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EEN NIEUW JAAR

Een nieuw verenigingsjaar is aangebroken met de opening
van twee nieuwe tentoonstellingen, een jaarvergadering,
een lezing over de opgravingen bij Grimhuysen en een
succesvolle Historische Dag in de Grote Kerk van Breda.
Paulus had weer zíJrl handen vol.

In dit nunmer naast verslagen van de activiteiten ,die in
de afgelopen periode plaats vonden ook een blik op de
toekomst; het programma in het nieuwe verenigingsjaar en
natuurlijk weer een aantal zeer lezenswaardige artikelen.
In het hartje een oude foto uit Lijndonk/Lage Aard met
voor ons nog onbekende mensen.

Ad Jansen ontrafelt de stanboom van de Heren van Breda,
waarbij we bekende families tegenkomen a1s Van de Leck,
Grimhuysen, Van Duvenvoorde, Van Polanen en Nassau.

In november weer een lezing én de
kast aan te vullen met publicaties

ldeer een interessante uitgave van
van

mogelijkheid Uw boeken-
van Pau1us.

ons blad bij de aanvang

EEN NIEUW JAÀR
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heemkundekring

PAUTUS VAN DAESDONCK
Nieuw -Ginneken

Wijnmaand 1998.

Beste Heemvrienden,

Het 24e verenigingsjaar zijn we begonnen met de opening van
de tentoonstelling over de winkeltjes en de cafeàtjes, aievroeger in Baver, ulvenhout, Ginneken en Galder-slrijbeek
stonden.
Bij het zien van al die oude foto's valt pas op, dat er in
een relatief korte tijd zoveer in onze dorpen vèranderd is.
0p de jaarvergadering hebben we na een heerlijk worsten-
broodje genoten van een voortreffelijke rezing ïan ad Jan-
sen over het slot Grimhuysen. Hij heeft ons op zijn wande-ring meegenomen van Ginneken naar ulvenhout -en íaten zien
hoe het hier in de Middereeuwen en tijdens de Tachtigjarige
Oorlog uitzag. r
0p een boeiende wijze heeft hij aan de hand van dia's degeschiedenis van Grimhuysen verterd. De stichting in de
Middereeuwen, de uitbreidingen en ten slotte de afbraak inhet begin van deze eeuw.

0p maandag L6 november hebben we weer eens een echte west-
Brabander te gast in de Fazanterie.
Frans verschuren is geboren en getogen in Etten-Leur enhoudt rezingen over het west-BrabantJe Dialect. op de le-zíng voor Paulus krijgt ons eigen plaatselijke dialect despeciale aandacht. Frans is bekend van 0mroép Brabant metzijn diarectenrubriek "Bij wijze van sprekèn" dat elke
woensdagmiddag om 12.30 uur te beluisteren is.
Tijdens zijn lezing worden tlpische woordgebruiken op eenhumoristische wijze belicht. Er zal- voor Frans oo[, eendictee gegeven worden om de kennis van het dialect te tes-ten. Hij zal de avond eindigen met zijn visie op het ver-
haal van Adam en Eva.

,

Hij zal het zeer op prijs stellen als U woorden uit ons
eigen dialect meebrengt, die kunnen dienen a1s aanvulling
op zijn West-Brabant verzameling.
Het belooft een heel plezierige en gezellige avond te wor-
den.
De aanvang is om 20.15 uur.

Met vriendelijke groet. ,

Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck,

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 1,L2
Heiligen in de weersvoorspelling 50

Oktober- Z aa imaand-lrli i nmaand
Is Simon en Judas voorbij (28/10)
Dan is de winter kort nabij.

Novembe r- S 1 achtmaand- J achtmaand
Doet Sint Katrien haar witte mantel aan (25 /1,1,)
Ze blijft er zeven weken rond mee gaan

Jan van der Westerlaken,
voorzitter.



AGENDA 1998/1999 ( 101 )
sept

okt.

1

6

6

t2

t4

begin 24e verenigingsjaar
Opening twee nieuwe tentoonstellingen :

"Bedrijvig Nieuw-Ginneken" en
" Grimhuysen opgegraven"

Museum bestaat t2 jaar
Open Monumentendag
Paulus presenteert zich op Historische Markt in
de Grote Kerk van Breda
23e jaarvergadering
Na de Pauze lezing door de heer Ad W.Jansen over
het Grimhuysen van weleer.

Museum open
Brieven van Paulus 721

Museum open
Lezing door Frans Verschuren over het West-
Brabantse dialect. Fazanterie 20.15 uur

museum open
Brieven van Pau1us 722
Kinderen zingen : "Nieuwejaorke Zoete"

Paulus wenst iedereen een Zalig Nieuwjaar
31 dec. 700 jaar Bavel

museum open
Ger Coppens zingt Brabantse Liedjes
Afsluiting van tentoonstellingen:
Bedrijvig Nieuw-Ginneken en Grímhuysen opgegraven

Opening tentoonstel I ing
" 100 Jaar Staatsbosbeheer"

23 e JAARVERSLAG
HEEMKUNDEKRING PAUTUS VAN DAESDONCK

1 september 1997-31 augustus 1998.
door Jan van Dorst, secretaris.

tlij hebben het 23e verenigingsjaar op 7 september lggT
geopend met de tentoonstelling "4 Harmonieën in ons Heem".
De laatste burgemeester van de gemeente Nieuw-Ginneken,
Mevrouw Anne Bax, opende deze tentoonstelling.
De harmonieën van Bavel, Ginneken, ulvenhout en de fanfare
van Meerseldreef/Galder hadden foto's en attributen be-
schikbaar gesteld, waarmee vÍe een prachtige expositie heb-
ben kunnen Ínrichten.

Bij dezerfde opening is door onze voorzitter aan mevrouw
Bax het eerste exemplaar van het "straatnamenboekje van de
voormalige Gemeente Nieuw-Ginneken" overhandigd. Dit boekjeis samengesteld door Ad Jansen met behulp van Kees Leijteà,
christ Buiks, Jac Jespers en Riann schrauwen. Het bóekje
bevat verklaringen en uitleg over de ruim 250 straatnamen
van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken.

voor open Monumentendag op 13 september was als thema geno-
men "oude schoorgebouwen". voor het eerst een samenwer-
kingsverband met de gemeente Breda. De berangstelling hier-
voor was maar matig.

op 22 september hebben hre onze 22e jaarvergadering gehou-
den. Na de pauze met het traditionele worstenbrood, ver-
zorgden de heer en mevrouw schreurs uit oirschot een Ie-
zing over het ontstaan van achternamen.

De oud-burgemeesters Anne Bax en peter van de verden, waren
op 5 oktober naar het museum gekomen om het oude gemeente-
wapen van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken in de tuin
van het museum te onthurren. De harmonie st.caecilia uit
Bavel luisterde deze opening op.

op 15 oktober verschenen de Brieven van paurus nummer 116.

Het museum lras open op zondag z november. De harmonie con-
cordia uit Ginneken bracht een serenade.

TV8 maakte op 11 november opnamen in ons museum. De opnamen
werden uitgezonden op 13 en L5 november.

4
ts

nov 1

16

dec

lan

15 Brieven van Paulus L25

mrt 6 Museum bestaat L2+ jaar
7 Museum open

15 Lezing
\

wi j z igingen voorbehouden

museum seopend 
- :l[ i3"Íl;"h?àuïi'"u ii:33 : i3:33 ïï:
- op verzoek ( 076 - 561 .27.42 )
In juli en auguBtus is het museum geeloten

6

L5
31

1

1

3

10
L5

feb. 7
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Cees Prinsen was op 17 november naar Paulus gekomen met
zijn lezing over De Meidenkist. Hij had een kist vol heem-
kundige schatten meegebracht.

Op 7 december werd de opening van het museum opgeluisterd
door de fanfare "Voor Eer en Deugd" uit Meerseldreef, Gal-
der en Strijbeek.

Op 15 december verschenen de Brieven van Paulus nunmer 1"J.7.

Op de eerste zondag van 1998, 4 januari, was de tentoon-
stelling 4 Harmonieën in ons Heem voor het laatst te zien.

2Vandaag maakte op 28 januari TV opnamen in verband met
onze nieuwste tentoonstelling welke op 1 februari geopend
zou worden.

drs Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur te Utrecht, opende op L februari de ten-
toonstelling uL00 jaar Koninginnedagen".

Cor Swanenburg presenteerde op 9 februari samen met Jo van
Heeswijk (accordeon) het progralnma Humor in Brabants Dia-
lect.

Op 15 februari verschenen de Brieven van Paulus nunmer LL8.

Karel Leenders kwam op L6 nlaart naar de Fazanterie met zijn
zeeÍ interessante lezing: Geersbroek beter bekeken.

Op 3 april bestond onze vereniging 23 jaar.

De Brieven va.n Pau1us nummer LL9 verschenen op 15 april.

0p 16 april overleed ons lid pater Wilfried Mertens. Hij
schonk ons onder andere de diaserie: 100 spreekwoorden op
het schilderij van Breughel.

Ter gelegenheid van Open Museumdag was ons museum ook ge-
opend op 18 en 19 april. !{e telden niet minder dan 350
bezoekers.

Een van onze grootste fans pater Anton van de Wouw overleed
op 28 april in Tilburg

7

Burgemeester Rutten en zijn echtgenote bezochten op 30
april de tentoonstelling in ons museum. Ook reikte hij de
prijzen uit aan de kinderen met de mooist versierde fiets
ter gelegenheid van Koninginnedag.

Naar aanreiding van zijn lezing op L6 maart is Karel Leen-
ders op 9 mei ca 50 deelnemers op de fiets door Geersbroek
getrokken.

Erik Kolen kwam op 11 mei naar de Fazanterie met zijn re-
zíng: Eer en schande. Door de hitte werd het programma door
hem aangepast.

Op 7 juni was het museum voor de laatste keer vóór de va-
kantie op zondag geopend. Tien eerste zondagen en elke
woensdagmiddag van de maand.en september tot en met juni
hadden weer veren genoten van het kleine museum van paulus.

Een markant tid van onze vereniging Johan van Ginneken is
ons op '1,7 juni ontvallen.

Op 15 juli verschenen de Brieven van Paulus nunmer 1,20.

23e JAARVERGADERING

Verslag van de drieëntwintigste
kundekring Paulus van Daesdonck,
1998.
door Jan van Dorst.

jaarvergadering van heem-
gehouden op 14 september

1. voorzitter Jan van der westerlaken opent om 20.15 uur
de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
_ rn zijn openingswoord haart hij aIs opmerkelijk feit de
lezing van Karel Leenders over Geersbroek aan en het ver-
kennen van Geersbroek per fiets.
2. De notulen van de vorige jaarvergadering op 22 septem-

ber t997, welke afgedrukt lvaren in de Brieven van pàu1us
nummer 116 worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Het jaarverslag over het verenigingsjaar 1992-1ggg,
waarin opgenomen aIle activiteiten van de vereniging, het
museum en de uitgaven van de Brieven van paulus wordt door
de secretaris voorgerezen en door de vergadering goedge-
keurd.
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4. Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de voorzit-
ter globaal weer, wat er in het financieel jaarverslag
staat.
De aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld, om hiervan
een exemplaar te pakken en hierover vragen te stellen.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Ne1 Verhulst en Jan Vissers hebben samen de boeken en
bescheiden van de penningmeester gecontroleerd. NeI Ver-
hulst complimenteert mede namens Jan Vissers de penning-
meester en verzoekt de vergadering om de penningmeester te
dechargeren.

6. Daar Nel Verhulst aftredend is vraagt de voorzitter
Christ Wirken om zitting te willen nemen in de kascommis-
sie voor het nieuwe verenigingsjaar. Deze stemt hierin toe.

7. Ook de begroting voor het verenigingsjaar 1998-1999
Iigt klaar. Deze wordt door de vergadering goedgekeurd.

8. Krachtens artikel L7 van het Huishoudelijk Reglement
treden af: de heren Jan Grauwmans, Wim Langen en Dick
Meeren. Zij stellen zich herkiesbaar. Daar er bij de secre-
taris geen tegenkandidaten zijn aangemeld, worden de heren
bij acclamatie herkozen.

9. De volgende activiteiten zijn o.m gepland voor het ko-
mende verenigingsjaar : .

Frans Verschuren uit Etten-Leur zal op 16 november
lezing verzorgen over het hlest-Brabants dialect.

Mevrouw Ger Coppens zal op zondag ( ! ) 10 januari
liedj esniddag verzorgen.

0p 7 februari zal er een tentoonstelling ingericht wor-
den i.v.m. het 100-jarig bestaan van Staatsbosbeheer.

Op 15 maart een lezing.
10 en 11 april zijn de Open Museumdagen.

- De excursie zal omstreeks L mei plaats vinden.

10. Bij de rondvraag vraagt Toon van Àrendonk, wat Paulus
denkt te doen aan het 700 jarig bestaan van Bave1.
De voorzÍtter antwoord dat Karel Leenders is gevraagd een
lezing met fietstocht te organiseren Ín Bave1 en Ad Jansen
zal artikelen over Bavel publiceren.

11. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en
biedt de aanwezigen traditioneel worstenbrood aan.

MET AD JANSEN :

''OP ZOEK NAAR GRIMHUYSEN''

door Anneke Oomes-van den Berg.

rn stormachtig weer, terwijr grote deren van onze provincie
onder water stonden, wisten vele paurus-leden dè weg te
vinden naar de Fazanterie voor de 23ste jaarvergadering.'
Na afroop van het cfficiële deel gingen de aanwezigen op
zoek naar Grimhuysen. Gelukkig hoefde hiervoor niemand da
FazanterÍe te verlaten want al het voorwerk was aI verricht
door Ad Jansen.De hele zoektocht was vastgelegd op dia's.
Deze dia's r{aren duidelijk tijdens betere weersomstandighe-
den gemaakt.
Àd Jansen is bij de meesten inmiddels ar wel bekend. Hijheeft aI een aantal publicaties op zijn naam staan. Mede
daardoor heeft
te verrichten.

hij de naam opgebouwd zeer grondig onderzoek
Dat werd ook deze avond duidelijk gemaakt.

BEZITTINGEN VA},I DE HEER vÀt.I BREDA

Aan de hand van oude kaarten, voerde Ad Jansen de aanwezi-
gen van Breda naar ulvenhout en van verleden naar heden.rn 1621 maakte de Bavelaar Jacob Lips een kaart met daaropalle bezittingen van de toenmarige Heer van Breda. Deze
bezittingen waren voorar gelegen ten zuiden van Breda.
Hierop staat ook het huis Grimhuysen. Het is bekend dat het
rond die tijd gebouwd is als huis met een vierkante gracht.
t.Iat er daarvoor stond is niet helemaal duidelijk. nèt moet
wel een stenen huis geweest zijn. mogelijk aÍ voor 1500.
Dat huis werd in 1610 afgebroken. vorig jaar werden er op-
gravingen verricht rond het slot Grimhuysen. De restanten
dÍe toen gevonden werden, konden door dè archeologen vrij
nauwkeurig worden gedateerd.
Een aantar van de archeorogische vondsten heeft inmiddels
een plaatsje gevonden in het museum aan de pennendijk.
Aan de hand van de vondsten krijgt men ook inzichi in het
leven op het slotje. Dat was een stuk eenvoudiger dan ophet kasteel van Breda. Heeft men daar uit de resten kunneà
afleiden dat er regelmatig wild op het menu stond, in
ulvenhout hield men het vooral bij dieren van de boerderij.

SCHUURKERK BÏJ GRIMHTIYSEN

rn 7793 werd bij het slotje een schuurkerk gebouwd. Deze
heeft nog lang dienst gedaan. pas in 1904 werd begonnen met
de bouw van de Laurentiuskerk.
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Op dat moment stond het Huis Grimhuysen er nog. Tijdens de
eerste steenlegging zijn foto's gemaakt waarop ook het huis
staat. hle hoeven niet naar die foto's te kijken om te be-
palen waar het huis heeft gestaan. Tijdens de opgravingen
zijn de fundamenten blootgelegd en later heeft de gemeente
Breda op de fundamenten een haag geplant zodat men nu tus-
sen de kerk en de aanleunwoningen van De Donk in één oogop-
slag kan zien waar het huis heeft gestaan.

Ook de schuurkerk kan men zo plaatsen omdat een gedeelte
van de muur is blijven staan. Deze doet nu dienst a1s kerk-
hofmuur. De gracht om het huis is in gedeelten gedempt.
Ten behoeve van de bouw van de Donk is het laatste stukje
gracht, bij een ieder bekend onder de naam "de vijver van
de pastoor" verdwenen. VeeI van de aanwezigen hebben daar
vroeger nog op leren schaatsen.

De meest bekende overblijfselen van het huis zijn echter
niet achter de kerk maar ernaast terug te vinden. De voor-
deur van het oude huis werd gebruikt tussen de kerk en de
pastorie en de toegangspoort werd aan de andere kant, tus-
sen kerk en 't Kloostertje geplaatst.

Ga zelf eens een kijkje nemen.

Ad Jansen wees er de aanwezigen op dat het zeker de moeite
waard is om eens bij dit stukje geschiedenis van Ulvenhout
te gaan kijken. Zowel aan de Dorpstraat als op de Pennen-
dij k.

Ik ben benieuwd welk stukje historie uit ons heem Ad Jansen
volgende keer onder de loep neemt, En daarin sta ik vast
niet aIleen.
Het was zeeÍ interessant en de niet-aanwezigen hebben een
prachtige lezing gemist.

KLASSEFOTO UIT GATDER ].948

In Brieven van Paulus 119 (p186/187) publiceerden we een
foto van een klas uit Galder in 1948, die Riet Minderhoud-
van der Velden ons toezond. Vier namen werden ons inmiddels
doorgebeld:

6 Janneke Gooijers 15 Sjan Verheijen
7 Jan Grauurmans 22 Lena Schalk

HOE UT VOETBOLLE
door Thé van Naodeze.

Ut jaortal percies weet ik nie, wanneer ze in Baovel zen
begonne mit dè voetbolle. Mar ik weet wel wie de man was,
die ermee begon. Sjokske Mechielse is de man gewiest die
het voetbolle in Baove1 on de gang hee gemokt. Het is in
aIle geval vur 1920 gewiest. Ik heb om de manne van de
Brieve van Paulus een foto gegeve mee het jeeste van B.V.C.
er op. Ge zult er meschíen nog wel un paor van kenne. Me-
schient zette ze trouwens de naome d'r nog wel bij. Mar ge

zul wel zien:de middelste van de boveste rij des de grote
man! Nou motte de aandere ok nie uitvlakke: nim nou bevob-
belt Jantje Veeke! Dè was gatverdimme ok 'ne rappe schui-
ver! En vergit oze kieper van toen ok nie: Jaoeken Endriks
Die heet er wa duit gehouwe in zijne tijd. Hij go1 as één
van de beste kiepers uit den omtrek.Nou zulde gillie zegge:,
hlaor is die foto van toen gemaokt. Dè zakkoe is gauw zegge:
Waor nou den Daolakker is, daor stond toen de westelijke
gwool van ut voetbolveld en daor is die foto gemokt. 'n
Paor jaor van te vurre was 't daor nog allemaol bos - mjist
jonge mast mee un sparredreef in 't midde en die dreef liep
vanaf d'Akker waor nou de Brigidastraot lwoopt tot hut
Minuzeboske toe Nou witte de sitewaosie. En daor wier 's
zondags gespuldt En nie zo zuinig. En daor kwame nog aI wa

meese kijke. Ja! Ooms moeder is ook 's nekeer gewiest. Mar
ze moog van oos manne ooze Rinus, oozen Drik en ooze
Toon, niemer kome kijke, omda ze vul te hart riep en ze haj
ut bekaanst in d'r broek gedaon van de spanning Twee

hjeel trouwe gaste !{aren de twee gebroeders: Merennese
tíillemke, de vader van Toon Twee, dè was nen heel kalme
meea. En den aandere dè was Kiske de vaoder van Toon Een.
Nou dè was me toch nen hjete -n-ie in gedaachte den bol
íedere keer as zullieje Toon den baI haj zeLf den bal in de
kool. Dè docht ten mienste. Oonze Rinus, die grensrechter
was, wier wel-is kwaod op hum: Ache nou nie aachter de
zijlijn blijft, dan meugde niemer kome kijke. Ge mokt de
speulers ammel zenuwaachtig Ze giengen ook altij op
serie - wedstrijden uit!.
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Dan mocht ooze Willem ook wel's meespeule, as ze ne speuler
te kort kwame. Die spulde ok goed hor! Links en rechts en

koppe datie kon. Mar die kon alleen mar meedoen in de va-
kaànsie. Toen het voetbollen hjelemaot goed en wel vaaste
voet heej gekrege, moes natureluk aI wa jong was ok voet-
boIle. AI wa rond was diende as voetbol. Zo hajie wij, oze
Jan en ikke, ok'ne Ière voetbal. Hoew wij der aon gekomme

zen, weet ik wezeluk nie. Hij was nie prezies ro_nd, niie
belangenaon nie. Ut was net un scheef gegroeid _aai en

locht: ge kont 'm nie tege wend op krijge, hoe hard dache

wok schupte. Mar ut was ne ]èren bo] en hij moes opgepompt
worre. Ooze Toon kon dè goed en die hielp oons altij mee

oppompe. En toen ut echt voetbolveld er was gienge wij daor
attij voetbolle. Nou ware we bekaanst nooit mee man genog

om twee eIftalle bij me kaore te krijge. Mar mee 'n man of
etteluk gienge me dan mar goltje trappe. Jan vaII Naontjes
die trapte goed en hard, dè zow laoter we1 nen echte worre
en de Sit uít 't Haontje dè was ook 'ne rappen donder. Zo

waren !{ij op 'ne kjeer aon 't goöltje trappe op het groot
voetboltigin en toen kwaam er inees 'ne vrimde vent nar
oons kijke. Hij haj 'n stwotwaogetje bij 'm en ded hattie
bij Chriesje Oóme vur z'ne werkeirnkel weggezet. Hij was

op z'n hwoge klompe en hij vroeg offie mee moog sjotte:
"ik zal m'n klompè we1 uit doen, aamders trap ik dè flut-
blaoske van juIlie zo kePot" -

Nou wij ware verieerd, da zonne grote mees mee Oons nee

wouw dóen. "Ik zal wel in'de gool gon Staon en dan motte
gutlie op mijn schiete, 's kijke wie de mjeste doelpunten
kan maoke". ifi: aonrt sjotte, mar ut viel nie mee om 'n
gooltje bij 'm te maoke. Terwijl protte diee kieper op z'n
óokke-mar deur, terwijl ie bekaanst al oons bolle wies te
houwe.
"Wie is den beste speuler van B.V.C.?" vroeg ie ineens' En

wij allemaol tegeliít<: "Sjokske Mechielse! " Jd, da docht ik
*"i, die ken iX ooti en goed ook, want die hee bij oons in
Bredao bij NAC in 't midde gespuld. En dè vías ne goeie en

wij haddj allemaol spijt da Sjokske bij oons weg gieng".
foón riep de Sil: "Mar wij hebben ook 'ne goeie kÍeper,
Jaoneke Nendriks en die won flak bij oons in 't Haontje"'
"Gu1lie mot Sjaokskes de groete mar's doen van mijn, as 't
wir voetbollen is, zeg mar ge mot de groeten hebbe van den

ouwen Bouwmeester, dan wit Sjaokske 't wel!"
En roen giengie *ir *eg op z'n hwoge klompe, fri z'n sloffe-
waogentjé, eí wij gienge nar huus om te gaon ete en thuis
ver[eldó wij wie er mee oons gevoetbold haj en dat ie Bouw-

meester hjitte en da we mar "S ne zworderen bol op moesse

doen!

y[w-G
50 JAAR BRABANTS-HEEMDAGEN

Van 29 juli tot en met 1 augustus werd dit jaar voor de 50e
keer een Brabants-Heemkamp georganiseerd. Deze keer in
Biezenmortel, bij Udenhout. ( maar geneente Haaren)
Aan de deelnemers werd een speciaal voor deze gelegenheid
gedrukt boek uitgereikt over de 50 series heemdagen.
In 1980 was Paulus de organisator. Het werd een geweldig
succesvol gebeurenrwaar nog steeds vol lof over gesproken
wordt. In de Brieven van Paulus nummer 29 wordt daar uit-
voerig op ingegaan.
In het herdenkingsboek schrijft Theo van de Ven over het
vierde werkkamp, dat in L952 ook in Nieuw-Ginneken gehouden
werd en georganiseerd door de heemkundekring Nieuw-Ginne-
ken, een kring die enkele jaren daarna helaas ter ziele is
gegaan.
Het eerste lderkkamp van Brabants Heem werd in 1949 in Alp-
hen georganiseerd door de legendarische pastoor Wi1lem
Binck. Hij noemde het een werkkamp, omdat men gezanenlijk
zou gaan opgraven.
Tegenwoordig is het vier dagen fietsen en wandelen , steeds
weer in een ander dorp of gemeente.
Jaren lang werden deze dagen lrlerkkampen van Brabants Heem
genoemd, later werden.het Brabants-Heemkamp en nu zijn het
de Brabants-Heendagen.
Wat is in a name !

Theo van de Ven schrijft als volgt:
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HET VIERDE WERKKAMP IN 1952

De uitnodiging voor het 4e Werkkamp van 6 tot 9 augustus
1952, te Ulvenhout, begint enthousiast met de volgende
oproep: "Met de goede resultaten, bereikt te Aarle Rixtel in
1951, nog vers in het geheugen, organiseert de Stichting
Brabants Hee m, thans in same nwerking met de Kring
"Nieuw-Ginneken" een Werkkamp in 't dorp Ulvenhout,
gelegen in de historie- en natuurrijke Baronie van Breda". De
excursies tiidens dit kamp brachten ons door het Masrbos,
naar Striibeek en

Verder ook naar
Galder. Het was

de Chaamdiik naar Baarle Nassau.

Breda, Effen/Rijsbergen, Kaarschot en

ook tijdens dit Werkkamp dat Brabants

BIKKELEN
rn Bvp115 berichtten wij u dat het museum de beschikking
had gekregen over een aantal bikkels, maar dat we het bik-kelspel niet kenden.
De heer R.Koopmans uit urvenhout reageerde daarop, alsmede
de heer en mevrouw p.van Kuijk-Meeuwissen, die op'vakantiein ostende van Dries Demoen een aantal variatieà opteken-
den. We laten beide reacties hierna volgen.

HET SPEL BIKKELEN
door R.Koopmans

Bikkelen is een zeer oud sper waarbij vroeger de kootbeen-tjes uit de hiel van een schapenpoot gebruikt werden. Deze
werden later vervangen d.oor ijzer, tin of koper.
Het is een meisjesspel en wordt meestar gespeeld met 6bikkels en een goede elastische stuiter met een diameter
van ongeveer drie centimeter.
De vormgeving van de bikker is zodanig dat er twee vlakke
kanten zijn en twee kanten die de bikkel in die stand nogal
labie1 maakt. Een kant van de vlakke zijde is getekend en
van de labiele is de een anders dan de andere.
Het spel kan zowel individueel als met meerderen gespeeld
worden en wordt aI zittend op een harde ondergrond en met
een hand gespeeld.
rn de tijdspanne van de opgooi van de bar ter hoogte van
ongeveer 40 centimeter met één hand en het terug .rangen nahet stuiten wordt de handering uitgevoerd mel dezelfde
hand.
Men start met het nemen van de bikkels in palm van de hand
en tussen duim en wijsvinger wordt de bal vastgehouden. Debar wordt naar boven geworpen gevolgd tot het laag bij de
grond laten vallen van de bikkers die niet te ver van een
moeten liggen. Na het stuiten wordt de baI weer opgevangen.

A. Het werpen herhaalt zich en een voor een worden de bik-kels opgenomen totdat de zes bikkels weer in de palm van de
hand bevinden.
De bikkels worden weer geworpen en nu worden ze per paar
opgenomen. Dit herhaalt zich met drie en drie, vier en
twee, vijf en een, en al de zes.

15

Heem haar eerste vlag kreeg. Met gepaste trots toonde Pastoor
Binck tiidens een avondprogramma"ziin" vlag, die hii vooraf
had gezegend, aan de deelnemersAters. Het bekende fiets-
vlagje kwam enkele weken na dit Werkkamp gereed. Van dit
kamp is me het enthousiasme van Burgemee ste r I.A.M.
Rouppe van der Voort altijd biigebleven. Na de opening van
het Werkkamp op de eerste avond bezocht hii n.l. elke avond
de bijeenkomst in het café Van Riel aldaar.

Th. v.d. V.

CAFÉ RESÏAURANT

71. @, o, Q,i.l-ffrono oen

DORPSSTRAAï 5I

ULVENHOUT
GEM. NIEUW GINNEKEN

ïELEFOON K 1604-221
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B. De volgende serie bestaat uit eerst het leggen van
bikkels na de worp op dezelfde zijde; eerst de vlakke zijde
zonder teken en dat steeds in de tijdspanne na de worp van
de bal en het vangen na het stuiten.
Liggen ze op de juiste kant zonder onderbreking dan her-
haalt zich het opnemen van de bikkel zoals die in A is
omschreven.

C. Hierna volgt de serie van de vlakke kant met het teken
gevolgd door de twee labiel kanten.

Vindt er tijdens de tijdspanne een hapering plaats, bij-
voorbeeld dat de bikkel tuimelt, dan is de beurt aan de
medespeler. Ben je weer aan de beurt dan vervolgt het spel
met de stand van de hapering.
Het is een spel waarbij de vingervlugheid een rol speelt.

VORMEN OF FIGUREN BIJ HET BIKKELEN
door Dries Demoen (Oostende)

Het bikkelen werd op verschillende manieren beoefend. Bij
ons in België kenden ure een aantal vormen of figuren:

1 EERSTE, TWEEDE, DERDE, VIERDE
De bikkels opgooien vanaf de rug van de hand en trachten in
de palm van de hand te varlgen. Bikkelsrdie vallen een voor
een oprapen en alsnog opwerpen en vangen.

2 ROLLEN
De vijf bikkels rollen. Eén er uitkiezen. De andere bikkels
een voor een opwerpen en v.u:rgen. De eerstgekozene moet te1-
kens mee opgegooid en gevdngen word.en.

3 ZETTEN
De bikkels uitzetten op de hand. Eerst 1, dan 2 dan 3 en
vervolgens vier. Telkens in één beweging opgooien en
opvangen zoals ze uitgezet waren.

4 SCHAVEN
Bikkels rolIen, opvangen zonder de andere te raken

5 VALKUIL
Bikkels opgooien van de rug van de hand. Een voor een door
de vingers laten glippen. Opvangen 1+3 ; 2x2 ; 3+L ; 4.

17

6 TORENTJE
Bikkels opstapelen ,opwerpen en zo weer opvangen.
Eerst 7; dan 2 op elkaar , daarna een torentje van 3 en
vervolgens 4

7 PIRÀMIDE
Achtereenvolgens 4, 3, 2 en 1 opwerpen en ook vangen

B BRUGJE
Met linker hand een bruggetje maken. De bikkels er onder-
door werpen en opvangen Achtereenvolgens 1; 2; 3 en 4.

9 IGTTENPOOT
Bikkels een voor een opgooien van de rug van de hand en ze
als met een kattenpoot opvangen.

10 HONDENPOOT
De bikkels opwerpen en blaffend een voor een opvangen

11 GIRÀF
Twee bikkels op de handrug leggen voor en achter.
Opgooien, een andere bikkel oprapen en de andere twee bik-
kels opvangen.

72 OLIFANT
Eén op handrug en één op vingertop
Opgooien en 1 gewoon vangen en de tweede met een katten-
klauw en ondertussen een derde bikkel oprapen.

* Infordratie door bemiddeling van de heer en aevrouw P.van Kuijk-

ORANJECOMITé GINNEKEN

In B.v.P 119 (p174) publiceerden wij een foto van het Oran-
jecomité uit Ginneken in de dertiger jaren.
Dank zij de publicatie van d.e foto in het Ginnekens Nieuws-
blad zijn we twee namen verder gekomen.
1. De man met hoed naast de burgemeester (5e van links) is

Piet Brouwers (1869-1942).
Hij woonde tegenover het postkantoor.

2. Naast hem (7e v.1; 4e v.r.) staat Harry de Leeuw, die in
de Dillenburgstraat een sigarenwinkel had.

Kent U er nog meer ? tJie zijn die dames ?
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In 1908 verscheen de
den A.N.W.B." voor de
Er staan twee routes
door ons heem voeren.
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achtste druk van de "Reiswijzer van
drie zuidelijke provincies.
in van Breda naar Turnhout, die ook

REIShII JZER 90 JAAR GELEDEN
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rn. de afgelopen maanden ontvingen we weer vele zaken voor
onze museum-collectie.trle kunnen de giften onderbrengen in
de volgende deelcollecties:

ARCHIEF/ BÏBLIOTHEEK
Enkere jaargangen Katholieke rrrustratie (ingebonden), inge-
bonden jaargangen Autokampioen;

KEUKEN
wit-email1e petroleumster; bruin-emairle petroleumster;
brauw-emailIe sodapot; 2 wit-emai11e maatkannen; een geel-
emaille schaaltje;

KONINKLIJK HUIS
Huldeblijk van de vrijwillige Landstorm aan KoningÍn t.Iil-
helmina dd 6-9-L923

OUDHEÏDKMER
een wit-emai11e po;

scHoot .

1B school-leesboekj es.

SPEELGOED
Kwartetspel Calvé Detft

WINKEL
rode koektrommel

WERELDOORLOG II
verduisteringslamp; 4 blokken kreizeep; diverse speldjes;
doosje nagels voor Duitse Laarzen; aàntal kogelhulzen; 2
Duitse helmen; uitnodigingen voor dodenherdenking op 4 mei
1998

De schenkers waren mevrouw, de heer of familie:
H.Berendschot; F.Denee; J.Denis; p. van Kuik; c.teijten ;
Rosmolenschool.
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Jan Brosens (1) in qesprek net wethouder win wirrensen (AC)
en Nol van Dorst (CAI 't Hofflandt) in het nuseun

IN MEMORIAM JAN BROSENS
door Kees Leijten

0p dinsdag 27 juli is Jan Brosens plotseling op 55-jarige
Ieeftijd overleden.
Jan Brosens uit Galder was na het vertrek van Jac Bax uit
Ulvenhout de hoffotograaf van de gemeente Nieuw-Ginneken
geworden. Bij alle activiteiten in Bavel, Galder, Strijbeek
en Ulvenhout was Jan te vinden met zijn camera.

Ook voor onze heemkundekring en ons museum was Jan een
gouden man. Bij alle gebeurtenissen was hij aanwezig om de
zaken voor het nageslacht vast te leggen.Vriendelijk als
hij was, wachtte hij geduldig op een mooi momentje.
Van aIle foto's die Jan maakte kreeg Paulus een afdruk voor
zíjn archief. Vele honderden inmiddels.
Jan was voor Paulus daardoor een geweldige sponsor.

De gezondheid van Jan was niet geweldig.Hij overleefde drie
hartinfarcten en een beroerte. De laatste werd hem fataal.
Op weg met zijn vrouw Annie werd hij onwel in de auto en
overleed.

Overvol was de Laurentiuskerk bij de uitvaart.
Naast familie en vriend.en brachten vertegenwoordigers van
vele organisaties en verenigingen Jan hiermee een laatste
groet. Ook Pau1us dankt Jan voor zí1n geweldige steun in de
afgelopen jaren.
Paulus wenst Annie en dochter Bianca aIle sterkte toe in
deze moeilijke tijd.

G//egt,, Por/"t udn A;



BOEKENBEURS

Leuk voor Sinterkiaas

UITGAVEN PAUTUS

?2

PAULUS VAN DAESDONCK

2t

1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
L978 Korenmolen "DeHoop"

***
4 1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
5 1985 Tussen Witte Wolk en Ànneville
6 1986 Wandelen in StrÍjbeek
7 L987 Kerken in Bavel
I 1987 tíandelen in Ulvenhout
9 1990 Mastbos en Van Schermbeek

10 1990 Nieuw-Ginneken in heden en verleden
11 1994 Ginnekense Tramwegmaatschappij
12 1996 Veldnamen Index
13 1996 Gemaallijst 1795
14 1996 tlandelen op Luchtenburg

Het qehele pakket (1-14) van f L30,- voor slechts f

L5 1983-1988 Veldnamen 1-25 per deel
10 deeltjes voorzover voorradig

16 1979-1996 Brieven van Paulus per deel
complete jaargangen voorzover voorradig

Uitgaven 1997 en 1998 (geen korting):

L7 L997 en 1998 Brieven van Paulus 112-120
18 1997 Straatnamen Nieuw-Ginneken

UITGAVEN VAN DERDEN

19 Fotoboek Nieuw-Ginneken
20 100 Jaar lJsvernaak
21, L996 Open Monumenten Breda :Industrieel
22 1997 Open Monumenten Breda :Monumentale

p. deel

Op
( behalve

VAN DAESDONCK

Erfgoed
Scholen

samen

alle boeken 20E korting
uitgaven 7997 en 1998)

Prijs Actie
5,- f 4,-
5r- - 4,-
5r- ' 4,-

samen - 10r-

- 20,-
- 20,-

- 10r-
- 5r-
- 10,-
-tr-
- 25,-
- 7r50
- E-

- 2,50

B0r-.

-\-
- 50,-
- 7r50
- 30,-

- 16,-
- 16,-
- 4r-
- 8r-
- 4r-
- 8r-
- a-
- 20,-
- 6r-
- 4t-
- 2r-

- 4r-
- 30,-
- 6r-
- 20,-

NIEUT^IS UIT HET MUSEUM 28
door Kees Leijten

BEDRI JVIG NIEUUJ.GINNEKEN
Op zondag 6 september 1998 opende Pau1us

ling over de vele winkels en cafés die er
onze geneente.
Onze collectie groeit gestaag' maar we

niet aIles.
We zoeken nog steeds
Wie helpt ons ?

oude foto's van winkels en/of cafés.

U krijgt de foto binnen een
Hebt U in Uw fotocollectie
winkel of café oP staat ?

U zult er van versteld staan hoeveel
waren in GalderrBave1 en Ulvenhout

ingeruimd voor hetOverigens hebben we ook een vitrinekast
dorp Ginneken !

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN BIJ GRI},IHTIYSEN

Najaar 1996 en voorjaar 1997 waren een aantal archeologen
OruX bezig met de ópgravingen rond de fundering van het
slotje Grímhuysen, dat aan het begin van deze eeuw nog

stonó op de iuimte tussen de Laurentiuskerk en Huize De

Donk.
Tegelijk met de tentoonstelling van de winkels en cafés in
he[ nalaar van 1998 besteden IÍ{e daar uitgebreid aandacht

aan doór de vondsten in de vitrinekast tentoon te stellen.
op de jaarvergadering -1,4 september- werd door Ad Jansen

onderstLund dóor dia's een boeiende lezing gehouden over
een wandeling uit Ginneken naar Grimhuysen en de opgravin-
gen die er Plaats vonden-

BOEKENBEURS
Ook dit jaar stelt Paulus U weer in de gelegenheid voor
Sinterklaas boeken of brochures te kopen tegen een geredu-
ceerde prijs. Maar uitsluitend in november !

Leuke cadeautjes en U steunt er ons boekenfonds mee.

een tentoonstel-
vroeger waren in

hebben nog lang

week onbeschadigd terug.
geen foto waar toevallig zorn

cafés en winkels er

7r50
9,95

20,-
7,50
2 t50
2,50

30, -

DEZE ACTIE GELDT ALLEEN IN DE MAAND NOVEI,TBER 1998
HET MUSEI]M IS OPEN OP ZONDAG 1. NOVEMBER EN ELKE I{OENSDAG}JIIDDAG

O?=O?
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SCHENKINGEN
Tot de interessante zaken die
nen kwamen behoorden ook een
wandbord dat herinnert aan de

er de laatste tijd weer bin-
zinken koffiefilter en een

watersnood in 1953.

KESP
Bij de opgravingen naar Grimhuysen kwam ook een eikenhou-
ten balk naar boven. Waarschijnlijk een Kesp.
Een Kesp is het een onderdeel van een raamwerk dat werd
gemaakt voordat een zwaar fundament werd gemetseld.
Na het uitgraven van de sleuf werd van minder bruikbaar of
reeds gebruikt eikenhout een liggend hekwerk in elkaar
gelegd.
Dit voorkwam dat het metselwerk uit elkaar zou graan drij-
ven door het grondwater.
Er werd in die tÍjd nog niet met sneldrogende cement ge-
werkt, maar met kalkzand.

HULDEBLIJK
Op 6 september 1'923 was koningin Wilhelmina 25 jaar konin-
gin. "Den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorn" bracht de
koningin een huldeblijk. tríe mochten dit huldeblijk onlangs
ontvangen.

1OO JAAR STAATSBOSBEHEER
Volgend jaar bestaat Staatsbosbeheer 100 jaar.
In samenwerking met Staatsbosbeheer willen we in de eerste
helft van L999 daar een tentoonstelling aan wijden.
Graag roepen U medewerking in voor foto's en gebruiksvoor-
werpen die te maken hebben met onze bossen.
We houden U op de hoogte

,1{ { Í i

(gegevens Kees Donkers Chaam)
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7937 OPTOCHT IN BAVEL

rn 1937 werd er ter gelegenheid van het huwelijk van prin-
ses Juliana en Prins Bernhard in Baver een feestelijke op-
tocht gehouden. uit Lijndonk en Lage Aard kwam deze wagen
in de optocht. Wie herkent er iemand van ?
Weet iemand er nog iets over te vertellen ?



DE HEREN VÀN
l-400-1 580
Een studie naar de
familie.

door Àd Jansen

)a
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GRIHHTIYSEN

herkonst en de

TE ULVENHOUT,

bezittingen van deze

Inleiding lIn voorgaande afleveringen (') van de "Brieven" is aI enkele
malen de aandacht gevraagd voor Grimhuysen, dat vermoedelijk
rond 1400 in Ulvenhout ontstaan is a1s leengoed van de heren
van Breda. Het huis lag achterin de tuin van de pastorie,
tussen het koor van de kerk en de aanleunwoningen van Huize
De Donk (zie afb.1). Mede door het verkennend. bodemonder?oek
van februari 7997, is de locatie nu nauwkeurig bekend (l).
De heren Van Grimhuysen, leenmannen van de Heer van Breda,
vormen een bastaardtak van Jan van Polanen, Heer van de Leck
en van Breda. Behalve de afstamming van deze familie leverde
uitvoerig onderzoek in archieven en eerdere publicaties een
aantal interessante schepenacten op betreffende de bezittin-
gen van drie tot vier generaties Van Grinhuysen. Het betreft
de periode tussen het begin van de vijftiend,e en het einde
van de zestiende eeuw. In dit artikel wordt een overzicht
gegeven van de huidige kennis van deze voor de geschiedenis
van Ulvenhout van groot belang zijnde fanilie.

IIet geslacht Van Polanen en Van der teck
In de acten van het schepenprotocol in de vijftiende en begin
van de zestiende eeuw, waarin Jan van Grimhuysen wordt
vermeld, wordt aan zijn naam steeds toegevoegd: "bastaard van
der Leck" of "aiias van der Lecke". Vaak wordt hij aangeduid
als "Jan bastaard van der Leck, die sich noent Van
Grinhuyser?". De afkomst van de eerste Jan van Grimhuysen moet
dan ook zeker gezocht word.en in de familie Van der Leck. Jan
van Grimhuysen werd vermoedelijk geboren in de laatste
decennia van de veertiende eeuw, toen de heren Van Polanen/
Van der Leck tevens Heer van Breda waren.

Dit Hollands adellijk geslacht stamt af van Philips van
Wassenaar, Heer van Duivènvoorde, overleden in 1258 (zie
schema 1). Zijn kleinzoon Philips van Duivenvoorde, overleden
vóór 1309, had een wettige zoon Jan en een bastaard Willem
van Duivenvoorde, welke later in stad en land van Breda een
belangrijke rol zou spelen.

Afb.1: Het huis Grinhuysen
pastorie, net de schuurkerk,
naar een toto van omstreeks

te U)venhout, in gebruik
getekend door J.Soeterbroek
1900.

als
(+)

Afb.2: Gezicht op het dorp Oud-Gastel in 1.832; op de
voorgrond het kasteeltje Grinhuysen; aquarel van Gevers van
Endegeest. (uit: Een Kabinet van llestbrabantse Gezichten,
Bussum, 1972)
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Jan was ongeveer van dezelfde leeftijd als zijn halfbroer
Willem. Als enige wettige zoon van zijn vader Philips van
Duivenvoopde volgde hij deze omstreeks 1.305 op als Heer van
Polanen ('). In 1,322 of 1,323 trouwde hij met Catharina van
Bredero, van moederszijde verwant aan de familie Van der
Leck. De heerlijkheid van de Leck omvatte een tiental
"ambachten" gelegen aan weerszijden van de gelijknamige
rivier.

Jan-I vírn Polanen en Catharina van Bredero hadden zes
kinderen, waaronder de. oudste zoon Jan-II van Polanen,
geboren omstreeks t324 (*). Na het kinderloze overlijden van
Hendrick van der Leck werd. Jan-II door de Graaf van Holland
in 1.342 beleend met de heerlijkheitl van de Leck. In 1350
verwierf hij samen met zijn half-oom !{iIIem van Duivenvoorde
van de Hertog van Brabant de Heerlijkheid Breda ()).

Jan-II van Polanen rÍas als Jan-I Heer van Breda van 1350 tot
zijn overlijden in 1378. Hij was driemaal getrouwd. Uit zijn
eerste huwelijk met Oda van Hoorne, waarvoor de Paus in 1348
dispensatie verleende, maar dat aI enige tijd d.aarvoor reeds
gesloten was, had hij ondet' meer een zoon, zijn latere
opvolger Jan-IIï van Polanen. In 1353 trad hij in het
huwelijk met Machteld van Rotselaer, die hem vier zonen en
een dochter zou hebben geschonkeno waaronder Hendrik van der
Leck, later heer van Heeswijk (0). Na haar overlijden in
1366 trouwde hij (in 1371.?) nog met Margaretha van der Lippe.
Uit dit huwelijk werd in ieder geval nog een zoon Otto
geboren. Totaal zou hij zes zonen en drie dochters hebben
gehad. Uit de literatuur is echter niet voor alle kinderen
dyidelijk op te maken, uit welk huwelijk z:-j geboren zijn
('). De zoon Jan van zijn eerste vrouví werd later Heer van
Breda, van Polanen en van d.e Leck.

Het eerste huwelijk van Jan-III van PoLanen, die tevens onder
de naam Jan-II Heer van Breda was, bleef kinderloos. Zijn
tweede vrouw, Odilia van SaIm, schonk hem slechts een dochter
Johanna, die in 1403 trouwde met Engelbrecht van Nassau. Het
testament van Jan van Polanen, opgmaakt vlak voor zijn
overlijden in 1394, vermeldt echter dat hij nog twee
"knechtkens, on7e bastaarden" had en ook nog een natuurlijke
dochter Oede ('). De bastaarddochter Oede kreeg van haar
vader duizend "oude schilden" a1s huwelijksgift toebedeeld.
De twee "knechtkens" werden gchter bedacht met een jaarrente
van 50 "oude schilden" ('). Jan-III van Polanen ligt
begraven in de noordelijke kooromgang van de Grote Kerk in
Breda (zie afb.3).



Afb.3: Grafnonument
Lecke en van Breda
Kerk te Breda (uit:

van Jan-ïII van Polanen,
(+1394), in de koorongang
Van Goorr p.82).

heer van der
van de Grote

,1

Het ontstaan van de fanilie Van Grinhuysen
Jan van der Leck'van Grimhuysen moet in ieder gevar vóór 1395
ter wereld zijn gekomen. Hij was namerijk een bastaard van
Jan rrr van Polanen, Heer van Breda van 137g tot 1394 en zou
één van de bovengenoemde "knechtkens" kunnen zijn geweest.
De enige tot nu toe bekende bevestiging van d.eze afstamming
is te vinden in het oud-archief van Leuven. rn 1438 wordt hij
daar vermerd als "buitenpoorter" van deze stad: ,,Jan van der
Leck geheten van Grijnhuyse, bastertsone 's heeren Jans wijen
hger van der Leck ende van Breda, in de parochie van Breda,,
("). Idaarschijnrijk woonde hij ar of niet tijdelijk nabij
het hertogelijke hof in Brussel.
Jan van Grimhuysen wordt voor de eerste maar in 1435 in een
Bredase schepenacte genoemd. rn dat jaar verkocht Govert de
Rieke aan "Jannen van der Leck, Qpstaert van Grimhuysen,,, een
erfpacht van één zester rogge ("). opmerkerijk is, dat Jan
in de acte van L435 "bastaert van Grinhuysen,, wordt genoemd.
Het was niet ongebruikelijk, dat een natuurlijke zoon een
andere naam aannam, om zo af te komen van de vermelding
"bastaard". Een bastaardzoon van Jan-ïr van polanen, phitipÀ
van d.er Leck, werd reepman van Looveren en noemde zich daarna
Philips van Loveren ("). zo kan het ook gegaan zijn met Jan
van Grimhuysen. Probleem is echter, dat Grimhuysen geen
heerlijkheid is en ook ars toponiem zower in Nederland. als
in België niet bekend is.

Stamhoom van de fanilie Van Grinhuysen
rn "De Nederlandsche Leeuw" werd in 1966 een copplete
stamboom van de familie van Grimhuysen gepubliceerd (,J). De
auteur behandelt hierin de genealogie van De pottere uit oud-
Gastel, verwant aan de omstreeks 1500 geboren Frangois van
der zande. Deze natuurlijke zoon van de Heer van Bergen en
cornelia van der Zande was in de zestiende eeuw schout en
dijkgraaf van Gaster en woonde op het srotje Grinhuysen te
oud-Gastel (zie afb.2). De ulvenhoutse familie en de
gelijknamige uit Gastel zijn rechtstreeks verwant. Het
orgineel van een manuscript over De pottere en van der zande
is verloren gegaan, víaarna kanunnik Johannes Baptista de
Pottere een en ander in de loop van de zeventiende eeuw uit
mondelinge overlevering opnieuw heeft opgetekend. Hoewel de
bron d.us nogal twijferachtig 1ijkt, heeft de auteur van het
artikel in De Nederlandsche Leeuw van 1966 de stamboom echter
ondersteund met een aantal acten uit het oud-rechterrijk
archief van oud-Gastel, waardoor het verries van het
originele document enigszins wordt gecompenseerd.

-4 al:1""""t ,i,,t cl
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In schema 2 wordt deze stamboom van de familie Van Grimhuysen
verkort ureergegeven. Deze vangt aan met Jan bastaard van de
Leck alias Van Grinhuysen, die getrouwd moet zijn geweest met
de in 1480 ovqlleden Beatrys, natuurlijke dochter van Hendrik
van Bergen ("). Deze laatste zou weer de zoon zijn van
Hendrik III van Boutershem, heer van Bergen op Zoom,
overleden in 1419.
Wat de herkomst van Jan bastaard van der Leck betreft
veronderstelt de auteur, dat Jan-III van Polanen (dus Jan II-
van Breda en Polanen) de vader van deze bastaard is, waarbij
hij zich beroept op de gegevens van kanunnik De Pottere. Hij
merkt daarbij echter op, dat er dan wel een groot
leeftijdsverschil moet zijn geweest tussen Jan van Grimhuysen
en zijn vropw Beatrys, welke Iaatste eerst in 1480 zou zijn
overleden (").
Wat de naam "GrÍmhuysen" betreft is er geen goede verklaring
te vinden. Buiks denkt bij de heerlijkheid Grimbergen aan
"grind" en "berg€[", maar bij Grimhuysen eerder aan "grimmig"
('o). Grimhuyseg kan enigszins vergeleken worden met de naam
Grimmesteijn (''), die elders in t{est-Brabant voorkomt. Zou
de naam Grimhuysen ontleend zijn aan een "grimmig huis"?. Het
lijkt niet onmogelijk, dat Jan bastaard van der Leck deze
naam in het begin van vijftiende eeuw heeft aangenomen. Er
wordt hierbij verondersteld, dat hij de eerste leenman van
de goederen in Ulvenhout was en hieraan d.e naam "Grimhuysen"
heeft gegeven.

De eerste generatie Van der Leck-Van Grinhuysen
Uit het huwelijk van Jan-I vírn Grinhuysen en Beatrijs van
Bergen werden vier kinderen geboren, met name Oda, Jan, Joost
en Corneiie. Deze word.en genoemd in enkele actgp in het oud-
rechterlijk archief van Oud en Nieuw Gastel ('o). De oudste
dochter Oda van der teck-Van Grimhuysen trouwde met Adriaen
van den Kyeboom. Deze familie komt verderop ter sprake.
De zoon Jan volgde later zijn vader op als leenman van de
goederen in Ulvenhout. Dit zou in de loop van de vijftiende
eeuw moeten hebben plaatsgevonden. De oudst-bq[ende
vermelding van deze leengoederen dateert van 1474 ("): "
Jan van der Leck geheten van Grymhuysen houdt zijn huysinge
netter hovinge geheeten grymhuysen net heuren toebehoorten
houdende tsanen VI bunder. Noch drie vierendeei bunder beend
aen den bieberch en twee lopensaet lants. Iten noch II bunder
lants en VI bunder heiden aJ ontrent ulvenhout gelegen...".

De hier genoemde Jan van der Leck moet dezelfde zíjn a1s Jan-
II van Grimhuysen.
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Of Jan-I in Breda.een woning heeft gehad of dat hij elders
woonde, is, met uitzondering van de bovengenoemde vermelding
aIs buitenpoorter van Leuven, niet bekend.
De tweede zoon uit de eerste generatie was Joost van der
Leck-van Grimhuysen. Hij woond,e omstreeks 1473 te Oud-
Gastel, waar hij tussen 1496 en 1511 schout was. Hij zou daar
een slotje hebben gesticht, dat hij dezelfde naam gaf als het
leengoed van zijn vader in Ulvenhout. Hierdoor was er zowel
in Ulvenhout als in Gastel sprake is van een huis Grimhuysen.
Ktrnunnik De Pottere beschrijft het Gastelse slotje als volgt
("): "Het slotien van Grynhuyse zijnde gheheel uyt t'water
opghetroeken ende gheleghen op d'oudtste, hooghste,
ghesondtste ende plaisantschte plaetse van Gaste7...". Het
werd evenals het huis Grimhuysen in Ulvenhout in het begin
van twintigste eeurí afgebroken. Joost van Grimhuysen overleed
te Gaste1 in L5t2. Uit zijn huwelijk met Beatrix werden vier
kinderen geboren die later een omvangrijk nageslacht hadden.
Tgnslotte had Jan-I van Grimhuysen nog een doqfrter Cornelie
("), welke huwde met Mr. Adriaen van der Aa (").

De tweede generatie Van der Leck-Van Grinhuysen
Jan-II van Grinhuysen was niet wettig getrouwd, naar had wel
vier "natuurJ,Íjke" kinderen, met name Jan, Hendrik, Beatrijs
en Merten ("'). Zijn zoon Jan kon zijn vader als leenman
echter niet opvolgen. Na het overlijden van Jan-II in 1516
gingen de goederen over naar de kÍnderen van zijn zuster Oda
van der Leck-Van Grimhuysen, uit haar huwelijk met Adriaen
van den Kyeboom, met name .lohanna, Lucie, Joost en Adriaen
van den Kyeboom.
Omstreeks 1500 was deze Jan-II van Grimhuysen eigenaar van
het huis "Den Gulden Maen" aan het Ginnekenseinde te Breda.
Dit pand is te localiseren als deel van het huidige
kledingrnagazijn van C.en A. aan de Ginnekenstraat. De
pondboeken van die stad vermelden Ín 1504 i "Jans van
Grynhuysen die nen hey\,van der Lecke huys ende erve neven
Claeus Ghysbrechts" ("). Omstreeks 1516 verkochten de
natuurlijke kinderen van Jan-II het pand aan Anssem Adriaen
Andripssone, die ook reeds het nevenliggende pand in eigendom
had ("'). Dit moet hebben plaats gehad na het overlijden van
Jan-II, die dan ook in 1516 of iets eerder gestorven moet
zi jn.

Jan-II moet echter zelf in Ginneken gewoond hebben. Dat
blijkt onder meer uit een acte uit 1501, waarin "Jans van der
Leck, alias van Grinhuysen", samen met nog enkele andere lje-
den, "ondersate der dorpe van Ghinneken" word.t genoemd ('o).

t7

AIs notabele ypn Ginneken schonk hij geld voor de verbouwing
van de kerk (''). Hoewel ook Ulvenhout onder de parochie van
Ginneken viel, moet Jan-II met zijn kinderen in het dorp
Ginneken zelf hebben gewoond. Uit het schepenprotocol is
precies bekend, om welk pand het gaat. Na het overlijden van
Jgn-II werd dit huis namelijk door zijn kinderen verkocht
('ö). De koper was Willem van Wisschel. Diens weduwe
verkocht in 1540 het pand aan Cornelis van Bergen, heer van
Zgvenberg€ÍI, die op huize De Íliingaert (Valkrust) woonde
(lv). Het betrof i "De huysinge, schuere, hovinge ende
erffenisse net heure toebehoirte ende netten erve daer aen
liggende houdende tesanen onderiandt en weiide ontrent drie
buijndere... gelegen tot Ghinneken ontrent de Kercke,
noortwaert en oostwaert aen sheeren strate, suytwaert aen
nijns heren van Zevenbergen andere erve de Wijngaert ende
westwaert netten erve voors. conende aende marck ende aent
kerckhot tot Ghinneken en aen Corneiis Jan Dyrven stede ende
erffenisse.....". Het huis stond aan de huidige
Raadhuisstraat naast het voormalige raaadhuis van Ginneken
en heette in de zeventÍende eeuw De Catheliinenhoeve.

Vermoedelijk werd door Jan-II van Grimhuysen, of na zijn dood
door zijn erfgenamen, een gedeelte van de Ulvenhoutse
Ieengoederen afgestoten. Het gaat dan om "drie parceJen van
leen belopende 22 Lpz.lands nu gelege in een stuk net de
huijsinge daarop staande, oost nevens niin Ge.He. niwenbosch
aTdaer, zuijd Peter Corneiis Roeffs, west s'herestt-, noord
nijn Ge.He ervet tot siin hoeve aidaer,geTege behorende, op
den L1 Feb.15l8 te s heergewiide..." ("). Het betreft hier
ongeveer drie bunder teEenover het eigenlijke huis
Grimhuysen, aan de oostziide van de Dorpstraat. In 1518
ontving Cornelis Gijsbregs Willem Capkens deze percelen in
leen. Uit een acte van 1508 zou op te maken zíin, dat zijn
vader Gijsbrecht Willem Capkens alr, eerder ter plaatse
goederen in leen of in eigendom had (").

De familie Van den Kyeboom erft Grinhuysen te Ulvenhout
De goederen te Ulvenhout werden door Jan-II van der Leck-Van
Grimhuysen nagelaten aan de kinderen van zijn zuster Oda van
der Leck, gehuwd met trdriaen van den Kyeboon Dat waren:

1. Johanna van den Kyeboom (+1534), gehuwd met Joost
Vlaminck, herbergier van het kasteel in Breda
(+ tussen 1519 en 1523);

2. Lucie van den Kyeboom (+ vóór 1534);
3. Joos van den Kyeboom, alias van chame (+ omstreeks

1518 ) ;
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4. Adriaen vanden Kyeboom (+ vóór 1525), waarvan in 1525
twee minderjarige zonen worden vermerd, met name Joost
en Frans.

over de familie van den Kyeboom, hun goederen en de erfenis
van Jan-rr van Grimhuysen is via een aantal schepenacten vrij
veel bekend.
rn 1503 blijken de kinderen van de toen reeds overreden oda
van der Leck en Adriaen van den Kyeboom met hun vader
enerzijds en hun oom Joost van der Leck-van Grimhuysen te
Gastel anderzijds een verd.eling overeengekomen te zijn van
goederen te Gastel, Roosendaal en Kruisrand, die afkomstig
waren van hun grootvader "Janne van de Leck natuerlick ajias
van Grinhuysen ende vërn onze grootnoeder joncfr. Beatrijs
Helmricx van Berghen natuerlic wettighe dochter Jans voorz.
wettighe huysvr.". verder waren Joos, zíjn broer Adriaen
(Adriaenszn. ) en zijn zusters Lucie en Jenne (Johanna)
tijdens het leven van hun vader (Adriaen) een verdeling
overeengekomen van goederen in chaam, Ginneken en Roosendaal,
die zij hadden geërfd van hun moeder oda en ^(rog zouden erven
van hun vader Adriaen van den Kyeboom (Jl). sedert deze
deling noemde Joost van den Kyeboom, zoon van Adriaen van den
Kyeboom en oda van de Leck-van Grimhuysen zich Joost van
Chaam.
Na het overlijden in 1512 van de Gastelse schout Joost van
der Leck-van Grimhuysen, erfde Jan-rr van Grimhuysen van zijn
broer goederen, vermoedelijk de bovengenoemde goederen van
Jan-r en Beatrijs vtur Bet'gen, welke door Jan-rr zoals
overeengekomen zal z:-jn in 1503, werden overgedragen aan zijn
nicht Johanna van der Leck, gehuwd met Joost vlamincx.
uit alre acten brijkt, dat Jan-rr van Grimhuysen, die zelf
geen wettig nageslacht had, en zijn broer Joost in Gastel,
de oude familiegoederen wilden doorgeven aan de kinderen van
hun zuster oda van de teck en Adriaen van den Kyeboom.

rn 1525 waren alle kinderen van Jan-r overleden, te weten:
Jan-rr (+1516), zijn broer Joost te Gastel (+1512), zijn
zuster oda (+ reeds vóór 1503), haar man Adriaen van de
Kyeboom (+ tussen 1503 en 1525), en de zuster cornelie (+
vóór 1512). verdeling van het nog resterende familiebezit
moest in 1525 geschieden tussen de nog in leven zijnde
kinderen van oda van d,e Leck en Adriaen van den Kyeboom. Dat
waren:

1. Jehenne van den Kyeboom, weduwe van Joost vlamincx;
2. Lucije vErn den Kyeboom;
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3. de voogden over de minderjarige wettige kinderen van
Adriaen Adriaenszn. van den Kyeboom, met name Joost en
Frans.

Oyrer de zoon Joost (van Chaam) wordt dan niet meer gesproken
(").
Om tot verdeling te kunnen overgaan lieten de kinderen Van
den Kyeboom taxeren: "de gehele hoeve en goeden tot lllvenhout
van whijlen Jan van Grinhuysen, die hun oom etas, hieruit
gestorven is, zowel de perceien en stukken daeraf die van
dese jare daervan verkocght zijn als de parchelen die zij
daeraf nog in de hant hebben" (r*). De erfenis van oom Jan
werd als volgt verdeeld: Lucie ontving en bunder beemden bij
Bouvigne, terwijl de minderjarige kinderen van Adriaen van
den Kyeboom eveneens enkele percelen kregen toegewezen, te
weten: een perceel bij den Ham aan de huidige
Ulvenhoutselaan, een stuk land geheten De Gherijtsacker te
Ulvenhout, een perceel bij de "koolhof" van de Hoeve van de
Heer van Breda (Prinsenhoeve) en nog enkele renten en
pachten. Johanna wordt alleen genoemd als voogdes over de
minderjarige kinderen Joost en Frans. Zíj moet echter we1 de
leengoederen hebben ontvangen. Er is echter geen testament
van Jan-II van Grimhuysen of acte van leenverhef bekend.

Joost Vlanincx, ocasteleyn tot Breda"
Joost Vlamincx, echtgenote van Johanna van den Kyeboom, word.t
in 1511 "castelelm tot Breda" genoemd. Hij had in eigendom
een huis vóór de burcht: "neven de schoie op d'oostzyde ende
Jacops van Brecht opte westzyde, streckenQq van der strate
voir achterwaert tot opte borchgracht" ("). In 7523 was
Johanna weduwe geworden. In hun testament schonk het echtpaar
aan het begijnhof te Breda zestien stuivers "erffelyck" en
nog zestien stuivers voor het laten opdragen van jaargetijden
in de kerken van Breda, uit haar "c7e1m huys ende erve
daertop staet, gelegen teynden ons huys, naest der schoien".
De woning bleek in 1535 gedeeld bezit te zijn van de
erfgenamen van Joost Vlamincx en Johanna van de Kieboom. Jan
Marcker en zijn vrouw Kerstlme Berths. Vlamincxdochter waren
eigenaar van de ene helft en Frans van den Kyeboom van de
andere helft. Frans kocht het aandeel van Marcker op, waarna
hij overdroeg "tot behoef van nps geneden heren^§en graven
van Nassou de gehele huysingen voir de borcht" (r0).

De nalatenschap van Joost Vlamincx en Jehenne van den Kyeboon
Na het overlijden van Johanna in of vlak voor 1533, werd de
nalatenschap "in minnelijke regeling" verdeeld (").

tr-
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rn deze acte van scheiding en deling gaat het echter alleengver de_ goederen die niet tot trg"L 1een behoorden. Deleengoederen moeten per testament (JE) toegewezen zijn aanhaar neef Frans van den Kyeboom, die-in 1536 voor het leenhofte Breda is verschenen.
AIs erfgenamen worden in de verdelingsacte genoemd:

1.. van Joost vlamincx: Jan Marcker namens ziin vrouw chris-tine vlamincx, mede namens Ànthonie Rombout vramincx,priester;
2. van Jehenne van den Kyeboom: haar neef Frans van den

Kyeboom.

Jan Marcker ontvingz "geheel de hoeve tot Ulvenhout ond.er
Ghinneken, nette huysinge en erve, lande, bosschen, weyd,en
en heyden, ontrent 9 tot 9 l/2 buynderen,,. Het betreft hierniet het huis Grimhuysen, maar de boerderij op de hoek van
de Annevillelaan en de Dorpstraat, die eigeïaom was geweest
van Jeherulne van den Kyeboom, afgezien van enkele stukken diehaar zuster Lucye en haar neven Frans en Joost daarin hadden.Jan Marker ontving bovendien nog twee bunder beemden inRiethils en 1 1/2 bunder in Kraijennest, beide onder de Hage.Frans van den Kyeboom kreeg toegewezen: 7 /g deel in zesbunder beemden in Ha1le (Ha-ge), genaamd Grinhuysens BJoc,
waarvcrn Frans reeds l/B van zijn tante tucye had geerfd;
bovendien zes bunder moeren onder Zwaluwe.
Het huis voor de burcht in Breda bleef hierbij onverdeeld.

Frans van den Kyeboon, reeninan van Grimhuijsen
Reeds in 1531 is er sprake van: ,,4{eer Frans-van den Kyebboon,die zich van Grinhuysen noent" (Jv). Frans had zich zwaar inde problemen gewerkt. De Bredase "sangmeester" uit deschoolstraat was in zijr. huÍs overvallón, waarbij zijnklederen waren gestolen, die rater werden teruggevonden bij
Frans van den Kyeboom in zij.n huis te ulvenhout.-Éi: verzettezich tot bloedens toe bij iiir, arrestatie op zijí ho"u" indat dorp: "Frans van Grinhuysen aiias van den kieboon xxxjanuary van dat hy Goorden den RoeydrEger in de handt gtewondtheeft, deen vinger lan sal bl1ruei,, ({r).
Het ziet er naar uit, dat het gezin van Johanna's broer,Adriaen Adriaenszn.van den Kyeboom met de kinderen Joost enFrans, in ulvenhout hebben gewoond. Johanna woonde
daarentegen me\,haar man in Breda. rrans van den Kyeboom is
op 2 mei 1536 (*') voor het leenhof verschenen. verioedelijk
was hij eerst toen meerderjarig.
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Na de dood van Jan-II van Grimhuysen omstreeks 1516 moet
Johanna het goed in leen hebben gehouden, zoals blijkt uit
een acte van 1529, waarbij zij acht guldens erfpacht aflost
die zij eertijds verkocht had op Grimhuijsen (").

Frans van den Kieboom was gehuwd met een vrouw van goede
huize: Maria van Etten, dochter van de Ettens,q schout Claes
van Etten en van Cymburga van der Daesdonck (*'). Haar broer
was schout van Roosendaal, terwijl een (bastaard)broer de
functie van secretaris van Ginneken bekleedde. Het echtpaar
had geen kinderen. Ook na zijn jonge jaren schijnt Frans zich
echter niet steeds overeenkomstig zijn stand gedragen te
hebben. Zo behoorde hij al vóór 1570 tot de aanhangers van
de Reformatie. Dat blijkt uit de verklaringen die de pastoor
van Ginneken in 1571 aflegde voor de "Connissarissen van den
Raad vírn Beroerten", waarbij "Jonckheer Frangois van
Grinhuijser" en zijn vrouw tot de weinige "ketters" binnen
de parochie van Ginneken behoorden. Niet aIleen waren zij aI
acht jaren niet in de kerk, te biechten of te communie
geweest, maar ook hadden zíi "in den troubTen tiiden die
predicatien van den hereticken (ketters) gefrequentperd ende
anderen verweckt on van geliicken te doene" ({*). zijn
huisvrouw was echter volgens de Ginnekense schout Hendrick
Dardennen en secretaris Hendrick van Etten, "wat cranck van
zinnen". Er zouden zelfs bijeenkomsten op Frans' huis in
Ulvenhout zijn geweest, maar dat wercl niet bewezen geacht.
De heer van Grimhuijsén was echter we1 in goed gezelschap,
want ook Cornelis van Dah1em, eigenaar van IJpelaar, behoorde
tot de vier afvalligen waarnaar in 1571 een onderzoek werd
ingesteld.

De nalatenschap van Frans van den Kieboon (Kyeboon)
Deze laatste leenman die zich "Van Grinhuysen" noemde
overleed omstreeks 1580 zonder wettig nageslacht. Het
omvangrijke bezit dat de familie Van den Kieboom in Ulvenhout
en elders bezat, werd in dat jaar verkocht door de weduwe

Maria van Etten en de erfgentlmen van,y'oost Vlamincx gehuwd
geweest met Johanna van den Kieboom ("). Hieruit voIgt, dat
de nalatenschap vEIn dit echtpaar nog steeds niet geheel
afgewerkt was.
De leengoederen waren echter blijkbaar ongedeeld eigendom
geweest van Frans van den Kieboom, die op 2 mei 1536 beleend
was met het huis Grimhuysen met zes bunder grond aan de
westzijde van de huidige Dorpstraat, drievierde bunder aan
de Bieberg en nog zes bunder heide aan de oostzijde vlp de
Dorpstraat, ten noorden van de huidige Annevillelaan (").
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Frangois' weduwe, Marie van Etten, verkocht het leen op 8
februari 1581 aan Jan Baptist Vogelsanch, griffier van de
rekenkamer van Prins Willem van Oranje (*'). VIak daarvoor,
op 20 december 1580 werden een aantal andere goederen door
de gezamelijke erfge.4.rmen van Johanna van de Kieboom en Joost
Vlamincx verkocht ({ö) .

Allereerst "De Hoeve van Grinhuysen", niet te verwarren met
het huis Grimhuijsen waar de familie Van den Kieboom
vermoedelijk zelf woonde. De "hoeve" 1ag op de hoek van de
huidige Ànnevillelaan en de Dorpstraat, waar nu een
garagebedrijf gevestigd Ís. Er hoorde totaal ongeveer tÍen
bunder grond bij, hraarvan een deel aan of nabij de huidige
Annevillelaan lag, aansluitend op de bovengenoemde
heidevelden, die tot het leen behoorden. De boerderij met 2
l/2 br. werd verkocht aan Adriaen Cornelis Meeren zone uit
Ulvenhout, terwijl de overige stukken aan vier andere kopers
werden overgedragen.
De hoeve behoorde tot de naratenschap van Joost vlamincx en
Johanna van den Kyeboom. Jan Marcker, erfgenaErm namens zijn
vrouw van Joost Vlamincx, verkocht de hoeve voor schepenen
van Ginneken op 26 januari 1536 aan Frans van den Kieboom
zoals dit in 1,522 overeengekomen was in een schepenacte.-in
Roesselaere, waar de familie Vlamincx vandaan kwam (49).
Frans moest voor zijn rekening nemen een jaarlijkse
t'losrente" van drie pond "vleems" penning zestien, en een
lijfrente van drie pond "v1eems" uit deze hoeve ten gunste
van Mathijs, natuurlijke zoon van Joost Vlamincx. Deze
verplichting was vastgelegd'in een codicil van testament van
Joost vlamincx. Jan Marcker had toendertijd moeten beloven
deze jaarlijks aan d.e bastaardzoon te betalen. Frans moest
ter zekerstelling van deze verplichting zijn hogye en aIle
andere onroerende goederen als onderpand geven ("). Behalve
de hoeve zelf met negen bunder grond aan of bij de huidige
Ànnevillelaan, had Frans nog anderhalve bunder grond
verkregen uit de erfenis van zijn vader Adriaen
Adriaenszn.van den Kyeboom. Van zí1n tante Lucye had hij één
bunder beemden bij Bouvigne geërfd. Verder was Frans eigenaar
van zes bunder beemden onder de Hage, genaand het Grimhuysens
Bloc. Van zijn vader had hij daarvan l/8 deel verkregen,
terwijL 6/8 deel door zijn tante Johanna en 1/8 deel door
zijn tante Lucye aan hem was nagelaten.

Uit het bovenstaande zou men kunnen opmaken, dat de
nalatenschap van de familie Van den Kyeboom op deze wijze
nagenoeg geheel door verervÍng of door aankoop in handen was
gekomen van Frans van den Kyeboom.

4'

Omdat Frans geen wettige kinderen had, zou in 1580 zijn
weduwe Marie van Etten de enige erfgenaam moeten zijn.
Niettemin maakten in 1580 nog andere familieleden van den
Kyeboom aanspraak op een deel van de erfenis van Joost
Vlamincx en Johanna van de Kyeboom.
rn 1534 werden als erfgenamen genoemd: Jan Marcker als man
van Kerstlme Berths. dr. vramincx en Anthonie Rombout
vlamincx, vermoedelijk een nicht en een neef van Joost
vlamincx; en Frans van den Kyeboom een neef van Johanna. rn
1580 worden er meer gerechtigden vermerd. Behalve Frans van
de Kijeboom's echtgenote, Marie van Etten waren er een aantal
nakomelingen van Cornelis van den Kyeboom. vermeld worden met
name Heyrken corneris van den Kyeboom, gehuwd met Laurijs
Janssen van Roosendael; en de kinderen van wijlen Margaretha
cornelis van den Kyeboom, gehuwd geweest met !'Ii1Iem claessen
alias Mangere de oude. verder nog de kinderen van Jan
Sprenckels en van Jan Vrancx.

vermoederijk zijn dit nakomelingen van de natuurrijke
kinderen van Joost van den Kieboom, een broer van de vader
van Frans v.rn de Kieboom, die de naam van chaenevoerde. Deze
Joost had in 1512 aI zijn rechten overgedragen aan zijn vier
natuurlijke kinderen. Maar Johanna en haar zuster Lucye van
den Kieboom hadden het familiebezit nageraten aan hun neef
Frans en hun drie onwettige neven Philips, cornelis en
Lenaert en hun onwettige nicht oede niets toebedeeld. Door
tussenkomst van schepenen van Breda was er echter in 1580 een
acoord bereikt tussen de weduwe van Frans van den Kieboom
enerzijds eE de rest van de familie van den Kieboom
anderzijds (").
Het ging daarbij om de reeds bovengenomede goederen:
* zes bunder beemden in Ha1le onder de Hage;* zes bunder weid.en onder Zwaluwe;
* twee bunder beemden in de Riethille (Hage);
* anderhalve bunder in Creyennest (Hage);
* de hoeve te Ulvenhout, waarbij de weduwe echter 280 Ca-

rolusguldens schad.evergoeding zou ontvangenr,,vernits de
huysinge die daer op staen zeer verbeetert s1m,,;* het huis voor de burcht in Breda, waarvan de prijs werd
vastgesteld op 780 Carolusguldens, vermeerderd met de
helft van de 36 Kglds erfpacht gerekend tegen de penning
vrrï die de natuurlijke zoon Mathijs vlamincx hadden toe-
behoord.
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Door het kinderloos overlijden van Frans van den Kieboom
eíndigt in 1580 in feite de geschiedenis van "de heren Van

Grimhuysen", aangezien de na hem komende leenmannen deze
titel niet meer hebben gevoerd.

Besluit
Hoewel met grote zekerheid vaststaat, dat de familie Van

Grimhuysen een bastaardtak is van Jan-III van Polanen, heer
van de Leck en van Breda, is er geen enkele zekerheid te
krijgen over de herkomst van de naam. Vóór 1500 is er over
dezè familie en over het leengoed Grimhuysen in Ulvenhout
maar weinig bekend. Pas in de zestiende eeuw biedt het
schepenprotocol meer houvast over het wel en hlee van de heren
van èrimhuysen. Door archeologisch onderzoek werd begin L997

de plaats van het huis Grimhuysen nauwkeurig vastgesteld. In
de zestiende eeuw stond er in ieder geval een versterkt
stenen huis achter de huidige Laurentiuskerk in Ulvenhout,
dat in het begin van de zeventiende eeuw door Justinus van
Nassau op dezelfde plaats werd herbouwd. Talrijke vondsten
in de gedempte noordgracht, daterend van de zestiende eeuw,

tonen aan, dat het in die tijd door een aanzienlijke
plattelandsfarnilie bewoond werd (zie foto's). Dat moet het
bovengenoemde gezin van Adriaen van den Kyeboom zijn geweest,
die het huis vermoed,elijk zelf gebouwd heeft op de plaats
waar voordien aI een eenvoudige (boeren?) woning stond-
Daarvan werden echter slechts enkele sporen aangetroffen.

Foto 1,: Kookpot van roodbakkend aardewerk, rond L550,
qevonden in de noordgracht van Grimhuysen, februari L997
(foto A.In.Jansen).

Foto 2: Papkon net standvinnen en een speelqoed-kookpotje van
roodbakkend aardewerk, rond 1550, uit de noordgracht van
Grimhuysen ( foto A.t{. Jansen) .

Foto 3: Twee zalfpotjes van roodbakkend aardewerk uit de

tweede helft u"n àe iestiende eeuwt practisch ongeschonden

terugqevonden in de noordgracht van Grinhuysen (foto
A.W.Jansen).



Foto 4: Twee glazen bekers, links net
ruitnotief, rechts net geknepen voet en
uit de periode 1550-L600
( foto A.W. Jansen) .

witte gLasdraden in
gebobbeld oppervlak,

Foto 6: Natuurstenen profiellijsten afkonstig van raan- of
deurkozijnen van het zestiende-eeuwse huis, de een gevonden
in de noordgracht, de andere in de puinvulling van de
zuidgracht foto A.W. Jansen) .
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A.lí.Jansen, in: Erjeven van Paulus, nrs.110, 112 en 116, 1996/97.
Th.de Jong: "Slot Grimhuysen ondergronds monument", in: ITËO
archeologische reeks, nr.21, Tilburg, L997. Zie ook: À.ll.Jansen, in:
Brieven van Paulus, nr.l-l-6, 1997.

3. Polanen is de naam van een kasteel in de buurt van Delft. Zie
Th.E.van Goor: Beschryving der Stadt en Lande van Breda, 's-
Gravenhage 1744, p.25.
H.tr.Brokken: fíet ontstaan van de Hoekse en Kabeljouvse twisten,
Zutphen 1982, p.222; H.A.c.Obreen: Geschiedenis van het geslacht Van
Nassenaar, Leiden 1903, p.188; S.1{.À.Drossaers: Eet archief van den
IÍassauscàen Doneinraad, d1.1, 5e stuk, schema 1.
Brokken, p.222, stamboom; p.226, bijzonderheden.

Foto 5: Sneedijzeren "kraaienpoot"t voor het weren van
indringers te voet of te paard, qevonden in de noordgracht
van Grinhuysen, daterend van rond L550 (foto A.In.Jansen).

4.

5.
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6. A.l{.E.Dek: uHet nageslacht van Philips van Duivenvoord.e eerste heer
van Polanen", in: Ons Voorgeslacht, 3ge jrg.nr.327, april 19g3,
p. 108.

7. Brokken, p.222 e.v. geeft totaal g kinderen uit 3 huwelijken: 1e: 2
zonen en 2 dochters, niet met naam genoemd,' 2e.. 3 zonen, waaronder
Hendrik; 3e: 1 zoon, Otto. Th.E.van Goor, schema op p.24, noemt er
6: Jan, Ph1llps, Hendrik, llillem, Oede en Beatrlx, maar geeft nlet
aan van welke moeder. S.tt.À.Drossaers, dI. 1, 5e stuk, tabel
achterin, noemt I klnderen: 1e: Jan, phillps, Hendrlk, Oede en
Beatrix; 2e: Wlllem en Dirk; 3e: Otto. Obreen, p.1g6, noent g
klnderen: le: Jan, Ilendrlk, phillps, Dirk, Oda, Beatrix en [aria,.
2e: kinderloos; 3e: Otto; Dek noemt 9 uettlge klnderen en 3
bastaarden: 1e: Jan, Beatrix, Oda; 2e: phillps, Hendrlk, llillem, Dirk
en catharina; 3e: otto; bastaarden: Elisa.beth, philips en claes.

8. Dek vermeldt de bastaarden catharlna en Jan van der Leck-van
Grimhuysen

9. va.n Goor, p.27; dlt zou Brokken tot de conclusie hebben gebracht,
dat de twee bastaardzonen vemekt waren blJ een "mlndere vrouw,'. zie
À.den Engelse: "Hoe kuaru het Oranje-fortuin tot stand?", Ín:
Engelbrecht van fiassau, 1995-1, p.22. De bron van deze bewerlng wordt
echter niet duldelljk aangegeven. Een "oude schilt,, had ln liaq een
waarde van 1 gld. en I st. Zle Van Goor, p. 503. Het eerste
kinderloze huwelijk van Jan-III met lÍaria bastaard van Brabant wordt
door Dek ln zlJn genealogle Van Dulvenvoorde nlet genoemd.

10. stedellJk archlef Leuven, reg. 6316: "Ilier nae volgen die resten
der personen buyten polrteren der stad van Loeven dle Jaerlixsculdich sijn li gulden rinsch half te kersmesse ende half te
slntJansmlsse baptlsten x111 rcocvill daer Jn begrepen',, f.20. De
buitenpoorters ziJn geografisch gegroepeerd. Jan van der Leck wordt
hlerln vermeld onder de parochle van Breda. zle ook: À.I{.E.Dek:
"Ilet nageslacht van Phllips van Duivenvoorde, eerste heer van
Polanen", 1n: ons voorgeslacht, naandblad van de zuidhollandse
Vereniglng voor Genealogie, Jrg.38, april 1989, p.L24, noot 175a.
tlet dank aan G.A.Kleln te Arkel.

11- vermeld ln R Breda 425, f.119v, ,z?-z-Lstg, net verulJzlng naar een
schepenbrlef van 16 nel 143s. De schepenbrlef voor sèhepénen ,an
Glnneken van dat Jaar was ln 1519 in handen van Joost vËmlncx, die
deze overdroeg aan de weesmeegters van de Tafel van de H.Geesi van
Glnneken (lnformatle À.van Dun). Een zester rogge = 4 veertelen = 16
lopen x 2t,62 liter = ca. 346 I. (Bredase maat). Zle p.scherft: ,'Het
stedellJk lJkwezen te Breda", dl.3,ln: Jaarboek De oranjeboom, v,
1952; p.78.

12. F.À.Brekelmans: "De Hof van Loveren te Baarle-Nassau,', Lo Jaarboek
De OranJeboon, IX, 1956, p.95.

13. G.J.J.van l{lmersma GreidElnus: "De kwartieren KnlJff-verbeet',, in:
De Nederlansche Leewt, 83e jrg. , L966, 215 en 216 (met dank aan À.van
Dun).

14. R oud en Nleun-Gastel; vermeld in D.N.L. g3e Jrg. 1966, 2L4.
15. ret leeftlJdsverschll bedraagt naar schattlng is tot 20 Jaar. Jan

kan dan geboren zljn omstreeks 13g5, zljn vrouw omstreeks 1405. Blj
haar dood zort zLJ dan 25 Jaar geweest z1Jn.

16. chr.Bulks: veldnaaen in de voornalige gàneente Ginneken en fu.vel,dl.4, p.4.
17 . Informatle C.À.Klein.
18. D.N.L., 83e Jrg. 1966 , 2t4.
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19. A.R.A.Brussel, Leenhof van Brabant, !4?4, Leenboek coi-rot, Àveux et
dénombrements,2l0Oblsf.50v.ZleookF.F.X.Ceruttl:friddeleeuwse
Rechtsbronnen van stad en heerlijkheid, d1.2, utrecht, 1956; acte
785, p.606. De eerstgenoemde vI bunder (ca.8 hectare) Iagen aan de

westzilde van de huià1ge Dorpstraat, de VI bunder heide aan de

noordzllde van de huidlge Ànnevlllelaan en ter plaatse van de nieuue
wijk f.ràaljenberg, de overige twee bunder en 2 lopenzaat grotendeels
aan de oostzlJde van de Dorpstraat tegenover Grlmhuysen'

20. D.N.t. 83e jrg.1966, 213.
21. Cornelie zou èen halfzuster zijn van Jan-II van Grimhuysen. Er zou

nog een tweede halfzuster zijn, genaand Beatrijs, gehuwd met Thonas
sot (tnf .a.van Dun). Zle ook: D.N.L- 83e jrg. 1966, 2L6'

22. R Breda 420, f.28v, 16-6-151-2. Philips van der Aa verklaart, dat
Jan van d,e Leck, geheten van Grimhuysen, betaald heeft aIle
aanspraken die fnillps had op Jan terzake van huwelljksvoorwaarden
tussén mr. Adrlaan vin der Aa zljn "oude" vader en juffrouw Cornelie
van de Leck, anders van Grimhuysen, zijn "oude" moeder (inf. A.van
Dun).

23. R Breda 419, f .221v, 1510 (inf .À.van Dun).
24. R Breda 418, f.2?v, 1504 (inf. J.van Hooijdonk)'
25. R Breda 424, f..48v, 1517 (inf.J.van Hooijdonk).
26. R Breda 415, f.3o5v, 7(?) september 1501; zie ook: R Breda 425,

f.128v, 23-4-15L8l. "whijlen Jan van Grinhuysen, die voonachtig was

tot Ghinneken" (inf.À.van Dun).
27. L.[erkelbach van Enkhuizen en A.Hallema: Geschiedenis der geneente

Ginneken en Hvel, Utrecht, 1941, P.65.
28. R Breda 424, f.125r, 13-10-1517 (inf.A.van Dun)'
29. R Breda 678, f.167r en v, 16-8-1540 (inf. À'van Dun)'
30. A.R.A. 's-Gravenhage, N.D., Ilingman 1160, Leenboek van Ginneken,

vernieuwd 1n 1732, f.59r, met verwijzingen naar het oud-leenboek van

Ginneken, f.28. Zie verder voor de geschiedenis van dit gedeelte van
het leen: A.w.Jansen in Erieven van PauJus, Jtg.2O, nr.103. Een

lopenzaat is een oppervlakte te bezaaien met 1 lopen grËran. In de

Baronie van Breda rlas een bunder doorgaans 6 lopenzaat en 1 lpz. dus
ca. 2150 m2. HeergewiJde betekent: leenhulde brengen aan de heer.

31. R 417, f..86, 15-3-1508, betreffende een hoeve, gelegen aan het begin
van de huidige Grinhuijsenstraat, "neven Jan erven van der Leck alias
Grimhuijsen op dene en Gijsbregt l{il1em Capkens erven op dandere
zijde". Door gebrek aan gegevens kan niet worden vastgesteld, of het
bezit van Jan van der Leck ten noorden of ten zulden van de bovenge-
noemde hoeve lag; evenmln welke goederen deze Capkens in leen of in
elgendom had.

32. D.N.t., 83e jrg. 1966, 214.
33. R Breda 425, f.l28v, 23-4-1518. HU draagt over aËul zijn vier

natuurlijke kinderen, te ueten Phllips, Cornelis, Lenaert en Oede,
zljn aandeel van zijn oom Jan-II. Ook zlJn huis aan de Buystelberg
te Ginneken en de hoeve te Chaam wordt aan hen gegeven. Àan zijn
zusters Johanna en Lucie schenkt hij de hooilanden van Nieuwenhuys,
die zijn eigendom wa.ren, maar door Jan-II 28 jaar lang waren gebruikt
(lnf . À.van Dun).

34. R Breda 676, f.26r, 23-8-1525.
35. Pondboeken Breda; hij wordt ook nog vermeld ln 1517; zie ook R Brede

426, f .29, 1519 (inf .J.van Hooijdonk).
3í>. Beg. n196, 1523; R Breda 44O, f .99, 1535; idem f .162, 1535 (inf .J.van

HooiJdonk).
37. R Breda 439, f.140v....t42r, 18-11-L534.
38. IIet testament zelf is nlet bekend. In verschillende schepenacten

wordt Frans aangeduld als erfgenaam van zijn tante Johanna: R Breda
763, f.98, febr. 1535 (À,1phen-Chaam); R Breda 439, f.140v, 17-11-
1534.
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39. R Breda 439, f.140v, 17-11-1534; D.N.L. 83e jrg 1866,
G.A.B., afd.1-1a, nrs.2875 en 2861, rekening schout

214. Zie ook:
(inf .J.van

v
É

44.

Hooijdonk).
4(). G.À.8., afd.1-1a, inv.nr.286t, rekening

Hooijdonk).
schout (inf. J.van

41. A.R.A. 's-Gravenhage, N.D., lnv.Ilingrman 1160, Leenboek van Ginneken,
vernieuwd 1732, f .5r; met verwUzlngen naar het oud-Ieenboek.

42. R Breda 676, f.150v en 151r, 1-6-1529.
43. I{.F.Juten, "Ulvenhout", ln De Parochien in het Blsdon Breda, p.251i

Bergen op Zoom, 1935.
Juten, p.251; À.R.À. Brussel, Cha.mbre des Conptes nr. 1932218993.
Zle voor de letterllJke tekst: À.EaIIema, Geschl.edenls der Ned.IÍerv.
geneente te Glnneken, vanaf de 76e eeuu tot àedep, p.l5...20; Breda,
1940. Vermelde bron: A.R.À. Brussel, Paplers d'état et de I,audlence,
nr.506, f.279-282v.
Behalve de reeds eerder genoemde erfgenamen ha( Joost Vlanincx nog
een natuurllJke zoon l{athUs. De erfgenaam van Johanna was Frans van
den Kyeboom, zoon van haar lrssr Adraan van den Kyeboon.
A.R.A. rs-Gravenhage, Leenboek van Glnneken, f.Sr.
R Breda 485, f.31v, 8-2-1581; zle ook Juten, p.2S1.
R Breda 685, f.80r-91r, 20-12-1581.
R Breda 677, f.153v en 154r, 26-1-1536.
R Breda 677, f.170v, 171 r en v, 10-10-1536. Zle ook: R 694, f.264v-
265r, 22-9-L576. De weduwe van ÏathUs de V1am{nsr(, JacopmlJna
Àdrlaens KlJen dochter, verkocht ln dat Jaar deze rente, mede namens
de seeskinderen. In 1581 nerd deze door Uaria van Etten, reduse van
Frans van den KlJeboom afgekocht tegen de pennllg 16.
R Breda 484, f.196r eD v, 197r en v, 22-L2-1580.

45.

46.
47.
48.
49.
50.

VAN AACHTER DE PLATTEBUIS 20
deur Peer van de Schraanswaaye.

DE ROSKAM
Jao meese, de pluk is vurbij. En zoas ik ou de vurrige keer
aI verteld heb, hek zo af en toe nog wel is mee gàholpen
bij oonze Jaonus en toen zeet-ie: omda gullie zo goed íe-holpen et mee de p1uk, zulre wi j er eunmaol is '-nen à"g
tussenuittrekken mee de waogen. zogezeed enen dag op ve-
kaantie.
Da wier goed afgesproken en de zondag ze we dan mee ztn
anmaole weg gewiest. Eerst om vijf uur bij de paoters noar
de kerruk, toen trug naor oonze Jaonus om nog een botter-
hammeke te eten en de spullekes in pakken vur onderweg. Der
was afgesproken, da we naor Arnhem zouen gaon, om het open-
luchtmuseum te bekijken.
Nou meeser we zen er wieste kijken ok. schoon as dat daor
is. Daor kunde oe eige gin vursterring van maoke. Dur un
groote poort goade naor binne en dan kunde daor den heele
dag rond loopen. En ge ziet er van atles.
Daor zen van die kleine ouwe bakhuisjes. Eentje was er van
1'74L, das ar meer as tweehonderd jaor oud. En dan zen er
ouwe boerderijen en meulens en ouwe werkplaotsen. rn zonnen
ouwe pepiermeulen was er iemand aon ut pepierscheppen. Nou
meese, daor kan ik nee uit unne groote bak mee waoter, waor
ie kleingehakte bullen in gegooid had, pepier uit schepte.
En ut was toch wezelijk waor, want ik heb ut mee m,n eige
oogen gezien.
0k is er daor nog een spesjaol gebouw, waor ge arnmaol ouwe
krejerdraachten bij mekaor ziet van heel ut 1aand. Nou
meese, as ge ziet wa vruuger die meese aanhadden, dan is er
toch veul veraanderd tegesworrig. En ne kruientuin da ze
daor hebbe, da's nie om te gelooven. van alles staot er in.
van mooie blommekes tot vergiftigd heksenkruid toe.

51.

HISTORISCHE MARKT SUCCES

Monumentendag 1998 kreeg in de gemeente Breda dit jaar we1
een zeer bijzondere invulling door de Historische Markt die
gehouden werd in de pas geheel gerestaureerde Grote Kerk.
Keurig stonden op een rij de heemkundekringen van prinsen-
beek, Teteringen ,Nieuw-Ginneken en Breda net in de naaste
omgeving De Oranjeboom en Brabants Heem.
Pau1us toonde een aantal foto's van monumenten in Bavel en
Ulvenhout en verkocht zíjn boeken en brochures.
Er was veel belangstelling voor en de bestuursleden kweten
zich ijverig van hun taak.
De organisatie van dit festijn was in handen van het ge-
meente-archief onder de bekwarne leiding van Marie-Louise
van den lJijngaard. Een duidelijke folder met vele foto's en
een tekst voor elk van de 25 deelnemende organisaties on-
dersteunde het project.
De Open Monumentendag op 1,2 september was ongetwijfeld in
Groot Breda een succes.
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De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museurn op 't adres Pennendijk 1
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Mar ut schoonste von ik toch wel de bierbrouwerij uit ul-
venhout. Joa meese, mee un mooi wit bordje mee zwarte let-
ters stond er buiten op: Bierbrouweríj "De Roskam", ei9.
Henri Nooren te Ulvenhout.
rk weet zeker, da arle ouwe ulvenhoutse meese wete waor dat
die brouwerij in Ulvenhout gestaon heed. vur de nieuwe
meese wil ik da el eventjes vertellen: bij ut kepetleke van
de durpstraot waor ze dieje nieuwe weg geleed hebbe.

ut was a1 nie vruug meer toen wa alles gezien hadden. on-
derweg hebbe we toen nog un borreltje gedronken en de kien-
ders limenaode. rk zee's aoves tegen oons Merie: "rk ben
toch b1ij, dak bij oonze Jaonu ben wieste herpen en een
goei werk wordt toch altij goed beloond hé".
Nou meese tot de volgende keer.

Uit Nieuw Geiuid- dd 23-08-1964.
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1975 Monumentenboekje
1977 MoIen "De Korenbloem"
1977 1.30 jaar Mariaschool
19?B Korenmolen "De HooP"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginnehen tot Nieuw-Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tomkins
1983 100 jaar school Galder
1983 Veldnamen 1-25(1983-1988)
l9B4 Carnaval in Oud en Nieuw-Ginneken
1985 tsibliografie I
l985 Tussen Witte WoIk en Anneville
1986 tJandelen in Strijbeek
l9B7 Kerken in Bavel
1987 Wandelen in Ulvenhout (Ca1lot)
1990 llet Mastbos en het werk van

houtvester van Schermbeek
1994 De Ginnekensche Tramweg Maatsch.
1994 Bibliografie II
1996 Veldnamen 26(Index)
1996 Gemaallijst 1795
1997 Straatnanen
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J.C.van der Westerlaken f 5,-
C. J.M. Leij ten - 5, -
H.Dirven,K.Leenders e.a. - 5/-
Dr.J.L.M. de Lepper (uitverkocht)
H.DirvenrJ.v.d.WesterIaken - 20,-
J.en R.v.d.Westerlaken (uitverkocht)
Drs.H.Verhoeven ( BvP 39) - 7,50
A.Verkooijen e.a.( BvP 44) - 7,50
Ir.Chr.Buiks (Per deel) - 5,-
Brieven van Paulus 46 - 7,50
M.Beugels,C.Leijten(BvP 55) - 7,50
J.M.E.M.Jespers - 20,-
J.Jespers en Drs.H.Verhoeven - 5,-
Dr.C.S.M.Raclemaker SS.CC - 10,-
Ir.W.BonekamP,M.ScheePers - 5,-
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31

augustus. NaaSt diverse heemactiviteiten, lezi'ngen, tentoonstellingen en

exóursies geeft de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit. Het

lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1998-1999 f 30,- per jaar.
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