
Geschiedenis pand Hanedreef 10. 

Het weiland, waar het huis aan de Hanedreef 10 is gebouwd, was eerder van de familie 

K(C)ornelis van Nispen senior geboren op 5-11-1808 te Oud Gastel en overleden op 18-12-

1886 te Kruisland x Geertrui(da) Swagers geboren 05-01-1811 te Oud en Nieuw Gastel en 

overleden 14-06-1874 te Kruisland. Zij trouwden op 08-08-1847 te Oud en Nieuw Gastel. 

 

Op 18-01-1887 werd de boedel en nalatenschap verdeeld onder de kinderen Hendrik, 

Johanna Maria en Cornelis van Nispen junior. Cornelis van Nispen junior kreeg daarbij o.a. het 

weiland kadastraal bekend K no188 Oost-Zandberg ten kantore van notaris Hendrik Adolph 

Antonie Wenning van het arrondissement Breda standplaats Rosendaal. 

 

  

Uittreksel deel van het blad 1 van de scheiding en verdeling van 

het nalatenschap van Cornelis van Nispen en Geertruida Swagers 

passerend bij notaris Wenning te Rosendaal. Bron West Brabants 

Archief 



Notarisakte (ver-)koop van kadastraal perceel te Kruisland in den Oost-Zandberg een deel van 

sectie K no188 groot 57 aren en 40 centiaren. Het gewenste perceel is vier aren en twintig 

centi-are groot (420 m2) in het noord oostelijk deel. De verkoop vond plaats tussen Cornelis 

van Nispen (eigenaar) en Adriaan Disco (koper) beiden uit Kruisland bij J.P.M. Kempen notaris 

te Steenbergen. De akte werd op 31-12-1897 getekend en Adriaan kon een week later over 

het stuk land beschikken mede met het recht van overpad naar de Hanendreef zoals in de 

akte is vastgelegd over een reep van het aanliggende perceel K no 912 groot 33 are en 40 

centiaren Het stuk land is voor 100 gulden gekocht. De akte werd geregistreerd op 10 januari 

1898. 

 In de akte staat dat op 60 cm van zijn eigendom aan de zuidzijde een hegge moet worden 

aangeplant en aan de westelijke zijde op de erfscheiding.  

 

 

 

 

 

 

Nb. In 1936 is het stadhuis van de gemeente Steenbergen afgebrand, waarbij ook de 

bouwdossiers verloren zijn gegaan. Er zijn daardoor, op enkele dossiers van 

woningwetwoningen na, geen bouwtekeningen van vóór 1936 op te vragen. 

  

Notarisakte verkoop 420 m2 weiland aan Adriaan Disco voor de 

bouw van een woning met uitweg aan de Hanendreef.  

Bron: Familie van de Kar. 



Huwelijksakte  Adriaan Disco en Joanna Voorbraak  

Adriaan Disco was al voor de koop van het stuk grond getrouwd op 18-06-1897. 
Uit de geboorte aktes van hun eerste kinderen blijkt dat zij op 17-04-1898 op Wijk C58 
Zandberg (geboorte Cornelia Disco) en ook zo op 25-03-1899 (geboorte Lambertus Disco) op 
Wijk C58 Zandberg. Het kan zijn dat het huidige pand aan de Hanedreef 10 in 1899 pas na 25-
03-1899 door het echtpaar Disco bewoond werd.  
 
Het wijkgedeelte heette soms ook het Hoekje. Het kan zijn dat het echtpaar Disco tijdens de 
bouw van hun huis nog inwoonde bij de ouders van Joanna, die op wijk C79 (later 
C96,C95,C94,C93) van het Hoekje woonde.  
 
In de volksmond werd de Hanedreef ook wel het Baantje genoemd en soms ook het 
Bokkenbaantje, daar er bokken werden gestald met een ketting om het gras kort te houden 
binnen de cirkel die ze met de ketting rondom de in de grond geslagen pin konden begrazen. 
(bron: van Gaans, de Groen en Aarts). 
 

 

Geschreven huwelijks akte gemeente Steenbergen 

Bron: Familie van de Kar. 

Gebeurtenis: Van 21 tot 29 mei1904 moest Adriaan 2x4 dagen de gevangenis te Breda in 

vanwege het niet hebben van een jachtvergunning en het jagen buiten het seizoen op 

een terrein wat niet zijn eigendom was. In de documentatie staat dat hij 1.68 m lang 

was en een baard met knevel droeg, donkerbruine ogen, zwart haar en zwarte 

wenkbrauwen had en zich goed had gedragen tijdens zijn verblijf... 



Het gezin van Adriaan Disco en Joanna Voorbraak 

 

ADRIAAN DISCO (arbeider) 
Geboren op 08-03-1874 te Steenbergen; overleden op 19-04-1963 te Vught  

Zoon van Jan Disco (arbeider) en Anna Cornelia van Bergen 

Getrouwd op 18-06-1897 te Steenbergen met: 

JOANNA VOORBRAAK (arbeidster) 

Geboren op 14-08-1874 te Steenbergen; overleden op 03-05-1951 te Steenbergen 

Dochter van Lambert Voorbraak (arbeider) en Joanna Schijvenaars 

1. CORNELIA DISCO 
Geboren op 17-04-1898 te Wijk C58 te Steenbergen; overleden op 23-12-1978 te Steenbergen 
Getrouwd op 20-01-1922 te Steenbergen met: 
CORNELIS HELLEMONS 
Geboren op 10-05-1894 te Steenbergen; overleden op 08-02-1954 te Steenbergen 
Zoon van Sebastiaan Helmons en Dorothea van Meer 

 
2. LAMBERTUS DISCO 

Geboren 25-03-1899 te Wijk C58 te Steenbergen; overleden op 22-07-1987 te Roosendaal 
Getrouwd op 08-06-1923 te Steenbergen met: 
WILHELMINA VAN DE KASTEELE 
Geboren op 03-08-1899 te Roosendaal; overleden op 09-03-1984 te Roosendaal 
Dochter van Christiaan van de Kasteele en Joanna van Aart 
 

3. JOHANNES DISCO 
Geboren op 27-09-1900 te Wijk C90 te Steenbergen; overleden op 15-01-1939 te Bergen op 
Zoom. 
Getrouwd op 26-10-1923 te Steenbergen met : 
MARIA SCHIJVENAARS 
Geboren 18-01-1905 te Steenbergen; overleden op 14-08-1994 te Bergen op Zoom. 
Dochter van Jacobus Schijvenaars en Adriana Disco 
 

4. JOHANNA DISCO 
Geboren op 13-09-1902 te Wijk C90 te Kruisland; overleden op 23-11-1979 te Steenbergen 
Dochter van Adriaan Disco en Joanna Voorbraak  
Getrouwd op 15-06-1928 te Steenbergen met: 
ANTONIUS VAN DE KAR (arbeider) 

Geboren op 19-04-1902 te Steenbergen; overleden op 26-01-1979 te Kruisland. Zoon van 

Kornelis van de Kar en Maria Cornelia Roberson 
 

Johanna Disco en na het huwelijk ook Antonius van de Kar bleven wonen 

in het pand Hanedreef 10 en kregen daar drie zonen en drie dochters  

 
5. LEONARDUS DISCO  

Geboren op 14-10-1906 t te Wijk C86 te Steenbergen; overleden op 05-11-1944 te Bergen op 

Zoom 

Getrouwd op 30-09-1927 te Steenbergen met: 

JOHANNA ELISABETH VAN EEKELEN 

Geboren op 05-06-1907 te Wouw; overleden op 06-01-1987 te Bergen op Zoom 

Dochter van Nicolaas van Eekelen en Wilhelmina Mens 

Uit de wijknummers in de geboorte-aktes is te concluderen dat Johannes, Johanna en 

Leonardus Disco in het pand van de huidige Hanedreef 10 zijn geboren en dat Cornelia en 

Lambertus er zijn opgegroeid. 

De wijknummers veranderden nog van C90 naar C86, C85 en C66,in de periode 1920-1932 

C66 en C67 In die periode komt ook Antonius van de Kar als bewoner (C67) Waarschijnlijk 

vanaf zijn huwelijk in 1928 met Johanna. Deze wijknummers zijn terug te vinden in het West 

Brabants Archief met als bron bevolkingsregister gemeente Steenbergen. 

  



 

 

Zoals al eerder vermeld is Johanna Disco in het pand blijven wonen nadat haar man Antonius van 

de Kar met haar getrouwd was en bij haar was ingetrokken.  

 

Bovenstaande bewijsstukken van eigendom van 1940 en 1947 zouden er op duiden dat het huis 

met aangegeven roerende goederen met een onderhandse akte tussen Joanna Voorbraak en 

Antonius van de Kar van eigenaar was verwisseld.  

Adriaan Disco was toen al geruime tijd opgenomen in een Psychiatrische Inrichting te Vught.   

 

In stukken van de 

psychiatrische 

inrichting te Vught 

waar Adriaan verbleef 

van  

24-11-1925 tot 12-01-

1927 vertrok hij na 

die datum naar C66 

Zandberg. 

Bij de 

huwelijksvoltrekking 

van Johanna Disco 

met Antonius van de 

Kar op 15-06-1928 

was Adriaan Disco 

aanwezig gezien de 

huwelijks akte (Bron 

West Brabants 

Archief.) 

Op 18-01-1929 was hij weer (definitief) opgenomen in Vught. Ook daarvoor in 1908 zat hij in Vught. 

In Vught is hij ook overleden (19-04-1963) 



 

Hanedreef 10 Kruisland anno 1953 Foto familie van de Kar 

Volgens de overlevering was er een kelder, enkele bedstedes, een varkensstal (2 varkens) 

achter de woning aangebouwd, een zolder toegankelijk met een losse trap waar de kinderen 

sliepen. En natuurlijk een buitenplee met een beerton of put. 

 

Hanedreef 10 Kruisland Anno 2001 Foto familie Aarts 

De contouren zijn vrijwel hetzelfde gebleven aan de buitenzijde.  



 

In september 1985 is een grensveldwerk gemaakt door het Kadaster met de exacte 

maatvoering van de panden 10, 8 en 6 dat te reconstrueren is aan de hand van gevelmaten en 

meetlijnen. Dit was na de nieuwe ruilverkaveling waar de Kadastrale nummers werden 

aangepast. De grenspunten zijn door de Landmeetkundig Ambtenaar aangewezen aan de 

toenmalige bewoners van Leeuwen (10), Broos (8) en vd Berg (6) 

Het pand kreeg de kadastrale benaming AB 420 groot 405 m2 (4 aren en 5 centiare) 



Op 15-08-1979 werd het pand verkocht. Johanna Disco was toen nog in leven en had 77 jaar 

in de Hanedreef 10 gewoond. Haar man Antonius van de Kar was begin 1979 overleden. 

Johanna overleed enkele maanden na de verkoop. Vanaf de koop van de grond op 31-12-

1897 was het eigendom dus bijna 82 jaar in handen van de familie geweest.  

Johannes Jan van Leeuwen en Maria Helena Traets waren de nieuwe eigenaars. Het perceel 

had de kadastrale benaming K 1363 groot 4 are en 5 centiaren Dat was 15 centiaren minder 

dan waarvoor Adriaan Disco zijn perceel had aangekocht Het bleek te gaan om het recht van 

overpad van oud perceel K 912  waar ten onrechte ongeveer 12 centiare was bijgerekend bij 

de aankoop die Adriaan had gedaan, maar niet zijn eigendom was.  

Zij hebben hier 15 jaar gewoond en er zijn twee jongens geboren. Zij hebben tussentijds daar 

een drukkerij gestart en daarvoor enkele delen bijgebouwd, waar de bedrijfsactiviteiten werden 

opgestart. Helaas ging het bedrijf failliet en moesten ze tot verkoop overgaan.  

Op 4 november 1994 (en effectief 4 december 1994) werd het pand en perceel AB 420 groot 

405 m2 verkocht aan Cornelis Adrianus Maria Aarts en Jacqueline Cornelia Helena Hendrickx. 

Zij wonen er nu (22-10-2022) bijna 28 jaar. Hun kinderen zijn elders geboren maar drie van de 

vier zijn meeverhuisd en inmiddels weer het huis verlaten en elders gesetteld.  

Inmiddels heeft er gronduitbreiding plaatsgevonden met:  

Perceel AB 525 groot 105 m2 d.d.15-08-1995 werd gekocht van de bewoners van Molenstraat 

138. 

 

Toen de bewoners van Molenstraat 138 besloten te verhuizen hebben ze eenmalig ruim 1,3 

ha weidegrond te koop aangeboden aan de bewoners van Hanedreef 2 t/m 10. 

Zo kwam perceel AB 871 groot 2160 m2 d.d. 25-02-2020 bij Hanedreef 10, zodat het totaal 

van de drie percelen nu 2670 m2 is.  

Onderstaande foto geeft een uitzicht op een deel van het nieuw aangekochte perceel met 

jonge aanplant (foto familie Aarts). Wellicht heeft Adriaan Disco hier nog onrechtmatig gejaagd 

in 1904 waarvoor hij bestraft was. 

 

 

 

  

 


