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Vorig jaar heb ik met veel plezier de citygame Credo - het verborgen
pad van Breda, gedaan: met mijn smartphone in de hand op avontuur

14.

door Breda. Een mooi alternatief voor Open Monumentendagen in coronatijd. Maar ook al beleefde je de historie van Breda op een verrassende manier, het blijft toch een virtuele aangelegenheid. Het is niet te
vergelijken met hoe we het gewend zijn. Want je ontmoet geen andere
mensen, je hoort niet ‘live’ de verhalen en het is minder tastbaar. Dit jaar halen we dat in. Meer dan 40 monumenten en bijzondere activiteiten staan voor je klaar, waar je je helemaal in kunt onderdompelen. Het thema
van de dag ‘Mijn monument is jouw monument’ past helemaal bij Breda: gastvrijheid, ontmoeten en inclusiviteit

10.

staan centraal. Het gaat vooral om de mensen die in al die bekende en minder bekende monumenten hebben
gewoond, gewerkt en geleefd. Hun verhalen worden zichtbaar gemaakt en tot leven gewekt.
Zo lees je in dit magazine een verhaal over de eerste gastarbeiders die in de jaren ’60 naar Breda kwamen: de

INHOUD

Italianen en de Spanjaarden. De zoon en kleindochter van Amodio Somma halen herinneringen op bij een echte
Italiaanse maaltijd van de Bredase chef Ralph Geerts. Via het familieprogramma Duik in het Duister kun je straks
zelf het spoor van de Spanjaarden terug volgen naar het verleden.
Dit jaar kun je weer genieten van veel nieuwe monumenten en activiteiten. Wat dacht je van Ingenhousz, de
voormalige kweekschool aan het Ingenhouszplein, het nieuwe Maczek Memorial, de Immanoe-elkerk en de

04.

gerestaureerde Karkooi bij de Pekhoeve.
Of laat je verrassen door ‘Popmonument’ op vrijdagavond of door minifestival ‘Ik zie je daar! bij De Rooi Pannen.

BREDA: L’AMORE DI AMODIO

Een intiem interview met een Italiaanse immigrantenfamilie

Beide georganiseerd in samenwerking met het zomerprogramma Breda Buiten (www.bredabuiten.nl).

in Breda op een bijzondere dag. Joost Klaverdijk gaat in ge-

Ook is er aandacht voor 700 jaar markt, een pop-up expo in samenwerking met Indisch Museum Arjati en een

sprek met de eerste, tweede én derde generatie Somma.

tribute aan drie gebouwen uit de jaren zestig: De Teruggave, Tessenderlandt en Electron. Hierbij is speciale

monumenten en mooie verhalen lezen die de geschiedenis van onze stad tot leven brengen.
Ik kijk er nu al naar uit om tijdens de Open Monumentendagen door de stad en de dorpen te struinen en
nieuwe verhalen te ontdekken over ons mooie Breda. En die verhalen te delen met anderen om er samen van
te genieten. Met mijn smartphone weer in de hand. Maar nu om die prachtige monumenten en die prachtige
momenten van ontmoeting vast te leggen. Ik zie je graag op 11 en 12 september!
Marianne de Bie
Wethouder Jeugd, Onderwijs en Cultuur

De coverillustratie is gemaakt door de internationaal bekende Bredase illustrator
Rick Berkelmans. Beter bekend als @Hedof. Op diverse plekken in Breda kom je zijn

werk tegen, onder meer in de vorm van Blind Walls muurschilderingen. Zijn opvallende illustratiewerk is een doordachte, uitgebalanceerde compositie vol snoepkleurige
landschappen, verdachte karakters en gekke vormen die een goede afspiegeling zijn
van Ricks positieve houding en zijn studio vol met onnozel uitziend speelgoed.
www.hedof.com
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het programma, mocht corona toch nog roet in het eten gooien. In dit magazine kun je vast ‘binnenkijken’ bij

20.

INGENHOUSZ, GROOTS DENKEN EN DOEN

Ingenhousz is een groot, voormalig schoolgebouw in het cen-

aandacht voor kunstenaar Gerrit de Morée.
Alle activiteiten en monumenten vind je online op de website www.omdbreda.nl. Zo kunnen we flexibel zijn in

11.

trum van Breda met honderd luxe ingerichte appartementen,

BEWEGEND ERFGOED

een restaurant en verhuurlocaties. Chantal Smaal en Gerwin

In Breda struikel je bijna over de monumenten. Maar ook op de

Sleutjes vertellen enthousiast over de enorme klus die is

weg en in het water is er genoeg erfgoed te vinden. Zie ook p.18.

geklaard.

11.

24.

HUIZE DRUIVELAAR, EEN VERBORGEN PARADIJS

Een druivenkas van meer dan 100 jaar oud bij een even oude

MIJN FAVORIETE MONUMENT

Ontdek wat de favoriete monumenten zijn van Pensionado

boerderij. Chantal en Rutger hebben deze bijzondere plek met

Eddy, Cees en zijn blindengeleidehond, vrijwilligster Jeanette

hard werken omgetoverd in een groene, sprookjesachtige oase.

en expat Pervin.

14.

25.

MIJN FAVORIETE MONUMENT

CATHARINASTRAAT, RESTAUREREN MET HART EN

We vroegen cadet-sergeant Tom, horeca-ondernemer Farid,

ZIEL

kleermaker Tawfeek en student Nikkie welk monument in

In de Catharinastraat staan statige hofhuizen. Frank en Anita

Breda een speciale plek in hun hart heeft en waarom.

hebben een van deze huizen met liefde en respect voor het
monument gerestaureerd.

15.

700 JAAR MARKT

In oktober 2021 bestaat de Bredase weekmarkt op de Grote
Markt 700 jaar. Hiermee is dit een van de oudste weekmark-

28.

LOCATIES OMD BREDA 2021

Een overzicht van de deelnemende locaties aan Open Monu-

ten van Nederland. Marktkoopman Peter Dillisse vertelt over

mentendagen in Breda op 11 en 12 september 2021. Het actue-

verleden, heden en toekomst van de markt.

le overzicht is online te vinden op www.omdbreda.nl
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TEKST: JOOST KLAVERDIJK I FOTOGRAFIE: MARCO DIKS

Als inclusiviteit het thema is van ‘Mijn monument is jouw monument’, dan mogen we de Bredanaars met
een migratieachtergrond niet vergeten. Bijvoorbeeld de arbeidsmigranten. In de tijd dat die nieuwe Bredanaars nog gastarbeiders werden genoemd, waren de Italianen de eersten die zich hier vestigden. Dus
voordat de Turken en Marokkanen hier kwamen om te werken, waren het de inwoners van de Europese
laars die hier hun kansen wilden vergroten.
Nu is migratie van alle tijden. Al in de middeleeuwen vestigden

tussen verschillende culturen. We vroegen de drie generaties

Italianen zich in Nederland, zij het op individuele schaal. Rond

naar hun menukeuze, en Pasquale kwam met pasta e fagioli

de vorige eeuwwisseling ontvluchtten meer Italianen hun ge-

(witte boontjes) als voorgerecht en braciole als ‘corso princi-

boorteland, met massamigratie naar landen als Argentinië en

pale’, het hoofdgerecht. Braciole is een gerecht van opgerolde

de Verenigde Staten. Na de Tweede Wereldoorlog, van 1947 tot

lapjes rundvlees met Parmezaanse kaas en kruiden, gestoofd

1975, vestigden zich tienduizenden Italianen in Nederland. Met

in tomatensaus. In Pasquale’s herinnering zijn dit de gerech-

het land in opbouw lagen de banen voor het oprapen, terwijl

ten waarvoor zijn oom, Amodio’s broer, op bezoek kwam.

met name het zuiden van Italië en het eiland Sardinië gebukt

Het is maar een van de vele herinneringen die Annie, Pasquale,

gingen onder grote werkloosheid. Daarnaast wilden vele jonge

Heleen en Ilona ophaalden ter voorbereiding op dit gesprek.

Italianen ontsnappen aan de verstikkende cultuur van vriendjespolitiek en de terreur van de maffia. Maar voor sommigen
lonkte simpelweg het avontuur van je geluk beproeven in andere delen van Europa. In Nederland vonden ze werk in de
Limburgse mijnen, als terrazzowerkers, als schoorsteenveger
of ijsverkoper, en in de metaalindustrie.
Van de honderden Italianen die zich in Breda vestigden, vertellen we het verhaal van Amodio Somma als voorbeeld. En
daarmee het verhaal van zijn gezin. Maar praten over en met

#OMDBreda I 2021

Italianen, dat doe je uiteraard bij een goede Italiaanse maaltijd
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en een al even goed glas wijn. We nodigden Amodio’s weduwe
Annie, zijn zoon Pasquale, diens vrouw Heleen en hun dochter

Foto: collectie familie Somma

Ilona Somma uit bij restaurant Porta Sud in de Passage Zuid-

“Dat was al heel leuk, om daar een paar keer voor te gaan zit-

poort. Amodio zelf is helaas overleden, in 1992 al, op de veel te

ten”, zegt Ilona. Uiteraard kwamen daarbij ook de fotoalbums

jonge leeftijd van 57 jaar. Ondanks dat is het een vrolijk gezel-

op tafel. Speciaal voor deze uitgave namen de Somma’s er

schap dat Porta Sud betreedt, op wat toevallig de trouwdag is

een flink aantal mee. Daarbij vooral zwart-wit opnames, met

van Annie en haar Italiaanse man. Daarop heffen we eerst het

typisch Italiaanse dorpstafereeltjes zoals we die kennen van

glas. Nu is eten een van de meest onderscheidende factoren

oude films. Amodio’s familie in zijn geboortestreek is vereeu-
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Amodio in militaire
dienst in Noord-Italië.

V.l.n.r. Pasquale, Annie, Ilona en Heleen Somma; op de rug Joost Klaverdijk
wigd, maar ook het gezin zoals dat in Breda leefde. Meest her-

drijfje te starten. Hij had geen geld en zijn vader vond dat hij

kenbaar is het monument in park Valkenberg, waar Annie met

zijn eigen boontjes moest doppen. Alle metaalbedrijfjes in de

haar zoons poseert.

buurt waren eenmanszaakjes, een baan vinden zat er ook niet
in. Dus zocht hij zijn heil in Nederland. Met het idee om terug

“Ik leerde Amodio in 1961 kennen in Utrecht”, zegt Annie. “Mijn

te keren en bij Napels alsnog voor zichzelf te beginnen.” Amo-

vriendin ‘had ook een Italiaan’, en we gingen een keer met

dio vond snel een baan in Utrecht, maar na een tijd boterde

zijn vieren naar de bioscoop. Achteraf bleek Amodio de film

het niet meer tussen zijn baas en hem.

al te kennen; hij had alleen oog voor mij… Communicatie ging

In 1970 kwam het stel met hun zoontjes Paquale en John in

in het begin natuurlijk lastig. We schreven elkaar briefjes, die

Breda terecht. Amodio kreeg een baan bij machinefabriek Am-

collega’s dan voor ons vertaalden.”

bac op de Terheijdenseweg, wat nu VDL Steelweld is. Annie:

Pasquale legt uit hoe zijn vader in Nederland belandde: “Het

“Het bedrijf had woningen in Breda en zo konden we een flat

was zijn droom om in zijn geboortedorp Privati, een plaatsje

huren in de Antwerpenstraat in de Hoge Vucht.” Een warm-

bij Castellammare di Stabia bij Napels, een eigen garagebe-

bloedige Italiaan, zeven hoog op een flat in Breda-Noord, ging
dat wel? “Zonder probleem”, zegt Annie. “Hij voelde zich hier
echt thuis. We aten om en om Italiaans en Nederlands, dat

Annie met Amodio
Somma aan het dansen in het Italiaanse centrum in
Utrecht.

Amodio met collega’s
van RBB dakpannenbedrijf uit Montfoort.

Eerste ontmoeting
van Annie (18) met de
familie van Amodio
(27) in Privati. Zussen
broers en neven en
nichten zijn te zien.
Amodio was de oudste
van de familie.

Annie met éé
n van
haar zussen
bij
zwembad Wolf
slaar.

vond hij net zo lekker. ‘Ik blijf een Italiaan’, zei hij altijd, maar
Amodio lag goed bij de Brabanders. Ook mijn ouders waren
erg op hem gesteld. ‘Die heeft goede handjes’, zei mijn vader.
Hij maakte en repareerde alles. Hij ging graag naar feestjes
en had snel voor iedereen een grappige bijnaam.” Pasquale
typeert zijn vader als een echte gangmaker: “Hij
organiseerde van alles. Hier in Breda zette
hij samen met de heren Pellegrino en
Mariani de stichting Circolo Italiano

Wil jij ook genieten
van de geuren en smaken
van Zuid-Italië? Tijdens
Open Monumentendagen
bereidt chef Ralph Geerts
van Porta Sud
de heerlijke Pasta e Fagioli
die Pasquale zich
herinnert uit
zijn jeugd.

op. Bij die stichting kwamen zijn
landgenoten uit de regio bij elkaar aan de Bernhardsingel 51.”
Volgens Annie wilde hij ook in
Breda begraven worden. “Dit was
zijn thuis. We gingen natuurlijk
wel vaak naar zijn familie, steeds
een week of vier. Daar waren we
altijd meer dan welkom. Maar de
enige momenten dat hij in Nederland
zijn geboortestreek écht miste, was met
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Maar Amodio en zijn gezin voelden zich altijd welkom in

familielid stierf.”

Zuid-Italië, ondanks die verschillen. “Ik weet nog dat we er

Amodio mocht dan zelf warmlopen voor pasta én voor boe-

een keer met Kerstmis waren”, zegt Heleen. “Waren wij als

renkool, hij hoorde van zijn landgenoten dat ze hier moeilijk

gezin mooi aangekleed, zoals we dat hier doen met Kerst. Dat

aan echte Italiaanse etenswaren konden komen. Daar zag

is daar dus helemaal niet. Ook geen gezamenlijk ontbijt of zo.

hij kansen. Hij ging naast zijn baan bij Ambac Steelweld als

Wel de hele middag en avond aan tafel met lekker eten, maar

zzp’er aan de slag bij Bevilacqua in België. Op zaterdagen

een oom zat daar gewoon in zijn pyjamabroek.”

ging hij met een bus vol Italiaanse producten op pad door

Ilona heeft haar opa nooit gekend, maar ze ziet in het ge-

de regio om die bij particulieren te verkopen. Hij wilde ex-

schetste beeld veel van Pasquale terug. “Mijn vader is ook

tra geld verdienen, maar hij was ook vooral
trots op de heerlijke Italiaanse delicatessen.
Denk aan mortadella, salami’s, allerlei soorten kazen en vooral heel veel verschillende
soorten pasta. Mocht er vraag zijn naar iets
specifieks dat hij niet bij zich had, dan ging

een zorgzame man”, zegt ze, “dat heeft

Toch voel ik me geen
italiaan, ondanks mijn
uiterlijk.

hij kennelijk ook van mijn opa.” Pasquale
werkt bij Amarant, waar hij autistische bewoners begeleidt.
Amodio stierf aan de gevolgen van een

hartaanval. Pasquale is nu even oud als zijn vader op dat mo-

Volgens Pasquale voldeed zijn vader bepaald niet aan het

ment was. Hij kan zijn Italiaanse afkomst moeilijk verlooche-

stereotiepe beeld dat Nederlanders hebben van Italianen:

nen. Klein van postuur, donker, donkere krulletjes; je ziet hem

“Amodio was geen vrouwenversierder of flamboyant gekleed.

zo in een smal straatje van een klein Italiaans dorpje lopen.

Hij was gewoon een arbeidersman en een gezinsman, geen

“Toch voel ik me geen Italiaan, ondanks mijn uiterlijk”, zegt

typische Italiaan volgens de clichébeelden.” “Mijn schoonva-

hij. “Ik kom er nog steeds, eens in de drie jaar of zo, en ik voel

der vond altijd mijn jurk te kort”, zegt Annie lachend. “’Dan

me er altijd welkom als familielid. Maar de Nederlandse kant,

moet je er niet naar kijken’, zei ik dan.”

dus de familie van mijn moeder, koesteren we net zo.” 

FOTO: PETER COX

hij daarnaar op zoek.
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Kamerbehangsel I met bloem- en fruitstillevens geschilderd door Jan Hendrik Fredriks (1751-1817). Olieverf op doek (1799). Te zien in het Stedelijk Museum Breda - De Collectie.
Ook de schoorsteendecoratie, de behangschilderingen en de witjes boven de deuren van Het Burgerweeshuis van Breda zijn tussen 1781 en 1787 geschilderd door deze Bredase schilder,
die hier in 1762 als wees was komen wonen en van de regenten in Den Haag een opleiding tot kunstschilder had mogen volgen.

feesten zoals verjaardagen en bruiloften en als er daar een
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TUFFEN IN EEN OUDE BBA BUS
De jaren 1920 luiden een nieuw tijdperk in. Autobussen en
vrachtwagens doen hun intrede en nemen al snel de populariteit van de trams over. Tramwegmaatschappijen besluiten
ook bussen in te gaan zetten. In 1935 brengen de zes Brabantse trambedrijven hun materieel onder in de NV Brabantsche
Buurtspoorwegen en Autobusdiensten (BBA). Het hoofdkantoor van de BBA krijgt een plek aan de Haagpoort in Breda.
De Stichting Veteraan Autobussen (S.V.A.) heeft in de collectie
een tiental antieke BBA bussen. Waaronder een van de eerste
bussen die door de BBA in 1934 is aangeschaft: de Ford bus
met parknummer 63. Deze 87 jaar oude veteraanbus is tijdens
de Open Monumentendagen te zien bij het Princenhaags Museum. Meerijden met een antieke bus kan ook! Tijdens het
open monumentenweekend rijden twee bussen verschillende
routes. Kijk op www.omdbreda.nl voor meer informatie.

De Stichting Veteraan Autobussen verhuurt haar bussen onder meer voor trouwerijen om zo haar rijdende collectie van
historische autobussen voor de toekomst
te kunnen bewaren.
www.brabantse-museumbussen.nl
www.sva-museumbussen.nl
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RIJDEN IN EEN TRUTTENSCHUTTER MET
JARRETELAANDRIJVING
Hoe laat je industrieel erfgoed en cultureel erfgoed elkaar versterken? Door zelf achter het stuur te kruipen van een echte
Daf en een toertocht te maken in en om Breda. Bredase ondernemer en DAF-liefhebber, Marcel Vos, biedt met Bredaf erfgoedroutes aan in zijn vier gerestaureerde DAF’s 33 (gebouwd
in 1969 (2x), 1972 en 1973). Rijdend in deze, in de volksmond
genoemde ‘truttenschutter met jarretelaandrijving’, kom je ondertussen van alles te weten over de rijke geschiedenis van
Breda. Het Dafje komt oorspronkelijk uit Eindhoven, maar heeft
nu zijn plek gevonden in de stadsstraten van Breda. In 1928 richt
de Eindhovense Hub van Doorne zijn eigen bedrijf op: de Hub
van Doorne, Machinefabriek en Reparatie-inrichting. Vanaf dit
uiterst bescheiden begin heeft DAF zich uiteindelijk ontwikkeld tot een toonaangevende wereldwijde truckfabrikant. In
1958 maken de gebroeders Van Doorne één van hun grootste
dromen waar: de productie van een personenauto. In totaal
zijn meer dan 800.000 Dafjes met de beroemde Variomatic-aandrijving geproduceerd. 

Bredaf biedt erfgoedroutes aan voor 1-15 personen,
maar kan ook routes op maat verzorgen.
www.bredaf.nl/erfgoed-routes.

FOTO: STADSARCHIEF GEMEENTE BREDA / J. VAN SETTEN / MARCEL VOS / DAFMUSEUM

Bewegend erfgoed
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WAT IS DE VISIE DIE JE HAD VOOR DE VERBOUWING EN DE
RESTAURATIE?
Alles moest authentiek blijven. We hebben de kas helemaal
gerestaureerd. Zo hebben we bijvoorbeeld geen tv met kabel
maar via internet omdat we de Spaanse tegels niet wilden
beschadigen. We willen het pand behouden en verzorgen
voor de toekomst.

Huize
Druivelaar
EEN VERBORGEN PARADIJS
HUIZE DRUIVELAAR - VOORSTELLEN
Chantal Hermes I 42 jaar, hotelier
Rutger Westenburg I 49 jaar, International Director
VLC, oud-eigenaar Westenburg Assurantiën
Floris 19 jaar
Julius 18 jaar
Dirk 4 jaar

HOE HEB JE DIT MONUMENT ONTDEKT?
Chantal: “Gewoon op Funda. We gingen net op vakantie; eigenlijk waren we helemaal niet van plan om te verhuizen. Vlak
voor we in het vliegtuig stapten, zag ik dit huis op mijn telefoon
voorbijkomen… Maar toen we drie weken later terugkwamen,
was er een open dag. We gingen zo snel mogelijk kijken. Het
voelde goed. En onze jongste zoon Dirk voelde zich meteen op
zijn gemak: hij begon hier spontaan te spelen, middenin de
kamer. Toen wisten we zeker dat dit het was!

HOE BEVALT HET WONEN IN EEN MONUMENT?
Het is een geweldige plek om te wonen en werken. Elke dag
worden we wakker van de vogels, ‘s avonds horen we de uilen
en als het regent zitten we in de druivenkas met een goed
boek. We wonen in Breda al voelt ons huis aan als ZuidFrankrijk.

Een druivenkas van meer dan 100 jaar oud bij
een even oude boerderij. Chantal en Rutger
hebben deze bijzondere plek met hard werken
omgetoverd in een groene, sprookjesachtige
oase. Gewoon in Princenhage.

TEGENVALLERS EN MEEVALLERS?
Corona was natuurlijk een grote tegenvaller. Hierdoor hebben we een hele zware startperiode gehad. Het heeft er stevig ingehakt dat we geen gasten konden ontvangen.
Maar door de coronamaatregelen hebben we ook een leuke
tijd gehad samen als gezin. We hebben het hier samen opgebouwd in goede samenwerking met de aannemer.
WAAR BEN JE HET MEESTE TROTS OP?
Dat we dit met hard werken samen voor elkaar hebben gekregen. Dat geeft veel voldoening. Als kantoormensen hebben we
veel fysiek werk verzet, terwijl we dat niet gewend waren. We
hebben hier bijvoorbeeld zelf een stuk van 40 meter snoeihout weggehaald, hele nieuwe stukken van de tuin aangeplant, waaronder een pluktuin. Ik ben geen hovenier, maar wil
me ontwikkelen en heb snel veel geleerd. En we hebben hierbij zulke leuke mensen ontmoet en veel lol gemaakt.

en komen uit een kerk in Breda. We weten nog niet welke. We
kwamen kogelinslagen uit de Tweede Wereldoorlog tegen in
de muren. Ook de tabaksplanten die we hier aantroffen zijn
hier geplant tijdens WO2. Ze zaaien zich uit en komen elk jaar
weer terug in de kas. Die zijn dus ook al bijna 80 jaar oud!

WIST JE TIJDENS DE AANKOOP AL DAT JE HET ZOU GAAN
VERBOUWEN?
In juli 2019 hebben we het pand gekocht. De verbouwing en
restauratie hebben we gedaan toen we hier al woonden. Eigenlijk hadden we het huis gekocht om er in te gaan wonen,
het plan om hier een b&b te starten, ontstond geleidelijk.
HEB JE NOG BIJZONDERE ONTDEKKINGEN GEDAAN TIJDENS
HET VERBOUWEN?
De antieke tegels die hier liggen zijn originele Spaanse tegels
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WAT WAS JE DROOM?
Ik heb in Breda de Hogere Hotelschool gedaan. Inmiddels
werkte ik in een andere branche maar het was mijn langgekoesterde wens om terug de hospitality in te gaan. Als we
op vakantie waren keek ik altijd om me heen: zou hier de
plek zijn voor mijn b&b? Maar toen we dit zagen…het paste
helemaal.

HEB JE ÉÉN GOUDEN TIP VOOR MENSEN DIE HETZELFDE WILLEN DOEN?
(Lachend) Als je een b&b wilt, moet je houden van poetsen en je moet bereid zijn om 7 dagen per week te werken.
Zorg voor een aannemer die je vertrouwt; wij hadden een
top-aannemer. Als je professionals inhuurt geeft dat rust. En
als ik nóg een tip mag geven: zoek je leveranciers in je omgeving. Wij maken de keuze om alles lokaal in te kopen: bij de
bakker, de slager en de groenteman.” 

Huize Druivelaar is volgend jaar
tijdens Open Monumentendagen
te bezoeken
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Mijn favoriete monument

Tom

Cadet-sergeant
student Nederlandse
Defensie Academie (aan de KMA in Breda)
20 jaar
“Ik heb het voorrecht om dagelijks te mogen lopen
en studeren op het terrein van het Kasteel van
Breda. Voor mij is dat toch het mooiste monument
in Breda! Het allermooiste moment dat ik hier beleefd heb, is de eerste dag dat ik in uniform door
de Henricuspoort mocht lopen. Dat geeft toch een
gevoel van: “Ik ben er eindelijk!”. Het zijn vrij zware sollicitaties met een strenge selectie. De eerste
keer ben ik helaas afgewezen, maar wel met een
positief advies. Dit was het enige dat ik wilde, dus
ik heb aan mezelf gewerkt en het het nog een keer
geprobeerd. En toen mocht ik
beginnen!”

Nikkie

Toekomstig student
De Rooi Pannen Breda
16 jaar
“Als ik de Grote Kerk zie van een afstand denk ik al
gelijk: we zijn er bijna! Breda! Dan kan ik gewoon
weer bij mijn moeder zijn. Gewoon weer lol hebben met mijn moeder. Dat is wat ik mooi vind aan
de Grote Kerk. Thuiskomen!”

Farid

Horecaondernemer Café Nassau
36 jaar
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“Ik kom uit Syrië en ik woon al vijf jaar in Breda. Ik
woon hier met veel plezier en heb in vijf jaar een
nieuw leven opgebouwd in Nederland. Ik kom uit
een echte kleermakersfamilie in Syrië waar mijn
ooms en mijn moeder een eigen atelier hadden.
Inmiddels heb ik sinds 2017 mijn eigen atelier in
het pand van Café Couture op Stadserf 4. Ik begon
met met mijn collega Saskia samen te werken met
de hulp van Google Translate, want ik kon geen
Engels praten. Alleen een paar woorden. Dat vind
ik een hele leuke herinnering. Nu ben ik er een
stuk beter in!”

#OMDBreda I 2021

“Het monument dat een speciaal plekje in mijn hart
heeft, is het pand waar ik werk: Vismarktstraat 5.
Het is een rijksmonument en ik ben hier vaak te
vinden. Het pand heeft hele hoge plafonds en er
zijn veel authentieke kenmerken, wat het pand echt
siert en leuk maakt om in te werken. In de middeleeuwen is er een grote stadsbrand geweest en toen
is het pand afgebrand. Maar niet de kelder. Daarin
zat vroeger een oude bakkerij en die is bewaard gebleven.”

Eigenaar en kleermaker Atelier Akkad
34 jaar

FOTOCREDITS: STADSARCHIEF BREDA: R. TER VEER

Tawfeek

1969
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700 JAAR MARKT

stoffen en kleding, dat vind je op de Bredase weekmarkt. En
veel van de standhouders doen het al zo lang, dat ze aanspraak mogen maken op de titel ‘Bekende Bredanaar’. Onder
hen ook veel Bredanaars die het van generatie op generatie
hebben doorgekregen. De weekmarkt wordt steevast muzikaal begeleid door de beiaard hoog in de toren van de Grote
Kerk, een sfeermaker van jewelste.

TEKST: JOOST KLAVERDIJK I FOTOGRAFIE: MARCO DIKS

Op vrijdag is de markt uitgebreider. Peter Dillisse werkt er
al sinds 1984, nu met zijn stand van D&D Delicatessen. “Ik
begon als hulpje van de koffieboer, die de kooplui voorzag
van koffie en chocolademelk. Na twee jaar nam ik dat over,

Monumenten breek je in de regel niet af. Die
stelling gaat niet altijd op, want ook de weekmarkt op de Grote Markt mogen we als een
monument in Breda beschouwen. En die bouwen we
twee keer in de week op, en steeds na een paar
uur weer af.

en in 1997 kon ik deze kraam met delicatessen overnemen.
Nog steeds heb ik als ik naar de markt rijd, een prettig gevoel
van spanning. ‘Wat ga ik vandaag meemaken’, zoiets. Ik zie
het marktgevoel als een positief virus. Je hebt je vrijheid, je
bent buiten, je hebt een betere wisselwerking met je klanten
dan wanneer je een winkel hebt. Mijn vrouw en ik hadden
ook een winkel, maar die bestierde mijn vrouw. Ik ben niet
zo van ‘tussen vier muren’, je hebt dan toch een heel an-

Circa 1900

der contact met je klanten. En hier heb ik de wisselwerking

markt, dus de horeca en wij, de 133 kooplieden. Dat moet tot

met de andere standhouders. Naast de twee weekmarkten in

meer synergie leiden, want we kunnen elkaar beter helpen

Breda sta ik ook in Oosterhout en Zierikzee. Breda is op zich

dan bestrijden. Hoe mooi zou het zijn als bijvoorbeeld de vis-

wekerk als centrum van het religieus leven, het stadhuis als

niet anders dan de andere, al is het een ‘lastig plein’. Veel

kramen op statafels hun waar kunnen aanbieden, waarbij de

hadden we dit jaar uitgebreid bij stil willen staan, uiteraard

zetel van het stadsbestuur én de weekmarkten.

winkels zijn de laatste decennia vervangen door horeca. Die

cafés op de Grote Markt een mooie wijn kunnen schenken?

op de Grote Markt, maar corona gooit roet in het eten. Dus

Tegenwoordig is de weekmarkt op twee dagen; de dinsdag en

willen bij mooi weer hun terras buitenzetten, dan staan wij

Plannen genoeg.”

stellen we de viering uit naar 2022, als we de crisis hopelijk

de vrijdag. Je vindt er vooral koopwaar van goede kwaliteit,

achter de rug hebben. Maar je wordt maar één keer 700 jaar,

het is geen markt met vooral goedkope geïmporteerde prul-

dus toch deze blik op het ‘feestvarken’.

laria. Verse groenten en vis, mooie kazen, streekproducten,

Open Monumentendagen in 2021. Daarbij staat inclusiviteit
centraal. En als er één instituut is waarbij die inclusiviteit
vanzelfsprekend is, dan is het de weekmarkt. Mensen van
binnen en buiten Breda, Bredanaars die al generaties hier
wonen of Bredanaars die nieuw zijn, mobiele en minder mobiele Bredanaars, Bredanaars van alle gezindten, kleuren en
leeftijden; je komt iedereen tegen.
Breda krijgt stadsrechten in 1252. Al snel vinden kooplui hun
weg naar het centrum, naar de voorloper van de Grote Markt.
Destijds heette het plein, dat een breed en een smal deel
kende, Plaetse en Coerenmerct. Op een akte uit 1321 verzet
Gerard van Rasseghem, heer van Breda, de weekmarkt van
maandag naar dinsdag. Dat beschouwen we dus als het geboortejaar van de Bredase markt. Na de stadsbrand in 1534
worden de Plaetse en de Coerenmerct samengevoegd tot
wat we nu als Grote Markt kennen. Na de grote brand is de
vorm van de Grote Markt ongewijzigd gebleven. Er kwam en
verdween door de eeuwen daarna van alles, maar drie middeleeuwse instituties bleven: de Grote- of Onze Lieve Vrou-

Circa 1953

FOTOCREDITS: STADSARCHIEF BREDA: J. RADERSMA | H.A. HAGEN | H.V.S. VAN DEN ASSEM

‘Even naar de markt’ is een begrip. Dat is het al 700 jaar. Daar

‘Mijn monument is jouw monument’, dat is het thema van de
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Circa 1982

in de weg. Dat zorgt voor spanning. Ik neem al jaren deel aan
de overleggen tussen de gemeente en de gebruikers van de

“De weekmarkt heeft een enorme uitstraling voor de rest van
de ondernemers in de Bredase binnenstad. Hoeveel mensen
komen er niet naar de markt die daarna verder de stad ingaan? Dat zijn er altijd meer dan wanneer we hier geen weekmarkt zouden hebben. Corona zorgde voor problemen, maar
er zitten ook positieve kanten aan. Mede door die maatregelen heeft de weekmarkt een kwaliteitsslag gemaakt. Er komt
nu naast de vaste bezoekers een jonger en draagkrachtiger
publiek. Als ondernemers willen we het product ‘weekmarkt’
beter etaleren, om het voor Breda en het publiek nog beter

"Ik begon als hulpje van
de koffieboer, die de kooplui
voorzag van koffie en
chocolademelk."
- Peter Dillisse -

te maken.”
Corona, we noemden het al even.
Geen groot feest dit jaar. En dus is
het plan om het 701-jarig bestaan
op gepaste wijze te vieren. Een
feestje over, niet voor de markt.
Met alle gebruikers en alle bezoe-

kers. De bedoeling is om door het jaar heen van alles te organiseren, zoals proeverijen. Ook staat er een boekje op stapel,
met als werktitel ‘Breda en zijn markt’. Er komen acties voor
mensen van binnen en buiten Breda. Alles is erop gericht om
Peter Dillisse

de Bredase weekmarkt nog meer de ontmoetingsplaats te
maken die het nu al is. 
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HOEFGEKLETTER IN DE STRATEN VAN BREDA

Ook in de havens van Breda vind je monumenten. Een voorbeeld hiervan kom je tegen in de Belcrumhaven. Hier ligt de
zalmschouw DRI 19 die rond 1900 gebouwd is op de werf van
Hendrik van der Hoff in Hardinxveld. Een zalmschouw werd
vroeger gebruikt voor de zalmvisserij op de grote rivieren, zoals de Amer en het Hollands Diep. Omdat het scheepje niet
diep in het water steekt, kan er makkelijk in ondiep water mee
gevaren worden. Met alleen een zeil (dat sprietgetuigd is) en
roeispanen, loodste de visser zijn scheepje over de rivieren.
Tot 1950 wordt de DRI 19 als vissersboot gebruikt door een
visser uit Woudrichem. Hierna is de zalmschouw verkocht aan
Dordtenaar W.A. Bos die haar opknapte en weer voorzag van
zwaarden, mast en zeilen. De zoon van de Dordtenaar heeft
het schip vanaf 1975 nog verder opgeknapt en ermee door
heel Nederland gevaren.
In 2000 is de zalmschouw in Bredase handen gekomen. Bredanaar Teun Kools is op zijn beurt ook aan het restaureren geslagen om het schip weer zoveel mogelijk in oude staat terug
te brengen met hier en daar een aanpassing naar de moderne
tijd. De zalmschouw kan nog steeds onder zeil varen en het
kan goed zijn dat je haar tegenkomt op de rivier De Mark. Het
is zeker de moeite waard om eens in de havens van Breda het
varend erfgoed te bekijken.

Pas nadat er een interlokale stoomtramlijn was geopend,
wordt er in Breda een stadstramnet aangelegd. In 1884 wordt
door de Ginnekensche Tramweg-Maatschappij (GMT) een lijn
geopend naar Ginneken, die later met een speciale lijn wordt
verbonden met het Mastbos. Later volgen paardentramlijnen
naar Princenhage, het Liesbos, een lijn over de Baronielaan
naar het Mastbos en een lijn naar Ulvenhout en het Ulvenhoutse Bos.
Deze tramlijnen betekenen een enorme stimulans voor de
ontwikkeling van het toerisme in Breda. Er worden hotels, villa’s en kindervakantiekolonies gebouwd aan de rand van het
Mastbos en het Liesbos. Na de Eerste Wereldoorlog worden de
tramlijnen opgeheven.
De nostalgische paardentram van Stalhouderij Gebr. Joosen
brengt je gelijk terug in de tijd. Getrokken door twee paarden,
kan je al jaren tijdens Open Monumentendagen gratis een ritje door het centrum van Breda maken. De tram werd vroeger
gebruikt om mensen
van het station naar het
centrum te vervoeren.
Tegenwoordig
wordt
de tram ingezet voor
rondritten en bruiloften. 

Erfgoed.breda.nl
Ontdek alles wat Breda zo bijzonder maakt op de website erfgoed.breda.nl. Of volg f @erfgoedbreda op
Facebook voor interessante weetjes over de stad. Erfgoedweb is een initiatief van de gemeente Breda. erfgoed.
breda.nl
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FOTO: JAN KOREBRITS

www.koetsenbreda.nl

FOTO: MARCO DIKS

(De DRI 19 is ingeschreven in het Nederlands Register Varende
Monumenten: 1331)

FOTOCREDITS: STADSARCHIEF ATHAJ VAN ERP

FOTOCREDITS: TEUN KOOLS

Bewegend erfgoed

Detail sluitsteen hoogkoor Grote Kerk Breda I Maria en Christus als bruid en bruidegom. In het plafond van de Grote Kerk bevinden zich zesentachtig sluitstenen. Naast hun constructionele functie hebben de stenen ook een symbolische waarde. Vanaf de twaalfde en dertiende eeuw vormt zich het denkbeeld dat zuilen, bogen en ribben en de bijbehorende
sluitstenen een heilige betekenis hebben. Later wordt de steen ook gebruikt om de functie van het betreffende gewelfvak uit te beelden. De sluitstenen in het hoogkoor van de Grote
Kerk beelden het Hemelse Jeruzalem uit.

BEWEGEND ERFGOED I #OMDBREDA
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Ingenhousz BREDA
GROOTS DENKEN EN DOEN

Ingenhousz Breda is een groot, voormalig schoolgebouw in het
centrum van Breda met honderd luxe ingerichte appartementen, een
restaurant en verhuurlocaties. Het complex ligt aan het Dr. Jan
IngenHouszplein. Chantal Smaal en Gerwin Sleutjes vertellen enthousiast over de enorme klus die in Ingenhousz is geklaard.

INGENHOUSZ - CHANTAL SMAAL
44 jaar, sales & marketing manager

anno
2021

WANNEER ZIJN JULLIE AAN DE RESTAURATIE EN VERBOUWING BEGONNEN?

den konden blijven. Het is heel bijzonder om het gebouw

Gerwin: “In 2019 begon de renovatie. Door de fijne construc-

op deze manier te mogen behouden.”

tieve samenwerking met de gemeente Breda is het ons
gelukt om de renovatie van 22 naar 17 maanden terug te

HOE PAST JOUW DRIJFVEER BIJ DIT PAND (OF ANDERSOM)?

brengen. Een aardige prestatie die alleen lukt als er goed

Chantal: “Ons DNA is een combinatie van historie, nieuwe

contact is met alle partijen!”

ideeën en dromen. Ingenhousz is opgezet door mensen met
passie, ambitie, expertise en ervaring met grootschalige

WAT IS JULLIE DRIJFVEER OM DIT ERFGOED TE WILLEN

projecten. En bij alles wat we doen houden we het gedach-

BEHOUDEN?

tegoed van Dr. Jan Ingenhousz en de oude schoolfunctie in

Gerwin: “Erfgoed een nieuwe bestemming geven is een

anno
1923

enorme eer, maar het is ook lastig om de juiste bestemming
voor een rijksmonument te vinden. We hebben het huidige

TEGENVALLERS EN MEEVALLERS?

concept bedacht waarbij de vele originele details behou-

Gerwin: “Een enorme tegenvaller was de staat van vloeren
in het souterrain. Deze waren zo slecht dat ze niet hersteld konden worden en dus vernieuwd zijn. Ook de grote
hoofdbalken in de kapel waren helemaal verrot en moes-

INGENHOUSZ - GERWIN SLEUTJES

ten volledig hersteld worden. Oh, en er moest een complete draagconstructie komen onder de kapel om de kapel te
behouden…”

52 jaar, creative director

Een meevaller was dat het fundament van het gebouw heel
het achterhoofd. Het Ingenhousz van nu staat voor groei,

goed was, dus hier hoefde weinig aan gedaan te worden.

ontwikkeling en verbinding. Dr. Jan Ingenhousz is een van

Omdat het gebouw een enorme achterstand had, konden

de belangrijkste Bredanaars van de geschiedenis, maar ook

we het zo renoveren dat het voor de komende 100 jaar weer

Chantal: “Ik woon in Breda en ben via mijn collega chef-kok

één die het meest over het hoofd is gezien (zie kader - red.).

een solide onderkomen is. Er zijn veel energiebesparende

Paul Kool bij Ingenhousz terecht gekomen. Samen met Paul

Hij was in staat om ieder nieuw verschijnsel harmonieus te

maatregelen genomen zodat we onze financiële middelen

zijn vriendin heb ik bij Landgoed Wolfslaar gewerkt, ook een

verbinden met het bestaande; zo vloeien oude en nieuwe

de komende tijd in andere dingen, dan energie kunnen in-

monumentaal pand.”

ideeën in elkaar over. Zijn publicaties leren, dat hij dit sa-

vesteren. Dat is ook een fijne meevaller.”

Gerwin: “Ik ben in 2018 gevraagd om dit project mee uit te
denken en te begeleiden.”
WAT WAS DE DROOM?
Gerwin: “Van Ingenhousz een gastvrije, hoogwaardige horeca-omgeving maken. Een Housz waar iedereen zich thuis en
speciaal voelt.”
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FOTOGRAFIE: MARCO DIKS

HOE HEB JE DIT MONUMENT ONTDEKT?

menwerken van de krachten nooit uit het oog verloor.

WAREN ER OOK WENSEN DIE JULLIE NIET KONDEN VERVULLEN?

WAT HEBBEN JULLIE KUNNEN BEHOUDEN?

Gerwin: “Door de coronatijd hebben we nog niet alles kun-

Gerwin: “De kapel en het trappenhuis. Zelfs de verdwenen

nen doen wat we wilden: diverse details moeten nog wor-

trap vanuit het souterrain is weer teruggebracht in originele

den aangebracht. Het is niet gelukt om het oude gymlokaal

staat. De techniek is zodanig aangebracht dat het gebouw

te behouden, dus deze is gesloopt. Op deze plek hopen we

en de monumentale uitstraling niet worden verstoord.”

in de toekomst een nieuw gebouw neer te zetten met nog
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eens 30 short stay suites waar ook gasten met een zware beperking kunnen
genieten van onze gastvrijheid. Ook
de voortuin willen we voor een deel
in ere te herstellen zodat de voorkant
weer de imposante aandacht krijgt die
het verdient. De achtertuin is al wel
teruggebracht naar een parkachtige
omgeving zoals het ooit bedoeld was.”
HEB JE NOG BIJZONDERE ONTDEKKINGEN GEDAAN TIJDENS HET VERBOU-

BIJ INGENHOUSZ GELOVEN ZE NIET IN VERPLICHTINGEN, maar in verrassingen. Daarom leggen Ze jou graag in de watten en
zorgen Ze voor een totaalbeleving die
jE niet meer vergeet.

WEN?

Chantal: “Het glas in lood boven de
hoofdingang is zeer bijzonder, het is
gemaakt door de Nederlandse kunstenaar Charles Eyck. Echt een pronkstuk
van Ingenhousz.”

WIE WAS

MOOISTE?

Dr. Jan Ingenhousz?

GEBOUW. WELK DETAIL VIND JE HET

Chantal: “Het oude koordek in de kapel. Vanaf hier heb je een prachtig

Ingenhousz (1730-1799) is een wereldbe-

overzicht van de ruimte en als het

roemde wetenschapper en vooral bekend

zonlicht door de glas in lood ramen
schijnt dan gebeurt er echt iets magisch!”

van de inenting tegen pokken en de
ontdekking van de fotosynthese. In 1730

Gerwin: “In het restaurant. Hier is al-

wordt hij geboren in de Eindstraat in

tijd leven en de ambiance voelt als

Breda. Hij studeert in Leuven, Leiden, Parijs en Edinburgh. In 1765

thuiskomen. In de cocktailbar heb je

vertrekt hij naar Londen. Op dat moment heerst er een pokken-

overzicht op het restaurant en dan zie
je zoveel terugkerende elementen. Bijvoorbeeld het behang: hierop vind je

epidemie. Ingenhousz experimenteert succesvol met inenten van
patiënten. In 1779 publiceert hij zijn ontdekking van de foto-

een patroon dat boven elke raam van

synthese. Fotosynthese is het proces waarmee een plant voedsel

Ingenhousz te zien is. Ons logo heeft

en zuurstof maakt. Hij groeit uit tot een van de belangrijkste

een dakje dat ook afgeleid is van de

wetenschappers van de Verlichting. In 1799 overlijdt hij in

patronen. 

FOTOCREDITS: RIJKSMUSEUM

WAT IS JE LIEVELINGSPLEK IN HET

Engeland.
Meer weten? Neem eens een kijkje op Erfgoedweb: www.erfgoed.breda.nl
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Mijn favoriete monument

Cees

Jeanette

“Het monument dat een speciaal plekje in
mijn hart heeft, dat is hier in het oude Wapenmagazijn (Halstraat 29 - red.) op de hoek bij de
Houtmarkt. Daar kwam ik vroeger altijd. Het is nu
Brownies&downieS. Vroeger kwam ik hier met de
Halstraatvereniging om de verlichting voor de Halstraat te maken. De mensen die hier woonden beheerden het Wapenmagazijn, maar wij mochten
van die ruimte gebruik maken. In de tuin lagen de
spullen. Ik was een jaar of 10 of zoiets. hier werken
was heel gezellig.”

“Mijn favoriete monument in Breda - en dan houd ik
het dicht bij huis want ik ben niet voor niets hier vrijwilliger - is die prachtige Grote Kerk. Een bijzonder
emotioneel moment in de kerk is een begrafenis die
ik hier heb mee mogen maken. Dat greep me erg aan.
Ik heb nog een favoriet. Dat is de Christoffel muurschildering achterin de Grote Kerk. Wat ik daar bijzonder aan vind is de vage kleurstelling. Het is gerestaureerd. Maar zodanig dat je toch blijft zoeken.
Als je heel goed kijkt, dan zie je daar af en toe het
kenmerk in van Jeroen Bosch dat hij gebruikte. Het
hangt ook bij de hoofduitgang. Christoffel hielp de
mensen met reizen. Als de mensen de kerk uitgingen, dan riepen ze hem even aan,
zodat ze veilig die dag verder konden gaan.”

Gepensioneerd
79 jaar

Pervin

Vrijwilligster Grote Kerk Breda
76 jaar

Televisiemaker & presentatrice
56 jaar
“Ik woon sinds 4 jaar in Breda en kom oorspronkelijk uit Turkije en heb al op veel plekken in de
wereld gewoond. Ik vind Breda een prachtige stad.
Een rondje langs de singels, een drankje op het terras, gewoon omdat het zo mooi is. Breda ademt geschiedenis. Je merkt dat Breda een Nassaustad is.
De stad heeft iets statigs, je ziet dat er geld heeft
gezeten. Ik kan niet één monument noemen, maar
als ik vrienden de stad laat zien en ons huis uit
stap - ik woon in de Wilhelminastraat - sta je al
midden tussen de monumenten. Een rondje langs
de singels geeft een prachtig beeld. Je kijkt links en
recht naar verschillende gebouwen. Terug via het
Valkenbergpark, ook geweldig. Grote bomen die er
al honderden jaren staan. Breda is prachtig!”
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Eddy

Gepensioneerd
72 jaar
“Welk monument ik niet zou willen missen in Breda… Ja, de Grote Kerk mag ik niet zeggen. Die zie
je van veraf. Dan zou ik zeggen de Sophiastraat, de
fontein (Wilhelminafontein - red.). Daar heb ik vlakbij gewoond. Ik heb zeven jaar op de hoek gewoond
en dat was vroeger slijterij De Olifant. De fontein
is ook wel apart. Die heeft een keer ergens anders
gestaan. Waar weet ik niet (Grote Markt - red.).”
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Een monument in de
Catharinastraat

1860. We hebben het eraf gehaald, laten restaureren en weer

RESTAUREREN MET HART EN ZIEL

en een doorgang naar de buren via een 17e-eeuws pakhuis in

teruggebracht. Maar wat bleek tijdens het verwijderen? Er zat
nóg ouder behang onder. Dit hebben we gedoneerd aan een
museum. Een ander cadeautje was de waterput uit 1740. Die lag
vroeger buiten, achter het huis. Maar doordat het huis is uitgebreid, kwam de put binnen te liggen.”
Frank: ”Vaak kwam er achter een paneel of wandje weer iets tevoorschijn. We ontdekten ook verschillende verborgen deurtjes

In de Catharinastraat staan statige hofhuizen. Anita en
Frank hebben een van deze huizen met liefde en respect voor
het monument gerestaureerd.

de tuin.”
WAT IS DE VISIE DIE JE HAD VOOR DE VERBOUWING EN DE RESTAURATIE?

Anita: ”Een pand dat zo oud is als dit, is door de eeuwen heen
verschillende malen aangepast. We moesten dus een keuze

gedacht. We zijn er zeven jaar mee bezig geweest en in 2015

maken naar welke periode we het zouden restaureren. Dit werd

naar beneden verhuisd.”

de situatie van het huis van 1860. Hier hebben we consequent

Frank: “Een van de grote ingrepen die we gedaan hebben, is

aan vastgehouden. Ook al leverde dit lastige momenten op: er

het terugbrengen van de oorspronkelijke voorpui met twee

zat een prachtig art deco tochtportaal in uit het begin van de

vensters. Omdat het pand beneden als winkel in gebruik werd

vorige eeuw. Dat hebben we moeten laten gaan. De oorspronke-

genomen was er één grote winkelruit gemaakt aan de voorzij-

lijke schouw in de voorkamer hebben we teruggebracht. Daar-

de, maar deze was dus niet origineel. We hebben voor de res-

naast wilden we duurzaam verbouwen, energiezuinig, met res-

tauratie dan ook veel bouwhistorisch onderzoek gedaan in het

pect voor de materialen; maar het monument kwam altijd als

stadsarchief.”

eerste, dat bepaalde voor een deel de keuze van materialen. Zo
hebben we bijvoorbeeld lijnolieverf gebruikt omdat dat rond

HEB JE NOG BIJZONDERE ONTDEKKINGEN GEDAAN TIJDENS HET

1860 gebruikelijk was.

VERBOUWEN?

HOE HEB JE DIT MONUMENT ONTDEKT?

Anita: “Jazeker! We kwamen veel verrassingen tegen. Dat waren

Anita: “Dat was in 2001; we kwamen net terug van vakantie en de

‘cadeautjes’. In de voorkamer ontdekten we antiek papieren be-

kranten van drie weken lagen hoog opgestapeld. Frank ontdekte

hang; het eerste machinaal geproduceerde behang van rond

TEGENVALLERS EN MEEVALLERS?
Anita: “Een tegenvaller was de tijdsduur; het heeft veel langer
geduurd dan we van tevoren dachten. En -een

de advertentie waarin dit huis te koop stond. We dachten: het

klassieker- er werd asbest aangetroffen, waar-

zal wel weg zijn. Maar het was er nog! Het ging om een appartement op een bovenverdieping maar tijdens de bezichtiging vertelde de makelaar ons dat de winkel op de benedenverdieping
ook te koop zou komen. In 1928 was het door de firma Van Aalst
in gebruik genomen als winkel. We waren meteen enthousiast

door de restauratie een tijdje heeft stilgelegen.

CATHARINASTRAAT - VOORSTELLEN

Maar we zijn vooral positief. We hebben onze hart
en ziel erin gelegd; geschiedenis heeft onze interesse en speciaal de geschiedenis van Breda.

Anita en Frank Fluitman I 56 jaar en 58 jaar

en in 2002 zijn we eerst verhuisd naar de bovenverdieping.”

WAAR BEN JE HET MEESTE TROTS OP?
Frank: “Dat het gelukt is! Dat we de visie hadden

WAT WAS JULLIE DROOM?

en die hebben kunnen realiseren. Dat we het

Frank: ”Onze droom was om in een oud, sfeervol huis in de

pand voor de stad hebben kunnen bewaren en voor de toe-

binnenstad te wonen. En dat is hier wel gelukt! Dit huis is ge-

komst. We kunnen het nu in een prachtige staat doorgeven aan

bouwd na de stadsbrand van 1534. Vóór de brand stonden hier

de volgende generaties.”

huizen. Vroeger woonde hier de adellijke hofhouding van het
Kasteel van Breda.
WIST JE TIJDENS DE AANKOOP AL DAT JE HET ZOU GAAN VER-

BOUWEN?

Anita: “Ja, dat kon niet anders. De winkel vertrok na een tijdje.
Daardoor konden wij de benedenetage eerder verbouwen dan

26

FOTOGRAFIE: MARCO DIKS

vier houten huisjes die tot de grond afbrandden. Daarna zijn de
huizen van steen gebouwd. Dit was een van de zogeheten hof-

Dit monument is tijdens Open Monumentendagen NIET te bezoeken.

HEB JE ÉÉN GOUDEN TIP VOOR MENSEN DIE HETZELFDE
WILLEN DOEN?

Anita: “Je loopt tegen veel dingen aan die je graag vooraf had
willen weten. Dus analyseer het gebouw goed. Kies goede adviseurs -restauratiearchitect en aannemer-: die heb je nodig voor
je zelf én voor het vertrouwen van de gemeente in je restauratieplannen.” 
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BEWERKING: CREDO BREDA
AFBEELDING: STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN M514

Mencía de Mendoza y Fonseca (1508 - 1554), volgde haar vader op veertienjarige leeftijd op als
markiezin van Zenete. Op vijftienjarige leeftijd trouwde ze met graaf Hendrik III van Nassau.
In 1530 verhuisden ze van Spanje naar Breda. Mencía, die opgegroeid was in de kunstlievende
sfeer van het Spaanse hof, maakte van het Kasteel van Breda een trefpunt voor kunstenaars
en humanisten. Zo nodigde zij bijvoorbeeld de Spaanse pedagoog Juan Luis Vives en de schilders Jan van Scorel en Orley uit voor een verblijf in Breda en bracht ze hier een verzameling
schilderijen bijeen van toonaangevende schilders, zoals Jheronimus Bosch. Toen Hendrik in
1538 stierf en zijn zoon René van Chalon hem als heer van Breda opvolgde, verliet Mencía definitief de Nederlanden.
Ontdek wat Mencia de Mendoza en de Zilveren Crucis met elkaar te maken hebben in de gratis
city escapegame Credo - Het verborgen pad van Breda. Stel een team samen en ontrafel met
elkaar het eeuwenoude mysterie. Door de uitdagende raadsels
op te lossen en het verborgen pad door Breda te bewandelen,
ontdek je het geheim. Na het spelen ziet de stad er voor altijd
anders uit!
Kijk voor meer informatie op www.credobreda.nl
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