord aan de schuur van Laureijs Henrick Meren.80 In 1622 wordt Peter Adriaen Beens als
bakker vermeld, wanneer hij van Quireijn, de zoon van Cornelis Jan Reijns ook kleermaker,
twee stukjes grond van totaal 61/2 roeden erbij koopt. Beens woont dan ook in Den Entvogel. 81 In
1626 koopt Peter Beens het huis De Engelsche Roos op de Grote Markt in Breda voor 1025 karolusgulden en gaat in Breda wonen. De Engelsche Roos verkoopt hij in 1650 aan notaris Drabbe.82
Peter is gedoopt in Breda op 26 mei 1585 als zoon van Adriaen Frans Beens, schoenmaker en
huidenvetter, en Yda Adriaen Joris. Uit zijn eerste huwelijk met Digne Jacob Huijbrechts heeft
hij een zoon Adriaen aan wie hij in 1632 het huis Den Entvogel verkoopt. Tot 1722 blijft de
familie Beens wonen in dit huis dat later De Pauw genoemd wordt.83
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10.	De westzijde van de Ginnekenmarkt omstreeks 1925. In het midden stond eens het complex Den Hert, van 1700 tot 1845
was dit de herberg Het Rood Hert. (Bron: Collectie Ton van Dun)

|

De westzijde van de Ginnekenmarkt
Huisnummers 8 t/m 12
Aan de westzijde van de Ginnekenmarkt stond in 1500 slechts één huis. De oudste vermelding daarvan is uit 1507. Heijlwich Jan Claesdr. koopt dan uit ’s-heerehant een huis met
schuur en erve, groot 3 bunder, gelegen bij de kerk, oost en noord grenzend aan ’s-herenstraat , zuid aan het kerkhof en west aan de Mark.84 Bij dit pand hoorde de grond langs de
westzijde van de huidige Ginnekenweg vanaf de Markt tot aan de poort tussen de nummers
344 en 346, vandaar via het Ganseweistraatje (nu een poort) westwaarts naar de Mark, langs
de rechteroever van de rivier zuidwaarts tot de huidige Duivelsbrug en vervolgens langs
de muur van de kerk terug naar de Markt. Tevens koopt Heijlwich ook 13 lopenzaad land,
geheten Den Breeden Acker, gelegen in de akker te Ginneken en 4 bunder land, geheten De
Pelsheijninge. Heijlwich had twee jaar eerder het huis Den Salm (Markt 13) en in 1506 het
kleine huisje ernaast (Markt 14) gekocht (zie de zuidzijde). Zij moet een vermogende vrouw
zijn geweest waarvan wij helaas verder niets weten.
Het hierboven beschreven huis heeft zij al weer snel van de hand gedaan. In 1509 is Margriet
Mercelis Buijse, weduwe van Jan Bouden van den Berghe, eigenaresse. Zij woonde in de
Katerstraat te Breda en is daar voor 1524 overleden. Haar dochters Cornelie gehuwd met
Hubrecht Kijen, Liedewij met haar man Adriaen Gielis Bouten en Henrick, Jan, Mercelis,
Lambrecht en Cornelis broers en zonen van wijlen Aleijt bij Anthonis van de Corput,
verkopen dan, mede namens Joachim hun krank van sinnen zijnde broeder, het huis in de
Katerstraat aan Aert Peter Bits hun buurman. Genoemde Henrick Anthonis van de Corput
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heeft dan een huis en brouwerij in de Doelstraat.85 Dit is de voorloper van brouwerij De Drie
Hoefijzers, die dus zeker al bestond in 1524.
In 1509 verkoopt Margriet, met Hubrecht Kijen haar schoonzoon als voogd, het huis
op de Markt aan Peter Godert van Ghils. Peter is rond 1460 geboren als zoon van Godert
Cornelis van Ghils, rentmeester van de heer van Oosterhout. De zonen Cornelis, Jan en
Peter worden regelmatig genoemd met bezit in Oosterhout, Terheijden en Teteringen.86
Peter zelf is gehuwd met Beatrijs Jan Leijten, met wie hij huwelijkse voorwaarden maakt
in 1508. In dat jaar verkoopt hij ook 100 bijenkorven in Teteringen aan Cornelis Meus
Amelvoorts en een huis aan de Groenstraat te Teteringen.87 Het huis op de Markt verkoopt
hij in december 1511 aan Adriaen Peter Rombouts. Niet lang daarna moet Peter overleden
zijn. In maart 1514 verkopen Jan Godert van Ghils als voogd, Jan Jan Leijten als toeziend
voogd en Cornelis Godert van Ghils als oom van de acht onmondige kinderen van wijlen
Peter Godert van Ghils hun omvangrijk bezit. Het bestaat dan uit een huis met schuur en
duifhuis en twee boomgaarden in Teteringen groot 8 bunder en een huis ook daar gelegen
aan de overzijde van ’s-herenstraat groot 4 bunder. Verder 4 bunder land en bos in Ginneken,
nog 4 bunder heide gelegen in Teteringen noord grenzend aan ’s-herenvroente waar de galg
staat, 3 bunder heide in Ginneken en 3 bunder beemden in de Vucht.88
Adriaen Peter Rombouts was in 1512 schuldig aan Peter Godert van Ghils 7 karolusgulden erfcijns uit en op zijn huijsinge, schuere, hovinge en erfenisse met pertstalle. Dit betekent dat
het pand op de Markt een aanzienlijk huis geweest moet zijn. Het is mogelijk dat het toen
al als herberg heeft gefunctioneerd.
In 1519 hebben we een volgende vermelding van het huis. Jan Blerincx koopt het uit
’s-herenhand in de naam van Mijn Heere van Nassau zoals Adriaen Philips dat te besetten plagh.
Kort tevoren heeft Peter Willem Pauwel ook een huis en alle goederen uit ’s-herenhand
gekocht van Adriaen natuurlijke zoon van Philips Cornelis.89 In oktober van hetzelfde jaar
1519 kan Jan Blerincx het huis zelf uit ’s-herenhand kopen.90
Jan Blerincx, schout van Ginneken en Gilze; huis met brouwerij
Jan had in 1514 al een stuk grond gekocht in Ginneken van de onmondige kinderen van wijlen
Peter Godert van Ghils. Het stuk was 7 lopenzaad groot en werd De Pelsenheijning genoemd,
gelegen aan de Delbergen.91 Vermoedelijk is dit hetzelfde stuk grond dat Heijlwich Jan Claesdr.
had gekocht in 1507. Jan Blerincx was rond 1513 gehuwd met Belije van der Dussen, dochter
van Jan Floris van der Dussen schout in Breda en Lijsbeth van Grobbendonck. Belije was al
weduwe van Willem Jan van Dalem van Dongen, heer van de Zwaluwe. Diens overgrootvader was getrouwd met Beatrijs een natuurlijke dochter van Willem van Duivenvoorde.92
In 1513 had Jan Blerincx de goederen gekocht van wijlen zijn schoonbroer Jan Willem van
Dongen die in de Katerstraat een huis in eigendom had. In 1513 vindt ook de erfdeling tussen
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de kinderen van wijlen Jan van der Dussen en Lijsbeth van Grobbendonck plaats.93 Hun huis
in de Veterstraat te Breda wordt verkocht aan schepen Jan van Nassau. Belije woonde in 1504
als weduwe in een huis vóór de burcht in Breda dat zij deelde met de andere kinderen van
wijlen Willem Jan van Dongen.94 Haar zus is Cornelia van der Dussen die in 1536 huwt met
Jonker Govaert van Brecht, zoon van Jacob van Brecht en eigenaar van Boeverije (Bouvigne). Zij
heeft niet meer via de vonder over de Mark naar haar zus Belije kunnen gaan. Jan Blerincx is
namelijk al vóór 1532 overleden. Het huis op de Markt is dan al verkocht.95
Jan woonde zeker tot 1510 in het huis St. Jorys in Breda op de hoek van de Korte
Brugstraat en de Grote Markt. In de vijftiende eeuw was dit huis van Thoen (Anthonis)
Blerincx zodat deze waarschijnlijk ook zijn vader is.96 Odily Anthonis Blerincx moet dan zijn
zus geweest zijn. Zij is gehuwd met Robrecht Ysack en hun erfgenamen verkopen in 1543
het huis St. Jorys aan de zoon Ysack Robrecht Ysack.97
Eind 1530 doet zich een merkwaardige gebeurtenis voor. De boven genoemde Adriaen
natuurlijke zoon van wijlen Philip Cornelis, verklaart dan dat hij uit ’s-herenhand een huis
heeft gekocht bij de kerk van Ginneken zoals hij Adriaen dat vroeger in bezit had. Hij heeft
hiervoor Jan Blerincx, die schout is van Ginneken en Gilze, schadeloos gesteld.98 Kort daarna
moet Jan zijn overleden omdat in 1532 Odily Anthonis Blerincx met haar man Robrecht
Ysack het huis op de Markt te Ginneken met brouwhuis aan Cornelis Gielis Jan Dyrven
verkoopt.99
Cornelis is afkomstig uit Princenhage en een zoon van Gielis Jan Henrick Dyrven en
Judith Hereijgers. Zijn broer Peter is getrouwd met Beatrijs, dochter van Cornelis Jacob van
Ceters burgemeester van Breda.100 Cornelis koopt ook in 1534 het aan de zuidzijde van de
Markt gelegen huis Den Salm (Markt 13) met het kleine huis daarnaast (Markt 14) . Daarmee
waren de drie woningen die in deze periode aan de zuid- en westzijde van de Markt stonden
weer in één hand.
Na het overlijden van haar man verkoopt de weduwe Anne Peter van Ardenne in 1547
het huis met brouwhuis aan haar broer Henrick Peter van Ardenne, die schout is van
Ginneken en Gilze.101 Zelf hertrouwt zij met Adriaen Anthonis Verhoeven (zie de zuidzijde).
Henrick Peter van Ardenne werd in 1544 vergund het eerste vrijkomende schoutambt te
vervullen van Ginneken en Gilze als dank voor de diensten bewezen aan graaf Hendrik van
Nassau.102 Henrick is mogelijk een zoon van Peter d’Ardenne, schout in Zundert van 1531
tot 1548. Zijn zoon Jan is daar schepen in 1583.103 In zijn functie als schout wordt Henrick
in 1567 nog genoemd als hij beslag legt op de goederen van Rombout Peter Floris wegens
doodslag op Goosen Gherit Goossens.104 Toch heeft hij al in 1566 het huis op de Markt met
stal en brouwerij verkocht aan Jan Jan Lambrechts.105 Vermoedelijk is hij toen gaan wonen
in zijn huis De Grooten Beer op de Markt in Breda bij de Korte Brugstraat. Daarnaast bezat
Henrick ook nog een stede groot 1 bunder in de Lovensdijk met twee stukken land van elk
één bunder in het Hooghout. Al deze goederen worden genoemd in 1578 wanneer Peter ze
als onderpand stelt voor zijn borg voor Jan Willem Canters in Gilze, zijn zwager.106 Henrick
is dan nog steeds schout. Kort hierna moet hij overleden zijn omdat in 1580 er een weduwe
en erfgenamen wijlen Henrick van Ardenne zijn. Het huis De Beer in Breda is een herberg.
Dat blijkt als één van Henricks acht 8 kinderen, met name Adriaen er als waard verklaart dat
Jacob Jan Wijmers hem een schuld moet betalen of anders in gijzeling zal worden gezet.107
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11.	Foto van de westzijde van de Ginnekenmarkt, december 2012. (Foto: R. Moulen Janssen).

Het huis Den Hert
Als Jannen Jan Lambrechts is overleden verkopen zijn weduwe Petere Matheus Snijders en
zijn kinderen Jan, Michiel en Kathelijn in 1578 aan Adriaen Cornelis Meren en Joost Peter van
Ghils (zoon van Peter, eigenaar in 1509) het huis genaamd Den Hert met 21/2 bunder grond. Dit
is de eerste keer dat de naam Den Hert genoemd wordt. De omschrijving van de ligging is oost

93	
SAB, SB, inv. nr. 421, f 24v, mei 1513.
94	
SAB, SB, inv. nr. 416, f 12v, 1504.
95	
Brekelmans, Kasteel Bouvigne.
96	
Muntjewerff, Cijnsregistrers, Begijnhof Cijnsregister (BCR), f 9r en inv. nr. 502.
97	
SAB, SB, inv. nr. 448, f 131v, 1543 ; vriendelijke mededeling Henk Muntjewerff.
98	
SAB, SB, inv. nr. 676, f 192v, 1530.
99	
SAB, SB, inv. nr. 677, f 25v, 1-10-1532.
100	
Zie genealogie Dyrven aangepast door George van Eekelen op home.kpn.nl/georgepjm
101	
SAB, SB, inv. nr. 679, f 150, 8-1-1547.
102	
Zie: Brekelmans, Gilze 1000 jaar, 367 (bijlagen).
103	
Heyst, ‘Van Heyst-D’Ardenne, 282.
104	
SAB, SB, inv. nr. 683, f 193 , 19-8-1567.
105	
SAB, SB, inv. nr. 683, f 121, 19-2-1566.
106	
SAB, SB, inv. nr. 482, f 80v, 8-4-1578.
107	
SAB, SB, inv. nr. 484, F 182v, 29-11-1580 ; inv. nr. 487 f 31v, 26-4-1586 en inv. nr. 485 f 142v, 7-8-1581.

20 De Ginnekenmarkt en haar bewoners, 1500-1625

’s-herenstraat, zuid het kerkhof, west de Mark en noord de weg naar de Ganswei. De datum
van verkoop is 12 mei 1578. Vermoedelijk zijn de kopers in gebreke gebleven omdat op 26 juli
1578 het pand opnieuw verkocht wordt door de weduwe en kinderen Lambrechts aan Mr.
Matheus van de Kieboom en Jan Cornelis Sijmons.108 Deze laatste verkoopt zijn helft een jaar
later aan Van de Kieboom zodat deze alleen eigenaar is.109
Al kort na deze aankoop moet Mr. Matheus van de Kieboom, die secretaris van Ginneken was,
overleden zijn. Zijn weduwe Kathelijn Anthonis Anthonis Meren met Peter Anthonis Meren
haar oom, als voogd en Merten van de Kieboom, schepen in Alphen als voogd van de vier
kinderen uit het eerste huwelijk van Matheus met Angele Henrick Anthonis, verkopen het
huis Den Hert op 26 januari 1580 aan Anthonis Peter Faesen (Closkens ; zie de noordzijde).110
Ook deze blijft niet lang eigenaar. Hij verkoopt Den Hert in 1582 aan Cornelis Jan Henrick
Smolders.111 De familie Smolders blijft eigenaar van Den Hert tot 1739.
Mogelijk heeft de Tachtigjarige Oorlog invloed gehad op de snelle wisselingen van
eigenaar. Juist in deze periode was het erg onrustig in Breda en omstreken. In 1575 was
er een Duits regiment huursoldaten gelegerd. Door slechte betaling van soldij hielden zij
regelmatig plundertochten in de omgeving. Hoewel de Duitse troepen in oktober 1577
werden uitgekocht en Breda verlieten bleef het onrustig tot in 1581 de Spanjaarden de stad
veroverden wat gepaard ging met de dood van 584 burgers.112
In 1618 verkoopt Smolders een op zijn grond gelegen huis aan Jan Lenaert van Gorp,
die in 1621 van mr. Gerrit Marten van Dun het tegenover de straat gelegen huis met één
veertelzaad koopt (zie de noordzijde). Het huis dat Smolders verkoopt is 60 roeden groot en
ligt op de hoek van de Ganseweijde, grenzend oost aan ’s-herenstraat, zuid en west aan het erf
van de verkopers en noord aan het Ganseweijstraetken. Als weduwe van Cornelis Jan Henrick
Smolders koopt Jenneke Jan Brocx (soms ook Jenneke Geerit Brocx genoemd) samen met
haar zoon Cornelis in 1623 de overige zeven kinderen uit.113 Elk van de kinderen of hun
erfgenamen krijgen 100 karolusgulden. Een aparte regeling wordt gemaakt met dochter
Pirijntke en haar man Abraham Aertssen. Deze krijgen 40 karolusgulden en het huisje groot
16 roeden, gelegen aan de Plaetse, noord ’s-herenstraat en verder omgaand aan Jenneke’s
erve. Dit is nu de hoek Ginnekenmarkt en Ginnekenweg.

|

De zuidzijde van de Ginnekenmarkt
Huisnummers 13 t/m17
Ook hier zien wij de voor de Ginnekenmarkt karakteristieke ontwikkeling van de bebouwing. In 1500 wordt aan deze zijde slechts één huis vermeld op de plaats waar nu Café Boerke
Verschuren gevestigd is (Markt 13). De vroegste vermelding van dat huis dateert van 29 april
1505. Marie Woutersdr. van Chaem verkoopt dan een huis genaamd Den Salm aan Heijlwich
Henrick Jan Claesdr.114 Heijlwich was een dochter van de Ginnekense schepen Henrick Jan
Claessen.115 Dat Den Salm onderdeel uitmaakt van een groter pand wordt duidelijk wanneer
in 1506 Heijlwich de andere helft koopt van Cornelie Herman Pauwelsdr. en haar man Peter
Jan Spermaeckers 116. Deze helft grenst aan de ene zijde aan Heijlwich’s huis Den Salm en aan
de andere zijde aan het erf van Jan van Grimhuysen.
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12.	De zuidzijde van de Markt omstreeks 1915. Rechts Café De Vrachtwagen,op de plaats waar vroeger Den Salm/Den Engel
stonden. Links Hotel Marktzicht, eens het huis De Swaen. (Bron: Collectie Ton van Dun).

Deze Jan was een natuurlijke zoon van Jan van Grimhuysen en kleinzoon van Jan bastaerd
van der Leck die sich noemt Van Grimhuysen. Hij behoorde tot het geslacht van de heren van
Grimhuysen in Ulvenhout.117 Jan was gehuwd met Digne Woutersdr. van Chaem, een zuster
van de al eerder genoemde Marie Woutersdr. van Chaem. Jan was eigenaar van de Sinte
Cathalijne Hoeve , gelegen in de huidige Raadhuisstraat ter hoogte van nr. 8. Op de plaats waar
nu het raadhuis staat lag de bijbehorende schuur.118 Jan had na het overlijden van zijn vader de
Sinte Cathalijne Hoeve in eigendom verkregen door de erfdelen te kopen van zijn broer Henrick,
van zijn zus Beatrijs en van Lijnke de dochter van wijlen zijn broer Merten.119 Uit de akte
blijkt dat de hoeve 3 bunder groot was, gelegen omtrent de kerck van Ghinneken, en de volgende
belendingen had: oost ’s-herenstraat, west de Mark, noord het kerkhof en het erf van Heijlwich
Claes, zuid Laureijs van der Schueren.
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De Wijngaert en Sint Cathalijnehoeve
De voornoemde akten geven een mogelijke verwijzing naar een al in de vijftiende eeuw
bestaand geheel van zeker 3 bunder met een grote hoeve, dat deel uitgemaakt kan hebben
van het omwaterde huis, geheten De Wijngaert, dat ten zuiden van de Cathalijnenhoeve
lag. Op dezelfde plaats vindt men nu aan de Ulvenhoutselaan het huis Valkrust. Het is niet
onmogelijk dat de familie Van Grimhuysen oorspronkelijk ook eigenaar was van het huis De
Wijngaert. Ook in Ulvenhout hadden zij een van een slotgracht voorzien huis met een hoeve.
De Wijngaert, vermeld met naam in 1504120, moet een voornaam huis geweest zijn. Dat blijkt
uit de vroegst bekende eigenaren: Laureijs van der Schueren, gehuwd met Marie, dochter van
Aert Michiel Wagemans en Kathelijn Dyrck Sebrecht Roevers. Haar broer Dyrck was schepen
in Breda. Haar vader Aert was een zoon van de schout van Hoogstraten en zelf meier van
Groot-Zundert.121 Aleijt Laureijs van der Schueren, gehuwd met Cornelis Jan Leijten verkoopt
De Wijngaert in 1536 aan Goverden Aert Braets ten behoeve van de heer van Zevenbergen
122
. Deze heer is niemand minder dan Cornelis van Bergen, sinds 1533 prins-bisschop van
Luik. Deze heeft het als buitenverblijf in bezit gehad tot 1556. Dan verkoopt hij het aan
Henrick van Etten, een natuurlijk zoon van Claes van Etten, schout van Etten, en Cijmburga
van der Daesdonck.123 Zelf is Henrick schepen en secretaris van de heerlijkheid Ginneken en
Bavel. Zijn zus Marie was getrouwd met Frans van den Kieboom die zich leenman van het
slot Grimhuysen in Ulvenhout mocht noemen. Hij was een aangetrouwde achterneef van
Jan van Grimhuysen gehuwd met Digne van Chaem. Deze Frans van de Kieboom alias van
Grimhuysen heeft op 16 augustus 1540 namens de al eerder vermelde Cornelis van Bergen
de Sinte Cathalijne Hoeve gekocht van Clare Schuts, de weduwe van Willem van Wisschel.
Hierdoor vormen de Sinte Cathelijne Hoeve en de Wijngaert weer een geheel.124 Willem van
Wisschel was van beroep vorster en de zoon van Evert van Wisschel, opperwarandemeester,
en Johanna Danieldr. van de Merwede.125 Hij had de Sinte Cathelijne hoeve, bestaande uit een
huis, schuur en boomgaard, in 1517 gekocht van Jan van Grimhuysen.126
De Sinte Cathelijne Hoeve wordt in 1546 door Cornelis van Bergen verkocht aan Digne
van Coudelaer. Zij was weduwe van Jan Gheryt Thiels en woonde op Cauwelaer op de grote
hoeve van 18 á 20 bunder.127 Digne zelf moet overleden zijn tussen 1546 en 1548 wanneer
haar schoonzoon Denijs Jan Denijs namens haar erfgenamen De Cathelijne Hoeve verkoopt
aan Joost Cornelis Godschalck van der Hoelt. De hoeve grenst dan nog steeds noord aan de
Markt en het huis Den Engel (Markt13-14).128 Joost was gehuwd met Marie Andries Peter
Valerius en een zoon van de Ginnekense schepen Cornelis Godschalck van der Hoelt en
Kathelijn Cornelis Naggers. Joost had in 1546 herberg De Croone in Ulvenhout gekocht van
Jan Adriaen van Hoodonck.129 Deze stond op de plaats van de huidige Pekhoeve. Enkele maanden daarna verkoopt hij de herberg door aan zijn familielid Peter Valerius Peter Andriesz.130
Joost heeft ook de hoeve van Daesdonck gepacht voor een termijn van 12 jaren (1550-1562)
van jonker Huge van Douvrijn.131
Wanneer Joost De Cathelijne Hoeve koopt blijkt de stallinge al afgebroken te zijn. Kort
daarna moet Joost een huis bijgebouwd hebben op het grondgebied van de hoeve. Dit blijkt
uit een akte van 1549 waarin Joost een rente van 3 karolusgulden verkoopt uit zijn twee
huizen gelegen omtrent de kerk, zuid aan heer Cornelis van Bergen, west aan het kerkhof,
noord aan Den Engel en oost aan ’s-herenstraat. 132 Het bijgebouwde huis ligt op de hoek van
de Raadhuisstraat en de Ginnekenmarkt, zodat nu op elke hoek van deze zijde van de Markt
een huis staat. De ligging is ons bekend als Joost zijn twee huizen verkoopt aan Adriaen
Anthonis Verhoeven en zijn vrouw Anne Petersdr, van Ardenne.133 Haar broer Henrick was
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schout van Gilze en Ginneken. In deze functie confisqueert en verbeurt hij de goederen van
Cornelis Anthonis Verhoeven, broer van de man van zijn zus Anne, wegens doodslag begaan
op Godschalck Cornelis Godschalck van der Hoelt, broer van Joost.134
In 1556 verkopen de kinderen van Anne Petersdr. van Ardenne bij haar eerste man
Cornelis Gielis Jan Dyrven de Sinte Cathelijne Hoeve aan de nistelmaker IJsack Henrick van
Achel.135 IJsack had even tevoren zijn huis verkocht dat aan de andere zijde van de straat
stond.136 De kinderen moeten in 1556 of kort daarna ook het andere huis op de hoek van
de Markt verkocht hebben aan de vorster Harman Henrick Aert van Beeck. Schout Henrick
Peter van Ardenne verklaart in 1561 als oom en toeziend voogd van de kinderen dat zij over
zekere jaren geleden verkocht hebben aan genoemde Harman een huis omtrent de kerk met
de volgende belendingen: zuid IJsack van Achel , west Joost Jan Robszoons en noord en oost
’s-herenstraat.137 Harman koopt in 1569 van de weduwe van Achel het aangrenzende pand
van de voormalige Cathelijne Hoeve. Het bestaat uit een huis met een klein huisje, groot een
halve bunder. Het kleine huisje moet dus bijgebouwd zijn. Er hoort ook een gebruiksweg bij
die langs het kerkhof over het goed van De Wijngaert naar de Mark loopt.138 In 1571 verkoopt
Harman de gebruiksweg aan de eigenaresse van De Wijngaert Barbara Willem Vervoirt.139 In
een notariële akte van 1562 verklaart Harman dat hij van vorster Jan van Schoonenborch
het ambt van vorster van Ginneken gepacht heeft voor steeds twee jaarlijkse termijnen voor
ieder 50 karolusgulden. Het ambt brengt even veel op als zijn voorganger wijlen Claes gehad
heeft. Borg hiervoor is Henrick Jan Cornelis van Wijfliet.140
Enkele maanden na de aankoop van zijn nieuwe pand verkoopt Harman het hoekhuis
aan Henrick Cornelis Henrick Percx en zijn vrouw Lijsbeth Jan Henrick Reijns.141 Het is
dan 13 roeden groot en bestaat uit een huis, hof en varkenskooi. Met dezelfde beschrijving
wordt het pand in 1582 verkocht aan Merten Adriaen Mathijs Meren en zijn vrouw Jozijne
van Eijck.142 Merten pacht in 1583 ook Cleijn Wolfslaer van de erfgenamen van Cornelis
Wachmans. Hiervoor zet hij als onderpand zijn stede in de Rechtestraet (Strijbeekseweg)
te Ulvenhout, die hij van zijn ouders had geërfd.143 Hun dochter Cornelie Meren verkoopt
in 1595 de helft van het huis aan Anthonis Jan Henricxsz. en zijn vrouw Cathalijne Jan
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13.	Ansichtkaart uit het 1905 van de zuidzijde van de Ginnekenmarkt. Op de hoek staat het Hotel Marktzicht, eens het huis De
Swaen. Midden op de Markt rust een trekhond uit bij de kar. (Bron: Collectie Ton van Dun)

Jan Willems.144 Haar vader Merten zal dan overleden zijn omdat haar moeder Jozijne als
weduwe van Merten enkele maanden later ook de andere helft verkoopt aan voornoemde
Anthonis Jan Henricx.145 Jozijne was in 1575 eerder al weduwe van Jan Jan Willems en
Cathalijne was een dochter uit dat huwelijk.146
Anthonis en Cathalijne geven Peeter Peeter Stickers in ruil een huis van 5 of 6 roeden.147
Peeter Stickers is gehuwd met Marie, dochter van Severijn Keijen, laeckencooper, en
Magdalena Peter Smits. Haar ouders bezitten Den Leegen Wijngaert die even verderop op
de Ulvenhoutselaan ligt.148 Peeter Peeter Willem Jan Stickers is schipper. Bij de erfdeling in
1603 krijgt Marie naast het huis De Drie Stockvissen gelegen aan de Vismarkt in Breda ook
het schip. 149 Peeter Stickers heeft in 1591 ook een huis, brouwerij, mouterij en achterhuis
gekocht opt Ghinnekenseijnde van de weduwe Willem Adriaen Oirlmans. De brouwerij heette
De Goubloem.150
Dezelfde Marie, maar dan als weduwe van Peeter Stickers, verkoopt in 1607 het nu
weer gehele huis met 13 roeden grond op de Markt in Ginneken aan de vorster Christiaan
Anthonis van der Daesdonck.151 Peeter Peeter Stickers moet dus tussen 1597 en 1607 ook de
andere helft van het huis in bezit gekregen hebben.
Het huis De Swaen
Als Christiaen het huis in 1640 weer verkoopt aan de vorster Cornelis Wijtman Montens
heet het De Swaen.152 Christiaen was gehuwd met Hester Ghijsbrecht van Heerle en later met
Immerentiana Jan Pelsers. Zoals veel van zijn voorgangers heeft ook Christiaen grote bezittingen in het buitengebied van de gemeente. In 1632 koopt hij een hoffstadt van 41/2 bunder op de
Roosberg bij Bavel en in 1634 een stede van 5 bunder op Grazen.153 Christiaen is 34 jaar vorster
van Ginneken en Bavel geweest.154
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14.	De zuidzijde van de Ginnekenmarkt omstreeks het jaar 1905. Hier stond al café De Vrachtwagen op de plaats van
de vroegere huizen Den Enge en Den Salm. Tegen de kerk staat het Citadelmonument voor generaal Chassé en zijn
manschappen. (bron: Collectie Ton van Dun).

Het pand grenst westwaarts dan nog steeds aan het op de andere hoek van deze zijde van de
Markt gelegen huis naast de kerk. Heijlwich Henrick Jan Claes had dit huis in 1506 in zijn
geheel in haar bezit. Zij vermaakte het bij testament aan Anne Jan Cornelis Coelghijbsdr., die
het volgens een akte van 1534 155 weer uitgegeven heeft aan Cornelis Gielis Jan Dyrven. De
omschrijving is dan een huis, bakhuis, turfhuis met een klein huiske, gelegen in Ginneken
bij de kerk. De belendingen zijn: west het kerkhof, noord ’s-herenstraat, oost en zuid Willem
van Wisschel. In 1532 kocht dezelfde Cornelis Dyrven ook het huis met brouwhuis aan de
westelijke zijde van de Markt.
Het huis Den Engel
Bij een beschrijving van de twee naastgelegen huizen van Joost Cornelis Godschalck van der
Hoelt in 1549 156 wordt het huis dat eerst Den Salm heette Den Engel genoemd (Markt 13-14).
Na het overlijden van Cornelis Dyrven verkopen zijn kinderen het huis in 1554 aan Joost
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Jan Faes.157 Na zijn overlijden verkopen zijn erfgenamen het huis in 1573 aan vorster Jan van
Schoonenborch.158 Cornelie en Anne, dochters van Cornelis van Chaem alias Speelmans zijn
de erfgenamen van hun oud-oom Joost Jan Faes. De kinderen van Jan Wouter Leijten de jonge
zijn de erfgenamen van wijlen Marie Cornelis Beatrijssen159, vrouw van Joost Jan Faes.
Vorster Jan van Schoonenborch was gehuwd met Agnete Godschalck van der Hoelt. Als
zijn weduwe hertrouwt met Adriaen Sebastiaen van de Corput, vorster in Gilze, verkoopt
zij met haar kinderen uit haar eerste huwelijk het huis in 1608 voor 412 karolusgulden aan
Roelof Backx.160
Roelof Backx was ontvanger der gemene middelen van de stad Breda en vluchtte na de Spaanse
verovering van Breda in 1625 naar Dordrecht, maar behield zijn functie als ontvanger van de
gemene middelen.161 Zijn vader Jan Backx Fransz., gehuwd met Elisabeth van de Kieboom,
was ontvanger-generaal van de prins van Oranje. Hij woonde in het huis Den Gulden Valck op
de Markt in Breda. Een zus van Roelof, Françoise, was gehuwd met mr. Gijsbrecht Eijckberch,
schepen van Ginneken en secretaris van Geertruidenberg. Hun dochter Anna Gijsbrecht
Eijckberch trouwde met Peter van Berckel, secretaris van Ginneken van 1614 tot 1628. Peter
heeft in 1614 de Cathalijne Hoeve gekocht van zijn vader mr. Geert Hendricx van Berckel die
in 1608 eigenaar van de afgebrande hoeve was geworden. Hij heeft daar een nieuw huis opgebouwd zoals blijkt uit de akte van 1614 162 en wordt de achterbuurman van Roelof Backx.163

|

Besluit
In dit artikel is getracht een beeld te vormen van de Ginnekenmarkt tussen 1500 en 1625. Er
is gekeken naar de huizen en de eigenaren ervan. In hoeverre deze ook de bewoners van de
woningen waren is niet altijd met zekerheid te zeggen. We mogen er echter wel van uitgaan
dat ambtenaren zoals schout, secretaris en vorster zelf in hun huizen woonden. Met zekerheid
kan worden aangetoond dat een groot aantal van de eigenaren ook elders bezittingen had.
In de eerste helft van de zestiende eeuw waren dat vooral huizen in de stad Breda. Bijzonder
is dat in die periode ook veel eigenaren afkomstig waren van en bezittingen hadden in de
Zandbergen. Dit gebied vormde zeker tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog het bedrijvig hart van Ginneken waar veel ambachtslieden hun werkplaats hadden. Zowel ten noorden
als ten zuiden van de Molenlei lagen meer huizen dan in het centrum van Ginneken zelf.
Op de Zandbergen stonden ook de windmolens en de watermolen. Hoewel de Molenlei altijd
gezien wordt als de grens van Ginneken met Breda en Teteringen zijn de meeste aktes over
huizen en percelen in de Zandbergen te vinden in het schepenarchief van Ginneken. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat er regelmatig grensgeschillen waren.
Vlakbij de Ginnekenmarkt stond de kerk. De pastoor woonde echter niet in de onmiddellijke nabijheid van zijn kerk. Zijn pastorie was een omwaterd huis op de hoek van de
Dillenburgstraat en het Postlaantje. Toen na 1648 de dominee er ging wonen werd dit laantje
dan ook het Domineelaantje genoemd.
Dichtbij de kerk stond meestal ook een herberg. Ook Ginneken maakte hierop geen uitzondering. Herberg en brouwerij Den Hert stonden aan de westzijde van de Markt. Pas wanneer
Cornelis Cornelis Jan Smolders, zoon van de overleden eigenaar van Den Hert, in 1663 aan
de overzijde van de Markt het huis Den Engel koopt, kan er sprake zijn van een herberg aan
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15.	Tekening van de bebouwing van de Ginnekenmarkt op een kadasterkaart van 1990, met de huidige huisnummering.
De letters geven de plaats aan van de beschreven historische huizen. A= Den Salm/ Den Engel; B= De Swaen; C= de
St.Cathalijne Hoeve; D= De Maen/De Zwaen; E= Den Hert; F= Den Entvogel/ De Pauw.

de zuidzijde. In 1681 wordt dit ook bevestigd als Mathijs van Poppel zijn woonhuis met stal,
genaamd Den Vrachtwagen als borg stelt. 164 Zijn beroep is tavernier en voerman en hij betrekt
zijn bier van de aan de overzijde gelegen brouwerij Den Hert.
De drie zijden van de Ginnekenmarkt hadden in de behandelde periode hun eigen kenmerken. De zuidzijde werd gevormd door huizen waarvan de eigenaar meestal ook de bewoner
was en uit het ambtelijk milieu stamde. Bovendien hadden zij vaak een relatie met het grote
bezit Den Hert dat de gehele westzijde besloeg. De noordzijde, bestaande uit het grote huis De
Maen/De Zwaen en een huisje van 71/2 roeden, kan niet los gezien worden van het blok dat
gevormd wordt door de Ginnekenmarkt, Ginnekenweg, Dillenburgstraat en Postlaan. In deze
periode waren er voortdurend samenvoegingen en splitsingen van huizen en percelen.
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De Tachtigjarige Oorlog moet ook Ginneken zwaar hebben getroffen. Hoe de dorpen in de
Meijerij van Den Bosch tussen 1572 en 1629 geleden hebben van het oorlogsgeweld wordt
uitvoerig beschreven in het boek Staatsvormend Geweld van Leo Adriaenssen.165 Zou het hier
anders gegaan zijn? Het beleg van Breda in 1625 was voor het dorp zeker het dieptepunt. De
gebeurtenissen rond de kerk zijn hierboven al aangegeven. In de vestbrieven van 1626 (in
1625 zijn geen aktes gemaakt vanwege de oorlogssituatie) wordt vaak gesproken over een hoffstede, de benaming voor verbrande of door brandschade getroffen boerderijen. De huizen op de
Markt schijnen echter nauwelijks schade te hebben opgelopen. Volgens Rooze en Eimermann
zouden deze huizen gebruikt kunnen zijn voor de verpleging van zieken en gewonden en
daarom gespaard zijn. Anderen stellen echter dat de huizen werden gebruikt voor de legering
van de officieren. De paters jezuïeten zouden in een pand aan de Markt kerkdiensten hebben
gehouden, omdat het kerkgebouw als voorraadschuur werd gebruikt. Op De Wijngaert lag één
van de bierbrouwerijen van Spinola. De veldheer zelf had zijn hoofdkwartier iets verderop aan
de Ulvenhoutselaan tussen de Buijstelbergh en de Bieberg 166.
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OPPERVLAKTEMATEN
Wanneer in de tekst wordt gesproken van roeden worden
bedoeld vierkante Bredase roeden. De overige maten zijn ook
Bredase maten.
1 bunder
1 veertelzaad
1 lopenzaad
1 vierkante roede
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