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Voorwoord
L.S.
Bij de voorbereidingen voor de viering van het gouden jubileum van buurtvereniging
Sportpark 2 is het idee ontstaan om bij die gelegenheid een boekje uit te geven.
Het zou dan een beschrij ving van de geschiedenis van de wij k en het wel en w.ee
van zijn bewoners moeten bevatten.
Iedereen die ik aanzocht om medewerking te verlenen aan de totstandkoming
van dit boekje, reageerde meteen spontaan door een bijdrage te leveren. Het
leeuwenaandeel is geschreven door de heer E.M. Dolné, die ervaren is op het
gebied van de geschiedschrij ving van Breda.
Ook de heer H. Radix heeft met veel enthousiasme een nostalgische terugblik
geschreven op de activiteiten
van de vereniging, betreffende toneel, muziek
en zang in de jaren tussen 1937 en 1955, een periode, die hem nog na aan het
hart ligt.
Tenslotte vindt U bijdragen van de directies van de diverse scholen in onze wijk,
waarin U interessante wetenswaardigheden kunt lezen.

Het resultaat van al deze inspanningenligt hier voor U. Ik geloof, dat het een
lezenswaardigboekje is geworden,waaraan U enige plezierige uren kunt beleven.

Breda, 1987.

Oud-voorzitterG. v. Nieuwburg.
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Van de voorzitter
Een 50-jarig jubileum is niet alleen een reden om te feesten, maar ook om eens
stil te staan; te inventariseren naar de toekomst, maar vooral ook om herinneringen
op te halen en terug te kijken op 50 jaar werk van een buurtvereniging.
Vanuit deze gedachte en op initiatief van oud-voorzitter Dhr. G. v. Nieuwburg
is het boekwerkje dat thans voor U ligt ontstaan.
Aan de hand van het door de heer E. Dolné geschreven verhaal, maken we een
reis vanuit het verre verleden naar het huidige Sportpark 11. De heer H. Radix
haalt herinneringen op uit de begintijden van de vereniging, een periode waarover
hij uren kan vertellen. De foto's zullen voor velen in de buurt oude herinneringen
oproepen, ook wat betreft de vereniging. Buurtvereniging Sportpark 11is in Breda
de oudste buurtvereniging, opgericht op 19 januari 1937, door de mannen van
het eerste uur, t.w. de heren Verschuren, Spronk en Jens, met als voorzitter
de heer Nijkamp, in de latere jaren opgevolgd door de heren J. Tepas, L. Koertshuis, G. Korthus, J. van Es en G. v. Nieuwburg.
Zij allen en velen anderen in de besturen van de afgelopen vijftig jaar, hebben
een belangrijke rol gespeeld in de continuïteit van onze vereniging.
Dit jaar 1987 is een mijlpaal, het sluit een voldoeninggevende periode af, en
wordt naar ik hoop als feest jaar een start voor de volgende !'vijftig jaar buurtvereniging Sportpark 11".

De voorzitter,
R. Dillisse
Door E.M. Dolné.
50 JAAR SPORTPARK 11.
Op 7 april 1930 werd tijdens een officiële plechtigheid door Jaapje Korteweg
de eerste steen gelegd (hoekhuis Wilhelminapark-Marathonstraat,
heden Paul
Windhausenweg en Piet Avontuurstraat) voor de bouw van Sportpark I. Precies
twee jaar later werd door het graven van de eerste schep zand uit het toekomstig
bouwterrein" het officiële startsein gegeven voor de realisering van Sportpark
11.
Eind september 1936 werd het laatste huis opgeleverd en was het Sportparkkwartier
een feit. Jaap Korteweg sr. had voor eerst genoemde gelegenheid, die zich afspeelde op de oostelijke hoek van de Eggestraat en de Molengrachtstraat (heden Poolseweg), een prachtige speech voorbereid. De inhoud ervan was zó cynisch dat het
de spreker, eenmaal ter plaatse het woord nemend, maar beter leek ze niet letterlijk naar zijn aantekeningen te houden, maar daarvoor in de plaats de aanwezigen
te vergasten op een keurig algemeen praatje.
De oorspronkelij ke tekst is echter zo origineel en zo karakteristiek voor de samensteller ervan dat ik het eerste deel hier laat volgen. De speech was samengesteld
uit spreekwoorden en gezegden met als thema "werk". De initiatiefnemer
tot
de bouw van de wijk zou tot de gemeenteambtenaren naar Thomas á Kempis
gezegd hebben: "Waarom zoekt Gij rust, terwijl Gij tot werken geboren zijt?"
De notabelen zouden daarna van hem te horen hebben gekregen naar William
Feather: "Het moeilijkste van alles is, om net te doen of dat je het druk hebt,
terwijl dat niet zo is". Daarna zouden de burgers van Breda zijn toegesproken
met de woorden: "De ziel van de mens groeit niet van loon, maar van het loon
die de arbeid verdient" (naar Multatuli).
Tenslotte zou hij zich richten tot de arbeiders die het werk moesten klaren. Naar
Vauvenargus zou hij hen gezegd hebben; "Van u zijn wij, allen hier aanwezig,
afhankelijk. Bedenk dat de vrucht van de arbeid het zoetste is van alle geneugten
op deze wereld". Na het geven van een overzicht van hun werkzaamheden zou
Korteweg zijn speech beëindigen met de woorden: "V kunt op mij rekenen. Ik
werk met u mee".
Na de speech van J. Korteweg werd het toekomstig bouwterrein door pastoor
van Meel van de H. Sacramentsparochie in de vier windstreken gewijd,. waarna
de werkzaamheden konden beginnen.

OVER DE NAAM SPORTPARKKWARTIER EN DE NAMEN DER STRATEN.
De naam sportparkkwartier is niet toevallig ontstaan. Vanaf 1928, toen de Olympische Spelen in Amsterdam werden gehouden was men van zins daaraan straatnamen te ontlenen. Zo ontstonden bijvoorbeeld de Marathonstraat en Achillisstraat.
Daarnaast deed zich de bijzonderheid voor dat de Bredase Kolenboer Wierckx,
nog net op Bredaas grondgebied op eigen initiatief op zijn voormalig frambozenveld in 1901 en verhard vanaf 1909, een tennisveld liet aanleggen voor de upper
ten van Breda waarbij de tennissport in opmars was. Het tennisveld lag ter hoogte
van het huidige Tennisplein dat op 21-11-1929 bij raadsbesluit van de gemeente
Breda zijn naam kreeg. Het zandpad dat er naar toe leidde werd reeds op 309-1927 bij RB Tennisstraat, hetgeen werd herbevestigd op 21-11-1929 toen de
eerste plannen voor het Sportparkkwartier van de tekentafels kwamen. Toen
Sportpark 11 gebouwd werd, was het in eerste instantie de bedoeling dat men
door zou gaan met namen te kiezen uit de sportsector. De wijk had echter zijn
eigen karakter en apparte historische achtergrond, zodat men besloot het agrarisch
element daarin te bewaren en terug te laten komen in de straatnamen.
De oorlogsjaren verstoorden het namenpatroon van het Sportparkkwartier danig.
Verzetshelden werden geëerd door het geven van straatnamen. Zo werd bijvoorbeeld de Marathonstraat: Piet Avontuurstraat. Maar veel groter waren de gevolgen
voor de Molengrachtstraat. Bij R.B. van 30-11-1944 werd de straat omgedoopt
in Poolseweg, omdat via de Molengrachtstraat de Polen Breda waren binnengekomen. Dat men daarvoor niet de uitbreidingsgedeelten van het Sportpark 11
heeft genomen wordt door veel bewoners van het Sportpark betreurd. Op 17 en
18 september 1952 kregen de straten in de uitbreiding van de wijk de namen
van Zuid-Afrikaanse staatslieden. De Steynlaan werd zelfs binnen een nieuw
gepresenteerd bestemmingsplan herbekrachtigd op 16-5-1956. Alsof de verwarring
al niet groot genoeg was werd bij besluit van B & W op 16-10-1964 het eerste
gedeelte van de Poolseweg (tot aan café "De Ploeg") omgedoopt in Generaal
Maczekstraat.
In mijn artikel heb ik zo veel mogelijk Molengrachtstraat proberen aan te houden
om de autochtone bevolking van de wijk een plezier te doen. Waar dat niet anders
kon is Po9lseweg en Gen. Maczekstraat gebruikt.
DE VOORGESCHIEDENIS TOT SPORTPARK 11
Ca. 1700 was de bebouwing langs de grote uitgaande wegen van Breda nagenoeg
voltooid. De binnengebieden van deze voor Breda zo kenmerkende "vingerstructuur"
moesten toen nog grotendeels worden opgevuld. Gebeurde dat tot ca. 1900 nog
op chaotische wijze, na die tijd ziet de Gemeente goed toe dat er van enige planning en organisatie in de aan te leggen wijken sprake is. Bij de planning van de
wijk, of die nu voor arbeiders of beter gesitueerden gebouwd werd, was vanaf
1901 via de woningwet, en in de jaren daarna vanaf 1910-1912 via Openbare Werken, de gemeente betrokken bij de gehele bouw. Woningkwaliteit, rioleringen,
de aanleg van straten, etc. werd door de gemeentelijke dienst goed in de gaten
gehouden.
Tegen de achtergrond van dit hierboven globaal geschetste kader moet te Breda
de bouw worden gezien van de wijken; Oud Boeimeer (1920-1940), Haagpoort
(1925-1940), Overakker (1926-1935), de Belcrumwijk (1926-1940), Zandberg
(1929-1938/39) en ook het Sportparkkwartier Sportpark I en II (1930-1936). De
gemeente Breda, woningbouwverenigingen én particulieren bouwden in deze wijken
ieder voor hun eigen doelgroep, d.w.z. afgestemd op de portemonnée van de toekomstige bewoners. Zo ontstond de grote diversiteit en overeenkomst in aanleg
en uiterlijk tussen deze wijken die U tot op de dag van vandaag nog kunt bekijken.
Al aan het einde van de vorige eeuw, toen het Wilhelminapark vaste vorm had
aangenomen, was er in Breda de wens ook aan deze zijde van de stad uit te breiden.
Teteringen weigerde echter grondgebied af te staan, zodat Breda een onevenwichtige uitbreiding van de stad tegemoet zou gaan. Deze situatie duurde tot 1927
toen bij een grote annexatie het gebied oostelijk van het Wilhelmin~park, bekend
onder de naam Molengracht, alsnog aan Breda kwam.

Plannen om er woningen te gaan bouwen waren er al vanaf de eerste minuut.
De locatie aan en in de buurt van het Wilhelminapark was zeer lucratief.
Het Molengrachtse gebied was tot dan toe overwegend agrarisch gebied. De hoofdweg door het gebied werd gevormd door de Molengrachtstraat, die begon bij
het huidige café "Parkzicht". Langs de Molengrachtstraat was slechts op beperkte
schaal lintbebouwing, en verder stonden langs de straat her en der boerderijen
al.of niet direct aan de zandweg.
De straat leidde naar het gehucht Molengracht, dat tot 1795 een zelfstandige
wijk onder jurisdictie der stad Breda vormde. De schrijver/reiziger van der Aa
schreef in 1845 dat het gehucht Molengracht rond de hoeve de Blauwe Kei bestond
uit 14 huizen en ongeveer 100 inwoners telde. Een groot gedeelte van het gebied
zou later onder Sportpark 11vallen. In sommige gevallen komt de naam Lovensdijk
op de kaarten naast die van Molengracht voor als zijnde een zelfstandig gehucht
bestaande uit 4 boerderijen gelegen op de plaats waar later de boerderijen zouden
staan van de families Roks (Lovensdijkstraat 162), Goos, Ansems, het huisje van
Hermans erachter en Feskens (no. 22). Lovensdijk heeft echter nooit een zelfstandige jurisdictie onder de stad Breda gehad. Ik beperk mij hier dan ook tot de
naam Molengracht waarmee ik grofweg het gebied bedoel langs de Molengrachtstraat, (later Poolseweg),de Leundijksestraat tot aan de Heusdenhoutseweg, de
Lovensdijkstraat tot aan de H.T .S. en het gehele binnenliggende gebied tot ongeveer de uit 1952 stammende de la Reyweg, en de uit 1927 daterende Egge- en
Korte Ploegstraat.
De zuidgrens van het gebied, op de kaarten ook wel Mullegracht genaamd, werd
gevormd door het riviertje de Leye ('Leike voor Bredanaars), die zich toen nog,
komende vanaf Tervoort vanuit het oosten, achter de hoeve van de Blauwe Kei
om slingerde, om, via haar loop onder de Korte Ploegstraat door, achter het
café "De Ploeg" langs, in Breda-zuid uit te monden in de Mark. Tussen 1948.:1952
is dit alles grondig gewijzigd doordat de loop van het ri viert je werd veranderd,
maar de indeling van het gebied bleef hetzelfde.
"Wonen op stand" zei men toen al; over volkswoningbouw in het Molengrachtse
gebied werd nimmer gesproken. De bij uitstek meest geschikte bouwmaatschappij
voor de bouw van "gegoede middenstanswoningen en herenhuizen", de N. V. Bouwbureau J. Korteweg A.C. zn. overlegde al eind 1928 met de gemeente Breda
om in net gebied een woningbouw projekt te mogen realiseren. Najaar 1930 lag
het ontwerp voor het "Sportparkkwartier", zoals de wijk genoemd werd, gereed
en kon de inschrijving op het kopen van een huis beginnen. De inschrijvingen
liepen zo voorspoedig dat men de geplande huizen, waarvan de bouw inmiddels
al flink vorderde, binnen de kortste keren allemaal kwijt was. 1931/1932 werd
de wijk afgerond. Vanwege het grote succes met Sportpark I besloot de bouwmaatschappij een nieuwe exploitatie op de gerealiseerde bebouwing.
Dit werd pas mogelijk in 1931 toen N.A.C., dat hier zijn voetbalveld en trainingsvelden had, vertrok naar Princenhage. Naast de N .A.C.-terreinen werden ook
gronden van particulieren, waarop soms de eigenaren, soms de pachters werkten,
opgekocht. Hiertoe behoorde bijvoorbeeld gronden die hoorden bij de boerderijtjes
van de families van der Bliek (hoek Poolseweg-Eggestraat), de familie Feskens
en Goos (ter hoogte van de huidige Nassau-H.B.S.), van de familie Claassens
en de familie Boeren. In ruil voor de grond gaf Korteweg aan particulieren i.p.v.
geld ook wel huizen in de wijk, waardoor de betrokkenheid van deze families
met het gebied bleef voortbestaan.
De presentatie van de bouwplannen voor Sportpark 11 vond plaats in 1932, het
laatste jaar waarin men ook met de grondwerkzaamheden begon. Toen einde
1936 het laatste huis werd opgeleverd waren er alweer plannen het Sportpark
11uit te breiden. Het zou er echter niet meer van komen. Wijzigingen in het plan
rond 1934, de uitbreidingen van de verffabriek de "Teolin" en tenslotte het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stonden de realisering van nieuwe plannen in
de weg. Het Sportpark 11is door aanleg en historische ontwikkeling een interessant
stedebouwkundig gegeven binnen de bebouwing van Breda. Hier volgt eerst een
beschrijving en analyse van de architectuur door J. Korteweg gebouwd, aangevuld
met een hoofdstuk dat handelt over het oude gebied waarop de wijk gerealiseerd
werd, haar bebouwing (vaak al verdwenen) en haar bewoners.

DE ARCHITECTUUR

VAN SPORTPARK 11.

De historische ontwikkeling van de bouw van complete stadswijken begon in feite
met de opkomst van de industriële revolutie. Fabrieken trokken mensen aan,
steden ontwikkelden zich snel en voor al deze mensen moesten woonvoorzieningen
getroffen worden. Gedurende de 19de eeuw is er sprake van een wildgroei in
de steden. Men bouwde verder aan de bestaande situatie, losse huizen, soms blokken
van drie, vijf of meer huizen, soms een hele straat tegelijk. Van een gestruktureerd
woningbeleid was geen sprake. De betrekkelijke harmonie in de huisvesting van
alle sociale klassen van de bevolking die door de eeuwen heen gewoonte was,
werd door de industriële revolutie teniet gedaan.
In de loop van de 19de eeuw worden de huisvestingsproblemen voor een grote
groep van de bevolking zó groot, dat architecten standaard modellen proberen
te ontwikkelen voor een grote groep woningen tegelijk of zelfs een hele wijk.
Door de schaarste aan grond en de woekerprijzen die er het gevolg van zijn moet
zo efficiënt mogelijk worden gebouwd. De 19de eeuwse bebouwing in onze grote
steden kenmerkt zich dan ook door een grote dichtheidsgraad. Het gaat hier
natuurlijk om de huisvesting van arbeiders of bedienend personeel. De beter gesitueerden vluchtten juist de overvolle steden uit om rustig te gaan wonen buiten
de stad "op het platteland".
In ca. 1850 werd voor hen in Engeland de zogenaamde "tuinstad" ontwikkeld,
d.w.z. een stadswijk, gelegen buiten de dichte bebouwing van de stad, die zich
kenmerkt door veel groen voor én achter de huizen en veel ruimte tussen de
woningen zelf. In de loop van de 19de eeuw ontwikkelden zich tussen deze twee
uiterste stedebouwkundige variaties, die, gericht op een maatschappelijke klasse,
rekening hielden met bebouwingsdichtheid, ligging t.o.v. de stad, materiaalgebruik,
maar ook woon- en werkverkeer, ontspanningsmogelijkheden, etc. Hoe kapitaalkrachtiger de bewoners, des te beter dat in alle details werd voorzien. Het ging
hier om totaalplannen.
In 1924 werd in het tijdschrift "Volkshuisvesting en Woningbouw" een overzicht
gegeven van de studies van het Amsterdams Architecten- en Ingenieursbureau
Op ten Noort en Scheffer van bekende stedebouwkundige modellen in Nederland
en het buitenland. Men ziet aan de plattegronden, dat de invloed van de tuinstad
op die van"de stadswijk groot is geweest. Toch, ondanks vele verbeteringen t.o.v.
de 19de eeuwse situatie, noemt het tijdschrift vele wijkontwerpen uit de periode
1900-1920 "producten van de exploitatiegeest en fantasieloosheid" of "vrijelijk
toegestane woekerbouw". Natuurlijk draaide alles om geld. Voor arbeiders werd
duidelijk anders ontworpen en gebouwd dan voor de beter gesitueerden. Zeker
wanneer diegene, die beter gesitueerd was, het huis kocht en niet slechts huurde.
Dan kon hij eisen stellen aan woongenot, vormgeving, materiaalgebruik, etc.
Bij de bouw van koopwoningen zijn steeds twee elementen strijdig met elkaar:
Enerzijds de bouwmaatschappij, die het plan ontwikkelt, eraan wil verdienen
en dus voor zo weinig mogelijk geld wil bouwen, anderzijds de koper, die eisen
stelt aan zijn woning op het gebied van lokatie, ruimte, materiaalgebruik en
ook vormgeving. Slaat de bouw aan bij de koper op niet? Daarvan kan het bestaan
van het ,bouwbedrijf afhangen, die immers een enorm bedrag vooruit investeert
in zo'n wijk. In het geval van het Sportpark I en 11stond de doelgroep waarvoor
de bouwmaatschappij ging bouwen vast. Koophuizen voor de "gegoede burgerij
of de betere middenstand". De plattegrond van Sportpark I is echter een totaal
andere dan die van Sportpark 11.Ingeklemd tussen Wilhelminapark, Trip van Zoudtland Kazerne, de weilanden aan de oostzijde en de bebouwing van de Molengrachtstraat (Poolseweg), vormt het Sportpark I een autonome wijk, waarin het
Tennisplein stedebouwkundig middelpunt is. In de wijk (Piet Avontuurstraat)
waren alle vitale voorzieningen geconcentreerd (groenteboer, bakker, slager,
postkantoor/schrijfwaren) waardoor men alleen voor secondaire levensbehoeften
(b.v. meubelen en kleding) naar de stad hoefde te gaan. Heeft de wijk via
Tennisstraat, Piet Avontuurstraat en Olympiastraat goede verbindingen met
de omgeving, tot 1952 waren er alleen Tennisstraat en Piet Avontuurstraat en
de laatst genoemde dan nog alleen aan de kant van het Wilhelminapark. Vanaf
de planning deed zich bij Sportpark 11 een andere situatie voor. Door de komst

Daarvoor gaan we eerst eens kijken in de brochure van het bouwbureau Korteweg
om te zien wat de doelstellingen van het bureau op dit gebied waren en hoe men
die aan het publiek probeerde te slijten. Natuurlijk ook hier eerst weer een terugblik op Sportpark I als vergelijkingsmateriaal
omdat ook de gekozen bouwstijl
voor Sportpark 11niet geheel los kan worden gezien van de realisering van Sportpark I.
In h~t najaar van 1930 verscheen de brochure: Waarom?, Waar?, Hoe?, Wanneer?,
Voor wie?, moet ik een eigen huis laten bouwen?, uitgegeven door de N.V. Bouwbureau J. Korteweg A.C. zn. te Breda. Naast de redenen die vermeld worden:
omdat het zo voordelig is, een solide geldbelegging is en Korteweg N. V. de aangewezen bouwmaatschappij vormt om het huis te realiseren, is voor ons hier
vooral van belang de reden waarom men de lokatie koos in de nabijheid van het
Wilhelminapark.
1. Men moet zijn woning bouwen waar men zijn werkkring heeft: Breda. 2. In
een behoorlijk "vooruitgaand" gedeelte van de plaats, dicht bij de kerk, de school,
enz. en 3. "U doet verstandig uw eigen huis te bouwen in een gezonde, rustige
omgeving in de nabijheid van prachtige wandelwegen en parken
dicht bij een
te stichten Sportpark". Binnen de kortste keren waren alle huizen van Sportpark I
verkocht en ontwikkelde het bouwbureau het plan om het lucratieve projekt nog
eens te herhalen, nu aan de andere zijde van het voor sportdoeleinden bedoelde
terrein. De plannen werden krachtig aangepakt en de bouwmaatschappij ontwikkelde het plan voor een nieuwe wijk die in grote lijnen zou voldoen aan dezelfde
bouwcriteria en esthetische kwaliteiten. De bouwcriteria werden bepaald door
twee hoofdelementen: A. Men was "verzekerd van een luchtige bebouwing", d.w.z.
dat "de huizen op behoorlijke afstand van elkaar gebouwd zouden worden er er
voldoende open of vrijblijvende terreinen tussen de huizen zouden zijn", en B.
De huizen zouden "solide en modern" gebouwd worden. Wat betreft de esthetische
kwaliteiten moest rekening gehouden worden met de doelgroep waarvoor de huizen
gebouwd werden. Het conservatieve karakter van deze groep maakte moderne
architectuur
in Nieuwe Zakelijkheidsstijl
(beton, glas, moderne materialen)
onmogelijk. Met dit probleem had men landelijk te maken.
Door de architecten werd daarom gezocht naar een qua constructie degelijke
bouwwijz~, verpakt in een overwegend traditionele bouwstijl, waarin baksteen
en hout zouden blijven overheersen en welke, al naar gelang ligging, doelgroep
en individuele verlangens "moderne elementen" toegevoegd zou k:'îjgen. Zo ontstond
in vele varianten de, wat wij heden ten dage noemen, "df'i,elijke vooroorlogse
middenstandswoning" die in haar uiterlijke verschijningsvormen veel details herbergt van de Amsterdamse School, maar overwegend steunt op traditionele bouwvormen. De ene keer zijn deze stijlvormen verder doorgevoerd dan de andere.
Voor de bouw van Sportpark I had het Bouwbureau Korteweg de bekende Bredase
architect F. Verwoerd aangetrokken. Korteweg en Verwoerd kenden elkaar al
langer. Beiden hadden samen gestudeerd op de M.T.S. te Utrecht. Verwoerd
had reeds voor Korteweg een project uitgevoerd tot diens volle tevredenheid.
Het ging hier om twee- en drie- onder-één kapwoningen op een bouwterrein tussen
Cavaleriestraat en Wilhelminasingel (naast Watertoren), die Verwoerd ontwierp
in 1928, en in 1930 waren gerealiseerd. Uit de eerste schetsen voor het Sportpark I
bleek dat de architect zowel een groot stedebouwkundig inzicht bezat als gevoel
voor stijl. Hij ontwierp de wijk volgens het plan van Korteweg in één stijl, traditioneel van karakter met baksteen als hoofd materiaal en schuine daken. Korteweg
bepaalde de prijs per woning op f 7.000,-.
In het geval van Sportpark 11 verkoos Korteweg een andere opzet. Naast in traditionele stijl gebouwde huizen door F. Verwoerd moesten moderne huizen komen,
waarvan het uiterlijk bepaald zou worden door Amsterdamse School-invloeden
en een beetje invloed van de Nieuwe Zakelijkheid. Dit alles naar het voorbeeld
van de in 1919 tot 1924 te Amsterdam gebouwde Transvaalbuurt (architecten

J. Gratema en G. Versteeg).
Het plan was gedurfd en gewaagd. F. Verwoerd koos als medeontwerper de uit
Rotterdam afkomstige architect Temme. Men kan duidelijk de in verschillende
stijlen gebouwdehuizen in de wijk onderscheiden.

Hoek Molengrachtstraat en Spadestraat.

Hoek Molengrachtstraat en Korte Ploegstraat.

Architect F. Verwoerd 1894-1970.
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De bijdrage van Temme wordt gedomineerd door de vormen uit de Amsterdamse
School. Platte daken, onverwachte vormen van schoorstenen en ingangspartijen
en kubusachtige bouwvolumes. In het Sportpark 11 zijn beide stijlen geraffineerd
door elkaar heen gebruikt, met name op de hoeken van de straten. Prachtige
voorbeelden hiervan vindt U op de hoek van de Poolseweg en de Korte Ploegstraat
en de hoeken Korte Ploegstraat - Molenleystraat en Poolseweg- Zeisstraat (oostzijde) in welke eerst en laatstgenoemde hoekbebouwing winkels zijn opgenomen.
Daarnaast is het aardig hier op te merken dat in de straten waar huizen met
puntdaken staan, de bouwblokken iedere keer eindigen met woningen met een
hoge topgevel. Dit voorkomt dat men de bebouwing in de straat toch als één
lang woningblok ervaart. Het verlevendigt de aanblik van de straatwanden en
speelt een belangrijke rol in het totaalbeeld. Wist U dat in dit opzicht zelfs de
schaduw-werping op de straat van de huizen een berekend element is? Met maquettes kon men deze observeren en waar hinderlijk corrigeren.
Men trok lering uit de gemaakte fouten bij de realisering van Sportpark I. Is deze
, wijk bebouwd met huizen van nagenoeg hetzelfde woontype, die van Sportpark 11
:~.., kan men in hoofdzaak onderscheiden in drie typen: 1. woningen zonder pannedak
(f 4.500,-), voornamelijk gesitueerd aan de Molenleystraat en de Spadestraat,
2. woningen met een flauw hellend dak belegd met rode pannen (f 5.000,-) gesitueerd aan de Eggestraat en de Sikkelstraat en 3. woningen met een steildak
belegd met donkergrijze pannen (f 5.600,-) te vinden aan de Molengrachtstraat
(Poolseweg), de Korte Ploegstraat en de Molenleystraat. De woningen die als
hoekpartij werden uitgevoerd passen niet in dit overzichtje. Ze bezi~ten soms
meer, soms minder vertrekken dan de gangbare woningtypen en zijn uitgevoerd
in verschillende stijlen, hoogten en breedtes.

Over het interieur van de woningen en het materiaalgebruik valt nogal wat te
vertellen. Laten we eerst eens kijken wat de diverse woningtypen de koper zoal
te bieden hadden.
De woningen met een plat dak bezaten beneden twee kamers en suite, een hal,
een toilet waarvan de wanden betegeld waren, een keuken met betegelde wanden,
een kelderkast en een voor- en achtertuin. In de tuin had men de beschikking
over een "vrijstaande" bergplaats. Op de eerste etage kreeg men twee grote
en twee kleine slaapkamers, waarvan de grote achterslaapkamer een vaste wastafel
had. De woningen met een flauw hellend dak bezaten in grote trekken dezelfde
indeling als eerstgenoemde woningen maar men had nu de beschikking over een
grote zolder. Het derde type woning had ook dezelfde indeling als de eerstgenoemde groep woningen, maar deze huizen hadden zowel een zolder als een of twee
zolderkamers.
Gedurende de jaren zestig en zeventig zijn de kachels in de huizen nagenoeg
allemaal verdwenen om plaats te maken voor c.v.-verwarming en werd op de
eerste etage in vrijwel alle huizen in de kleine voor- of achterslaapkamer een
badkamer ingericht. In een tweede vernieuwings- en aanpassingsronde die heden
nog niet geheel voorbij is werden de keukens heringericht.
De aantasting van het oorspronkelijke interieur van de huizen heeft boven zijn
praktische voordelen tevens zijn esthetische nadelen. De vormgeving van het
interieur van het Sportpark 11 is niet alleen buitengewoon vakkundig maar tevens
zeer artistiek verantwoord geschied. Gebruikelijk naar de materiaalkeuze uit
die dagen werden hout, tegels, stucwerk, etc. toegepast. Dat dit gebeurt in de
typische jaren-dertig vormgeving die aansluit bij de Art-Déco zal menigeen
nog wel vermoeden of kunnen raden, maar minder bekend is dat ook de kleuren
zeer zorgvuldig uitgekozen werden. Dit gebeurde aan de hand van kleurenschema's
die architecten uit Amsterdam al in de jaren twintig hadden samengesteld na
uitgebreide experimenten in woningcomplexen in Amsterdam zuid en west. Buiten
het predicaat "modern" wat men deze materialen en het kleurgebruik toedichtte,
kende men reeds het psychologisch effect van de kleuren en het gecombineerde
kleurgebruik op de mens. Deze werden dan ook zeer zorgvuldig uitgekozen per
ruimte en men kan dan ook zeggen dat het kleurgebruik in de huizen naast estetische doeleinden ook uit rationeel oogpunt werd toegepast.
Daarbij komt nog dat iedere kleur zijn eigen symbolische waarde bezit. Zo ziet
men in de hal van het grootste type huis groene tegeltjes. Van de kleur groen
gaat rust uit. Het psychologisch effekt van de kleur op de mens is dat hij zich
rustig en evenwichtig voelt. "Als ware hij in een bos, of wandelde hij over een
pad met aan beide zijden groene hagen". Toen pastoor van Meel de huizen kwam
inzegenen betitelde hij het groen als de kleur van de hoop zoals men in de kerk
gewend is.
Het was de gewoonte in dergelijke huizen naast de voordeur een bijlicht (zijvenster)
te ontwerpen om enerzijds de hal meer licht te geven en anderzijds de representatie van de hal te vergroten door ze van een estetisch fraai glas-in-lood raam
te voorzien. Rond 1925 waren deze vensters in Art-Décostijl nog puur om estetische redenen in zwang. Sinds echter katholieke bouwmaatschappijen en woningbouwverenigingen de opdracht gaven tot de bouw van grote complexe huizen
is de religieuze betekenis van de kleuren steeds ter discussie geweest en hield
men er terdege rekening met de kleurkeuze. Tot op de dag van vandaag is dit
een vrij onbekend gegeven in de bouwwereld, maar ook in de kunstgeschiedenis.
Toch vindt men soms bewijzen voor deze gang van zaken. M.b.t. het Sportpark 11
hebben we wel een heel fraai voorbeeld hiervan.
Als bewoners hun huis betrokken werd het meestal door de pastoor van de parochie
waarin men woonde ingezegend om het te behoeden voor gevaren, onheil en rampspoed, hetgeen natuurlijk ook gold voor de bewoners. Van pastoor van Meel hebben
we zo'n inzegeningstekst overgeleverd gekregen. Hij sprak toen bij de inzegening
van huizen aan de Spadestraat de volgende woorden: "Aan de toegangspoort van
dit huis zegen ik in Gods naam de kleuren uit zijn schepping, in de hoop dat ze
de bewoners zullen beschermen en deze de Heer indachtig zullen zijn. Het wit
opdat de bewoners van dit huis leven in zijn waarheid en reinheid, het blauw
verkondigt oprechtheid en den christelijke kuisheid en is in Zijn teken .tiet symbool

dagelijks leven van de bewoners van de wijk een belangrijke rol. Religieus, sociaalmaatschappelijk en opvoedkundig (scholen) oriënteerden de bewoners zich op
de voorzieningen van de parochie. Al bij de bouw van de sacramentskerk, de
scholen en het patronaatsgebouw was hiermede rekening gehouden. De gebouwen
werden ontworpen door J.A. van Dongen in 1925-1926. Het klooster werd eerst
gebouwd, tezamen met de kerk door aannemersbedrijf Fa. Rhee-v.d. Berg. Deze
werd vlak voor Kerstmis 1927 ingewijd. Bouwpastoor was Z.E.H. pastoor van
Meel. Een jaar later waren de schoolgebouwen klaar.

Klooster der Benedictinessen
van het H.Sacrament
"manna absr"'T'1itum".

De Sacramentskerk.

Opvallend is het verschil in de uitvoering van de gebouwen. De kerk wordt voor
het overgrote deel bepaald door expressionistische bouwvormen. Helaas werd
de toren nooit gebouwd en ontbreekt in het interieur de enorme mozaik die over
het gehele gewelf moest komen. De kerk kwam pas in haar huidige vorm, nadat
de bouwpastoor een hypermodern ontwerp, geheel uit beton en glas in de vorm
van een soort theater, had afgewezen. Van dit ontwerp was zelfs al een ansichtkaart in omloop gebracht om geld in te zamelen onder de parochianen.
Wilde pastoor van Meel wel, maar het bisdom niet? De schoolgebouwen die achter
de kerk lagen bevatten vele architectuur-details, ontleend aan de Amsterdamse
School. Het kloostergebouw van de zusters Benedictinessen tenslotte is gebouwd
in z.g. "Rundbogenstil" en is geheel gebaseerd op Toscaanse en Romeinse
architectuurvoorbeelden.
Naast de belangrijke stedebouwkundige .integratie in
de oude bebouwing van Breda, was die in de reeds bestaande voorzieningen in
dit stadsdeel ook zeer belangrijk.

~

De praktijk heeft uitgewezen dat deze maatschappelijke integratie zonder al
te veel problemen geschiedde. Alleen de vermenging van de stadskinderen met
de voor een groot gedeelte uit boerenkinderen bestaande klassen verliep, m.n.
bij de meisjesschool, niet altijd even gemakkelijk. Vóór de komst van de scholen
aan de Zandberglaan gingen de kinderen uit de Molengracht op school aan de
Baronielaan en soms bij de Broeders in de Karrestraat.
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De Claraschool (meisjes) stond onqer leiding van de Penitenten Recollectinen
uit Etten-Leur (van de "Withof"), terwijl de Sacramentsschool (jongens) een parochiebestuur had. Op de jongensschool was J.F. Moers vanaf de opening van de
school op 19-11-1928 het eerste schoolhoofd. Hij bleef dit tot 1950. In 1934 had
de school 310 leerlingen en in 1938 352, zoveel, dat de school moest worden uitgebreid met twee lokalen. In 1940 waren er 400 leerlingen, in 1947 zelfs 470! De
stichting van de Fatimaparochie in dat jaar bracht verlichting. In 1950 werd
P. Mous hoofd van de school, nadat hij er reeds twintig jaar als onderwijzer had
gewerkt. Onder zijn leiding maakte de school op alle fronten een bloeiperiode
door, ook met het aantal leerlingen dat rond 1960 weer op het oude peil was
teruggekomen. P. Mous was hoofd van de school tot 1974. Door de veranderde
maatschappelijke opvattingen werden in 1970 de meisjes- en jongensscholen samengevoegd. Deze fusie leidde er in 1981 toe dat het gebouw van de jongensschool
werd afgebroken en de meisjesschool geheel werd gerenoveerd en -uitgebreid

tot één grote school. De opvolger van de heer Mous, hoofdonderwijzer A.C. van
der Leeuw, nodigde staatssecretaris Hermes uit de nieuwe school te komen openen.
Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats op 23-1-1982. Ondergetekende, die
zes jaar onderwijs op de Sacramentsschool mocht "genieten", mocht daarbij aanwezig zijn en hoorde bij die gelegenheid de namen van vele onderwijzers passeren,
die de school zo'n goed aanzien in Breda gaven.
Ik noem er U enkele: De heren Hoogeboom, Diepstraten, Laarakker, Cantrijn,
Veuger, van Dongen, HuIl, Michielsen, van Hooydonk en vanzelfsprekend de heer
van Buuren, beter bekend als de Bredase Albert van Dalsum, vanwege zijn prachtige toneelspel dat hij jaarlijks ten beste gaf.
In de parochie waren ook verenigingen te vinden, waarvan door de jaren heen
tientallen kinderen en ouders uit het Sportparkkwartier lid waren. Zo was er
het nu zestig jaar oude Sacramentskoor dat, o.l.v. Louis Toebosch, zonder de
welluidende namen als bijvoorbeeld van Teteringen, Diepstraten en Broos niet
geweest zou zijn wat het in de jaren vijftig en zestig was, n.l. beroemd over
heel Europa, tenzij U de stembijdrage van ondergetekende en zijn vier broers
een tikkeltje hoger inschat dan dat zij dat zelf doen! Tegenwoordig kent de kerk
bovendien nog een jeugdkoor en een dameskoor in welker beider geledingen het
Sportpark 11goed is vertegenwoordigd. De kerk is bovendien vanaf 1936 jaarlijks
middelpunt van het Ziekentriduüm, waarbij nooit tevergeefs een beroep werd
gedaan op de hulp van de wijkbewoners, die door alle activiteiten in en rond de
parochie, zich daarmede ook nauw verbonden voelen. Daarnaast waren er de
gidsen, welpen en kabouters en natuurlijk ook de "St. Christophorusgroep" van
de verkennerij, die jaren lang nabij de hoeve de Blauwe Kei, eerst aan het Koolpad,
later op het oude D.N .L.-terrein haar clubhuis had.
Eenmaal ouder geworden ging men elders in Breda naar de middelbare school
of naar zijn werk. Al heette het dan dat het Sportpark I in het begin een "iets
betere buurt" was dan Sportpark 11, demografische gegevens leren ons dat dit
verschil in 1950 niet of nauwelijks meer bestaat. Een sajant gegeven tekende
de nog maar kort geleden overleden onderwijzer van de Sacramsntsschool, de
heer HuIl hierover op. Uit hobby en uit nieuwsgierigheid naar zijn werkomgeving,
bekeek hij de wijken van waaruit kinderen naar de Sacramentsschool kwamen.
Hij vond uit tussen maart 1950 en maart 1951 dat in beide wijken 6% intellectuelen
woonden, in Sportpark I 42% en in Sportpark 1131% ambtenaren, en dat de criminaliteit omgeslagen over steeds 100 inwoners per wij k in Sportpark I 3% was, maar
die voor.! Sportpark 11 0,8 / 1% haast te verwaarlozen was. De gegevens zijn een
richtlijn en niet meer dan dat. Ze kwamen niet wetenschappelijk tot stand, maar
de zorgvuldigheid van de heer HuIl in ogenschouw nemend geeft het een aardig
beeld van de bewoners van het Sportparkkwartier.
Naast de kerk en de scholen was één van de belangrijkste voorzieningen in de
wijk waar men elkaar ontmoette: café "De Ploeg".

Café "De Ploeg".
De geschiedenis van het Ploegske, zoals het café heet in de volksmond, is even
interessant als apart. Een blauwdruk uit 1921 laat zien hoe klein van omvang
het Ploegske toen nog maar was. In dat jaar werd een veranda aan het café gebouwd. De historie van het café heb ik kunnen samenstellen uIt gegevens in eigen
bezit, maar vooral door mijn gesprekken met de heer K. Horward, de vroegere
cafébaas en zijn vrouw Maria Gulden.
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Het echtpaar K. Horward en Maria Gulden.

In 1840 was het café nog slechts een boerderij. Naast het stenen huisje stonden
een grote en een kleine schuur voor respectievelijk de opslag van hooi, het verblijf
van paarqen etc. en de landbouwwerktuigen. Het grondgebied bij de Ploeg liep
tot aan de Molenley en stond dan ook geregeld onder water als dit ri viertje het
regenwater niet kon verwerken.
Wanneer in 1876 in café de Vrachtwagen te Ginneken de aanbesteding plaatsvindt
van het klein Seminarie Ypelaar gaat de lokaliteit voorspoedige tijden tegemoet.
Vanaf 1978, wanneer Ypelaar gebouwd is, komen er studenten van het Seminarie,
maar het café wordt tevens een belangrijke stopplaats voor hun ouders. In Breda
konden zij slechts reizen tot het Wilhelminapark, waar zij vanaf "parkzicht"
verder moesten lopen. De toenmalige eigenaar Verschuuren ontwikkelde het
initiatief,
van het café een studentenhuis te maken tijdens hun vakantietijd,
en extra voorzieningen aan te brengen als tegen de vakantie de examens begonnen
en vele ouders werden uitgenodigd bij de uitslag ervan aanwezig te zijn. Jozef
Howard (gehuwd met M. van Eyk) kocht "De Ploeg" in 1912 voor f 4.000,-. De
lokaliteit lag toen nog steeds op Teterings grondgebied. De aanbouw van de veranda
in 1921, gepleegd om gestaag groeiend aantal bezoekers van het Ploegske, bleek
al na korte tijd onvoldoende te zijn. In 1914 had N.A.C. zich op de speelweide
ten oosten van het Ploegske gevestigd. Het knusse gezellige terrein waar omheen
grote hoge populieren en lindebomen stonden, vergroeiden met het Ploegske
tot een eenheid. Het terrein van N .A.C. kreeg zelfs de zelfde naam. N .A.C. werd
er zesmaal kampioen van het Zuiden en in het seizoen 1920-1921 landskampioen.
Deze kampioenschappen werden uitgebreid in het Ploegske gevierd.
Toen in april 1921 de veranda werd aangebouwd wist men niet dat nauwelijks
een maand later tienduizend supporters N.A.C. zouden komen huldigen op het
Ploegske toen de club uit Amsterdam terugkeerde waar met 2-1 van Ajax werd
gewonnen. De veranda was een druppel op een gloeiende plaat, er moest rigoreus
uitgebreid worden. In 1926 werd de oude zaak uitgebreid met een etage. Het
waren gouden jaren voor het Ploegske en haar bewoners.
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Toen in 1931 N.A.C. vertrok naar Princenhage werd het opeens weer stil aan
het Ploegske. In datzelfde jaar trouwde zoon Kees Howard en Maria Gulden. Kees
kwam in de zaak te werken samen met zijn oudere broer. Toen deze zich in 1933
terugtrok uit de zaak stonden Kees en Maria er alleen voor. Zij zijn het geweest
die het Ploegske weer tot leven brachten en het tot ver in de omtrek van Breda
bekendheid gaven. Voor het Sportpark 11 dat juist in deze dagen werd gebouwd,
werd het Ploegske het buurtcafé. Er kwam verenigingsleven in het café in d~.
vorm van een biljartclub, die hier onder de naam "De Ploeg" begin 1940 werd
gesticht en ondanks de oorlog bleef bestaan tot ca. 1970.
Verder maakte buurtvereniging "Sportpark 11" veelvuldig gebruik van het café
en de later gebouwde zaal. Er werd menig feest gevierd door de bewoners van
Sportpark 11.
Op bevrijdingsdag, 29 oktober 1944, kwam het Ploegske in de vuurlinie te liggen
tussen Duitsers en de oprukkende Polen. Het waren benauwde uren, niet alleen
voor de bewoners van het café maar voor heel Sportpark 11waarvan de bewoners
bang waren dat de Duitsers het zouden bombarderen of met zware granaten
beschieten. Ondanks dat er hard werd gevochten bleven de wijk en het café
gespaard van rampspoed. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er veel. Het
bestedingspatroon van de mensen veranderde ingrijpend o.i.v. de groeiende
welvaart. Kees Howard en zijn vrouw speelden hierop in door in 1955 een eigen
slijterij bij de zaak te beginnen en het café tevens uit te breiden met een grote
zaal. In 1958 was een en ander gerealiseerd en vanaf het begin bleken de gedane
investeringen een succes.
1964, toen het Ploegske tot volle bloei was gekomen en een welvarende zaak
was, verkochten de eigenaren het café om na jaren van ingespannen arbeid (het
gezin Howard telde acht kinderen) het wat kalmer aan te gaan doen~ Het is daarna
niet altijd even goed gegaan met het café, wat mede zijn oorzaak vond in de
stedebouwkundige veranderingen, die in 1964 rond het café plaatsvonden en waarvan het echtpaar de gevolgen maar al te goed inschatte.
Van 1964-1965 werd de Poolseweg (Gen. Maczekstraat} doorgetrokken achter
het Ploegske langs om te worden aangesloten op de Fatimastraat en daarna, te
dienen als invalsweg naar het centrum van de stad. Hierdoor werd het uit 19261927 dat,erende huis van gepensioneerde adjudant en Indiëganger Colijn afgebroken.
Café "De Ploeg" kwam door deze wegverlegging op een eiland te liggen tussen
twee verkeersaders in. Het was moeiliiker te bereiken en met de rust rond de
lokaliteit was het ook gedaan. Deze situatie is tot op de dag van vandaag bli}ven
bestaan. Intussen kreeg het café verschillende nieuwe eigenaren, te beginnen
met de heer Kamphuis en na hem Domien van Gils. Het café bleef steeds een
centrum voor gezelligheid. Van alle grote feesten die in de localiteit gevierd
werden, was naast het kampioensfeest van N.A.C. in 1921 ongetwijfeld het
bevrijdingsfeest het meest ontroerende en uitbundige. Heel Sportpark 11 heeft
bij deze gelegenheid onze Poolse bevrijders uitbundig gehuldigd en bedankt.
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Ontvangst van de Polen door buurtvereniging "Sportpark 2".
De spreker in het midden is de heer H. Jacometti, directeur van de
Teolin.

Generaal Maczek tijdens de ontvangst.

"De nieuwe tijd" bracht ook een ander soort feesten. Een hoogtepunt daarin bijvoorbeeld het "Draank-loechtig bloasfestijn" dat ter gelegenheid van het vijfjarig
bestaan van het Draankurgel eind november 1978 in het café werd gevierd. Een
tiental orkesten trad op en zorgde voor een bomvolle zaal.
1985/1986 kwam het café leeg te staan hetgeen menig wijkbewoner aan het hart
ging. "Het roemrucht café "De Ploeg" is niet meer" schreef men op 18 juni j.l.
en verbond daaraan de angstige vermoedens dat het café weleens afgebroken
zou kunnen worden. Zover is het nog lang niet, maar wie weet is er wel weer
een ingrijpende verbouwing of stede bouwkundige verandering rond het café nodig
om het weer centrum te maken van gezelligheid voor de wijkbewoners. Aardig
is het hier te vertellen dat als de bewoners van de wijk 's zondags gingen wandelen
ook terecht konden in een lokaliteit aan de Heusdenhoutseweg nabij het Seminarie
Ypelaar, die door Anton van Duinkerken in zijn "Brabantse herinneringen" "De
Heilige Tap" genoemd werd. Ze lag direct aan het einde van de Valkenierslaan
(van Sportpark 11 uit aan het einde van het "Koolpadje"). Met de bewoners, de
heer en mevrouw Diepstraten-van Gers, hadden de bewoners van SportparkIl
altijd een goed kontakt. In 1955 werd dit café gesloten.
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De "Teolin"
(Annex: J. Wagemakers & Zn en Herberts).
Een ander markant gebouw waar de bewoners van Sportpark 11 dagelijks mee
te maken hadden, is dat van de verffabriek de "Teolin". In 1848 aan de Ginnekenstraat 10, gesticht door Johannes Wagemakers (22-6-1802/18-6-1879) groeide
de "verfmakerij en mengerij" uit tot een groot bedrijf. Toen het in de dichte
bebouwing van de stad vanwege brandgevaar te gevaarlijk werd om het bedrijf
aldaar te laten groeien, was het met name burgemeester van Sonsbeeck die erop
aandrong de fabriek naar "buiten de stad" over te plaatsen. Voorbij het nog in
aanbouw zijnde Sportpark I (1926-1931) was het Molengrachtse gebied nog landelijk
en leeg. Al in 1929 was er sprake van, dat de fabriek uit het stadscentrum van
Breda zou worden overgeplaatst naar de Molengrachtstraat.
Al in 1888 was hier, op de plaats van het huidige kantoorgebouw, een vernisfabriekje en opslagplaats van Wagemakers gevestigd, nadat er in de stad al twee maal
brand in het bedrijfje was uitgebroken. Ook de andere gevaarlijke, brandbare
grondstoffen van het fabriekje aan de Ginnenkenstraat werden zoveel mogelijk
aan de Molengrachtstraat opgeslagen. Uiteindelijk, na jarenlange .besprekingen,
werd in 1935 besloten de fabriek daadwerkelijk daar te vestigen.
Op 2 september 1935 werd de eerste steen voor het nieuwe kantoor, gelegd door
Hansje Ufkes, dochter van de direkteur M. Ufkes. Voor de bouw van het kantoor

werden opnieuw Verwoerd en Temme aangezocht. Gelegen tussen de twee Sportparken in zouden zij als betrokken architecten bij het Sportparkkwartier het
beste in staat zijn het kantoorgebouw zo te ontwerpen, dat het zou passen in
de bebouwde omgeving. Het uiteindelijke resultaat was een kantoorgebouw dat
er mocht zijn. In 1934 hadden Verwoerd en Temme al geëxpirimenteerd met
de Nieuwe Zakelijkheidsstijl
bij de bouw van een kleuterschool aan de
Boeimeersingel te Breda. Zich baserend op vormen, ontleend aan Dudok, ontwierpen
zij een funktioneel kantoorgebouw, dat aansloot op de bebouwde omgeving, doordat
niet gele baksteen of andere materialen in het exterieur werden verwerkt, maar
dezelfde soort rode baksteen, die ze zo vaak hadden aangewend in het
Sportparkkwartier. Omdat de bouw van Sportpark 11 intussen in volle gang was,
waren de protesten van de zijde van de bouwmaatschappij en de wijkbewoners
niet van de lucht. Ondanks dat alles groeide het bedrijf gestaag tegen de
verdrukking in.
Toen J. Wagemakers in 1910 was begonnen met het vervaardigen van servies
lakverven, werden deze in de handel gebracht onder de naam "Teolin-lakverven".
De fabriek zou zo gaan heten. Zowel in de nu helaas verdwenen lichtzuiljschoorsteen op het kantoorgebouwen in de schoorsteen werd de naam "Teolin" aangebracht. Vanuit de wijk werkten slechts zes mensen op de "Teolin", de rest leefde
met de fabriek bij de wijk als een "vijandig en de bewoners steeds met angst
vervullend" gegeven.
Alles went, zegt men wel eens, maar juist toen de mensen van Sportpark 11een
beetje gewend waren aan de fabriek en haar tot ver in de omtrek te herkennen
geur (de bewoners spraken van stank) sloeg het noodlot toe en werd hun angst
bewaarheid. In de nacht van 13 op 14 september 1938 werd de fabriek getroffen
door een geweldige brand die een gebouw van 40x50 meter vol brandbare materialen verwoestte. KorstIuiting werd gezegd, maar met zekerheid is dit nimmer
vastgesteld. De schade bedroeg f 540.000,-, een voor die tijd astronomisch bedrag.
Een jaar was nodig voor de wederopbouw van het bedrijf en opnieuw laaiden de
protesten hoog op. Deze haat-liefde verhouding tot het complex is altijd blijven
bestaan. Er is één moment geweest in de geschiedenis van de fabriek dat zowel
direktie en arbeiders van de fabriek tezamen met de bewoners van Sportpark 11
baden voor het behoud van het bedrijf, al had ieder partij natuurlijk wel zo zijn
eigen redenen daarvoor. Dat was op 28 oktober 1944 tijdens de bevrijding van
Breda.

Het binnentrekken van de Polen in onze wijk in 1944.
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Op die zaterdag hadden de Duitse soldaten in de loop van de dag de fabriek reeds
verlaten die zij op 16 mei 1940 hadden gevorderd en bezet. Om 7 uur 's avonds
vielen de eerste granaten op Breda oost, maar om 4 uur 's middags al waren 44
granaten vanuit de Duitse post op de Cavalerie kazerne richting zuiden geschoten
om de oprukkende Polen te belagen. Het belette de Polen echter niet om 6 minuten
over 9 in de avond zich in het verlaten huisje van de fabrieksconciërge (onder
de schoorsteen) te vestigen van waaruit zij de Molengrachtstraat met hun geweren konden bestrijken. 's Nachts echter, om 5 minuten over twee, werd de
fabriek getroffen door granaten. De baas van de stokerij de heer C. Voeten die
met zijn gezin in de verwarmingskelder bescherming had gezocht en de heer
Jacometti gingen boven kijken welke schade aan het bedrijf was aangericht.
De fabriek brandde niet. Wel was het alarm afgegaan, waardoor iedereen in de
buurt in angst zat om het ontploffingsgevaar.
De granaten waren door het dak van de produktieafdeling geslagen en hadden
er veel schade aangebracht. Ook het olie magazijn was getroffen en door de splinters waren de olietanks lek geslagen. De fabriek werd zondagmorgen een uitvalsbasis voor de Poolse militairen, die zo konden oprukken richting Wilhelminapark.
Vanaf 29-10-1944 tot 9-4-1945 huisvestte de "Teolin" een Pools legeronderdeel
onder leiding van de commandant Col. Freijsendorf. In deze tijd leverde de fabriek
camouflage-verf voor de Canadese militairen die elders rond de stad opereerden.
1947 draaide de fabriek weer op volle toeren en de "oude verhoudingen" tussen
fabriek en wijk waren weer hersteld. De fabriek gaf daarna werk aan zo'n 250
mensen hetgeen een belangrijke factor werd als er weer eens werd gesproken
over het verplaatsen van het bedrijf.
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De brand van Teolin in 1975.
Op 13 februari 1975 ontkomen de fabriek en Sportpark 11 maar ternauwernood
aan een grote, rampzalige brand. Een brand op het expeditieplatform wordt door
zeer snel handelen beperkt tot het platform. Schade ca. f 100.000,-, oorzaak
opnieuw kortsluiting, nu in een vorkheftruck. Omdat in de nacht van 29 op 30
mei 1969 de fabriek al was geteisterd door een explosie die de collodiumafdeling
volledig verwoestte, wilde men nu echt doeltreffende maatregelen, die verder
rampen voor de fabriek en zijn omgeving zouden voorkomen. Het praten daarover
is inmiddels overstemd door stemmen die er op wijzen dat de fabriek een obstakel
vormt in de bebouwing van het deel van de stad, en stedebouwkundige plannen
om de infrastruktuur daarvan in de weg staat, te verbeteren. De toekomst zal
uitwijzen wat hier gaat gebeuren, in afwachting daarvan zal Sportpark 11 steeds
blijven leven met de angst in het achterhoofd "dat er op de fabriek iets kan gebeuren".

OVER MOLENGRACHT EN SPORTPARK 11

In het voorafgaande stuk heb ik gesproken over de bouw van de wijk door N.V.
Bouwbureau J. Korteweg A.C. zn. Als we praten over Sportpark 11 dan is die
bebouwing het eerst in onze gedachten. Echter voordat de wijk aangelegd werd
en nog lange tijd erna, hebben in het gebied Molengracht een aantal boerderijen
gestaan die voor de aanleg van de wijk werden gesloopt of pas lange tijd daarna,
toen het achtergebied aan de Lovensdijkstraat en Heusdenhoutseweg w~rden
ontwikkeld tot stedelijk gebied. Daarnaast is er bebouwing gekomen in het gebied
vóór en ná de aanleg van de wijk, die nu ook in het gebied van Sportpark 11ligt
en in dit overzicht zeker niet mag ontbreken. Het gaat hierbij niet om kunsthistorisch belangrijke architectuur, maar veeleer om heemkundig, historisch materiaal. Wat was er in het gebied vóór de bouw van de wijk te vinden? Wie woonde
er? Wat is er nog te vinden van de oude situatie? Daarnaar gaan we nu kijken
via een wandeling vanaf café "De Ploeg" en we zien wel wat we onderweg aan
interessante objecten tegenkomen. Als de boerderijen er niet meer zijn dan zal
ik proberen u te vertellen hoe ze er vroeger uitzagen, wanneer ze gebouwd werden
en natuurlijk wie er woonden.
Kom! We kuieren op over de Poolseweg richting "Blauwe Kei"-hoeve, maar niet
voordat ik u iets verteld heb over het boerderijtje wat er stond tegenover café
"De Ploeg".
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Boerderijtje van de ram. v.d. Bliek.
(hoek Eggestraat-Poolseweg)
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Toen de verffabriek de "Teolin" in 1935 aan de Poolseweg gevestigd werd, was
een groot terrein beschikbaar om in de toekomst te kunnen uitbreiden. Het hek
van het fabrieksterrein liep langs de Poolseweg tot aan de Eggestraat tegenover
"De Ploeg" om vandaar langs de Eggestraat te lopen tot de hoogte van de Achillisstraat en verder weer westwaarts tot de voetbalterreinen van de firma. Op de
hoek van de Poolseweg-Eggestraat lag hier het boerderijtje van de familie van
de Bliek. Het was maar een klein optrekje gebouwd in 1866, zoals een jaartal
op de nokbalk onder het rieten dak vermeldde. Deels van hout en deels van gepleisterde en wit geschilderde steentjes stond het jarenlang te verkrotten tot het
in 1947 door brand werd verwoest. Bij het opruimen van de resten bleek dat er
fundamenten ter plaatse van het huisje lagen waarin twee richel arduinsteen
zaten en een muurtje uit ijzersteentjes. Dit zou er op wijzen dat hier een ander,
ouder bouwsel stond, maar tot nu toe heb ik daarover niets kunnen vinden. In
1892 en 1906 werd het boerderijtje overigens verbouwd waarbij "enen stee" werd
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uitgebroken en "een gat gemaakt in den muur (westzijde) om meer licht" binnen
te laten. Het rieten dak ging van "precies 175 cm hoogt op tot 375 cm". In het
boerderijtje, waar nog lange tijd zand op de vloer lag en voor de kachel steentjes,
was één groot vertrek, één kleiner, één moos (keuken) en een berghok. Na het
opruimen van de resten van het boerderijtje werden er ter plaatse rond 1950
twee woningen gebouwd onder een kap waar personeel van de "Teolin" kwam
te wonen (families de Laat en Voeten) en over de bouw waarvan ik hierboven
al eerder melding maakte.
We wandelen verder over de Poolseweg. Tot 1931 zag men, kijkend in noordelijke
richting, tussen de weilanden en het wuivende koren, de boerderijtjes liggen van
de familie Jespers (Jaan, Kees en Kaat, 2 broers en een zus) en Harry Goos. Ze
werden gebouwd in respectievelijk 1890 en 1892. Beide waren simpele behuizingen
met een stal en een woongedeelte. Er omheen lagen een erf, een kleine schuur
en stukjes grond die bij de boerderijtjes hoorden. Al met al een schilderachtig
tafereel wanneer men er bij bedenkt dat een of twee koeien en een paard met
wagen niet ontbraken. "De boertjes keuterden er wat om te voorzien in hun eigen
onderhoud", zo werd mij van verschillende zijden verteld en "waren zo'n vertrouwd
beeld in de buurt dat ze voor eeuwig met het land vergroeid leken".
In 1931 kwam daaraan dus een einde toen al het land werd opgekocht om er Sportpark 11te bouwen.
Tegenover de Zeisstraat lagen de boerderijen van de familie Bastiaansen-Kleemans,
en verder oostelijk die van de familie Timmers-van Ders. Beide boerderijen dateerden van de 1ge eeuw. De eerste van ca. 1888, de tweede van ca. 1870. Die van
Bastiaansen herbergt heden een bloeiende reformwinkel, maar wie kent niet
meer Marinus (Rinus) Bastiaansen die "sinds mensenheugenis" met zijn melkkar
de buurt introk en pas rond 1970 daar een punt achter zette? Voor de familie
Timmers in 1931 op de boerderij kwam, woonde hier de familie Bart van Eil.
Ca. 1968 werd de prachtige boerderij afgebroken en verrees hier een 1:Jltramoderne
garage. De eerste eigenaar daarvan, J. van Maagdenberg, vertrok in 1977 naar
een nieuw bedrijf aan de Mathenessestraat waarna de heer Tellingen de zaak
overnam.
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Marinus Bastiaansen met zijn melkkar (1970)
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Tegenover deze garage, direkt naast de huizen/winkels van de Zeisstraat staat
het va~ 1916 daterende huis van de familie Dielemans. Het huisje werd gebouwd
door de familie Maas (2 zussen en een broer) waarna er nog Sjef de Roover in
woonde. De aansluitende bebouwing tot aan de boerderij van Kees Boeren (Smutsstraat) en aan de overzijde tot aan de Steynlaan was ten tijde van de bouw van
het Sportpark 11 al aanwezig. Tussen 1930 en 1932 werden aan beide zijden van
de Molengrachtsestraat (Poolseweg) een rij huizen gebouwd die waren ontworpen
door de Bredase architect Blankers.
Sajant detail hierbij is dat ze getekend werden door Cees Horward, de later café,baas van het Ploegske, die in zijn vrije tijd tekenaar was, hetgeen hij geleerd
had op het architectenbureau van Oomen. (Zijn belangrijkste werk: de ijzergieterij
van Touw in de Balcrumpolder en woningen in de gemeente Prinsenbeek).

van Kees Boeren (1963).
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Voorbij deze rij huizen stond aan de noordzijde de schitterende oude boerderij
van Kees Boeren, die in 1963 voor de aanleg de Smutsstraat werd gesloopt en
vervange!J door het huidige huis. De 18e eeuwse boerderij van het langeveltype
(woonhuis met twee poorten voor de stallen ernaast) werd in 1905 door de familie
Boeren gekocht van de familie Hooydonk. Oude families grijpen hier in elkaar.
Nadat Brammeke van Haperen de boerderij voor twaalf jaar pachtte, trouwde
zijn dochter (hij had ook nog vijf zonen) met Piet van Hooydonk. Een dochter
daarvan, Catharina Maria van Hooydonk, huwde op 9 mei 1906 Petrus Wilhelmus
Josephus Boeren. Op een gegeven moment woonden alle drie genoemde generaties
tegelijk op de boerderij. D.w.z. Brammeke van Haperen en zijn vrouw, zijn dochter
Lauwke die huwde met Piet van Hooydonk en Catharina Maria (Kaat) van Hooydonk
hun dochter die huwde met Piet Boeren. Dit voorbeeld kan model staan voor
het hele gebied Molengracht. Steeds weer duiken de namen op van dezelfde oude
families die in dit gebied boerderijen in bezit hadden of pachtten. Gedurende
de 1ge eeuw verandert er nogal wat aan de boerderij. In 1828 en 1878 waren
er verbouwingen die de boerderij het uiterlijk gaven die ze had toen ze gesloopt
werd. Toen vader Piet Boeren de boerderij kocht werd ze al geroemd om de grote
landerijen die er bij hoorden. Zo werd Smutsstraat, van Riebeecklaan en de K. T .S.
gebouwd op gronden die eens bij deze boerderij hoorden. Voor de boerderij stonden
vier Canadese populieren waarvan de familie Boeren hout leverde aan de klompemaker van de Berg aan de Dillenburgstraat.
In 1943 werden de bomen door de Duitsers gevorderd en Cees moest nieuwe planten. ~.Iet nieuwe huis van de familie Boeren werd gebouwd in 1964 naar het
ontwerpplan van de architect P. Smits. Aan deze kant van het Sportpark II lag
het voormalige gebied Molengracht waarvan de geschiedenis nauw verweven
is met de hoeve de "Blauwe Kei". Op die relatie ga ik hier niet in, maar wel op
wat zich in dit gebied reeds bevond.

Boerderij van Mattheus Bastiaansen.
Mattheus met zijn echtgenote Anna Maria de Grauwen
de voorgrond. (ca 1925)
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Boerderij Keeske Hermans (ca. 1917).
Op het erf oma Cornelia Hermans-Vosselmans, Kees Hermans en een
knecht.

Voorbij Kees Boeren stond en staat nog steeds, (Poolseweg 143) het in 1924-1925
gebouwde boerderijhuis (later met winkel) van Matheus (Theo) Bastiaansen en
zijn vrouw Anna Maria de Grauw. De boerderij werd nog gezet door Harry van
Gageldonk, een aannemer die veel heeft gebouwd in het Molengrachtse gebied
en zelf lange tijd op verschillende plaatsen aan de Molengracht heeft gewoond.
(Huisje tussen 8 zaligheden, aan de stadszijde van de Klimopstraat). Dochter
Nel Bastiaansen ging jarenlang met de melkkar rond door het Sportparkkwartier
en de wijk Zandberg. In 1954, na alle uitbreiding in en rond het Sportpark 11,begon
de familie Bastiaansen achter in de boerderij een winkel voor zuivelprodukten.
In de jaren zestig en daarna zou het "veroverd'! worden door de scholieren van
de H.B.S. en de K. T .S. die er bij ladingen tegelijk snoep kochten, hetgeen pas
enkele maanden geleden tot een eind is gekomen. Verder naar het oosten ligt
aan de zuidzijde dan, de hoeve de "Blauwe Kei" waarover ik hier niet zal schrijven.
Ter hoogte van de plaats waar nu de K.T .S. staat lag de boerderij van "Keeske
Hermans". De familie Hermans woonde al op de boerderij vanaf ca. 1890, nadat
Kees introuwde en er huwde met de dochter van de toenmalige eigenaar Vosselmans. Zij, en later hun zonen Piet en Kees werkten tot 1941 op de boerderij waarna
de familie vertrok naar de Tuinstraat (Ranonkelstraat) in het Ginneken. Kees
was inmiddels gehuwd met Helena Rijvers. Hun dochter Johanna Cornelia Hermans
huwde T. Halfers en vertrokken vanuit de boerderij naar de Overakkerstraat
123.
Na de familie Hermans kwamen achtereenvolgens "Tienus" van de Berg(-Martens)
en Toon Maas(-Cornelissen) op de boerderij wonen. De boerderij die in de winter
van 1940-1941 elektriciteit
had gekregen, werd afgebroken in 1962 om plaats
te maken voor de bouw van de K. T .S.
We zetten onze wandeling voort en komen in het laatste gedeelte van de
Molengrachtstraat (Poolseweg). Aan de zuidzijde, tegenover de hoeye de "Blauwe
Kei", lag het voetbalveld van D.N.L. (De Nederlandse Leeuw). Rond 1938 ging
het terrein over in handen van S.O.A. (handbalclub). Na de oorlog echter werd
het veld spoedig speelterrein voor het groeiend aantal kinderen in de buurt en
de verkennerij (Christophorusgroep). Deze had haar clubhuis aan het zandpad
waar nu de "Blauwe Kei" ligt, ter hoogte van de in 1964 aangelegde rijksweg.
Het clubhuis werd herbouwd op het voormalige D.N .L.-terrein en bleef daar staan
tot het gegin jaren zeventig door brand werd verwoest. Omdat de vereniging
toen door de maatschappelijke ontwikkelingen geen aanwas meer had, besloot
men het niet meer te herbouwen en de Christophorusgroep in een van de
voorzieningen van de parochie aan de Zandberglaan onder te brengen.
Voorbij het D.N .L.-terrein woonde rond ca. 1940 achtereenvolgens: de families
Cornelissen en Voeten. De huizen van beide families, gebouwd door Meeuwissen
uit Bavel in 1930, werden achtereenvolgens in 1968 en 1966 afgebroken. Beide
families waren tamelijk omvangrijk en tezamen met de aan de overzijde van
hen wonende families van de Velde en Verdaasdonk vormden ze de kern van het
gehucht Molengracht. Tegenwoordig staat op de plaats van de huizen van beide
families de analystenschool.
Zouden er nog mensen zijn in het Sportpark 11, jazelfs in oud Breda, aan wie ik
Janus van de Velden en zijn vrouw Naan (Net) Stoof moet voorstellen? "Janus
met de Peekes" zeiden wij vroeger altijd op het Hyacintplein, omdat we nimmer
tevergeefs om zo'n lekker kleinood aan hem vroegen. Janus en zijn groentekar
waren tientallen jaren een vertrouwd beeld in Breda, waardoor hij trouw 'iedere
dag zijn route deed. "Unne goeie mèns", hoorde ik steeds weer toen ik van 19721974 door het gebied rondzwierf om huizen, land en families in een archief vast
te leggen.
Zo gezegd, in Janus en zijn vrouw Naan (zestig jaar geleden uit Kerkdriel naar
Heusdenhout gekomen om Janus te trouwen) klopt het oude hart van Mullegracht.
Wanneer iemand de goedheid en liefde voor de medemens die God in ons heeft
gestoken in pure vorm én van dichtbij wil meemaken, ga dan naar Janus van de
Velden. Ik heb dat zelf nog mogen ondervinden bij mijn bezoeken aan hem en
zijn vrouw.
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Ze werd gebouwd in 1662, blijkens de inscriptie in de balklaag, in 1672 uitgebreid
en in 1752 heropgebouwd met gebruikmaking van de oude materialen. Hiervan
is helaas niets bewaard gebleven. Janus verhuisde op 18-7-1933 naar het huis
waar hij nog woont (Poolseweg no. 173) en dat hij liet ontwerpen door architect
Waskouwski. Zijn broer Kees bleef met zijn ouders op de boerderij wonen. Samen
met zijn vrouw To van Dorst woonde Kees er tot de boerderij in de jaren zestig
werd gesloopt.

r"

t~'i

I
Cc
.

"

~

1

Op de hoek van de Poolseweg en de Lovendijkstraat was de minstens even prach~ige
boerderij te vinden van de familie Verdaasdonk, die na afbraak van de boerderij
in de jaren zestig verhuisde naar de Overakkerstraat. De boerderij van de familie
Verdaasdonk dateerde van 1700 hetgeen te lezen stond in de muurijzers op de
gevel. Toen de boerderij 5 maart 1960 door de familie werd verlaten en nog geen
jaar later werd gesloopt, werd Breda beroofd van één van zijn mooiste monumenten. Zij hier nog gezegd dat vóór de familie Verdaasdonk, Jan en Cees Maas op..
deze boerderij woonden. In 1943 vertrok Jan Maas naar een boerderij op het landgoed Anneville te Ulvenhout. Cees overleed in 1915 op de boerderij.
Aan de Korte Raamstraat was vanaf 1934 het huis te vinden van Piet Bastianen
en zijn vrouw Toke Hurks, dat door Janes de Grauw daar was gebouwd (ook gebouwd
door Meeuwissen uit Bavel). Piet, die net als Janus van de Velden een groentekar
had, tuinierde zelf ook nog in de buurt van zijn huis, waarvan de afgelegen ligging
ons (kinderen van mijn generatie) de lokatie deed aanduiden met "het geheime
huis". Dat we daarmede "geheimzinnig huis" wilden zeggen was voor iedereen
zonneklaar. De benaming maakte een grote indruk op sommige kinderen. Hoe
groot, daarover kan ik zelfs een anekdote vertellen.
Aan het einde van de jaren vijftig reden wij zeer vaak, wat wij toendertijd noemde,
de "boerenronde". Deze startte op het Hyacintplein, ging via de Tulpenstraat
naar de Zandberglaan en via de Poolseweg, via welke men door de Klimopstraat
weer terug kwam op het Hyacintplein. In augustus 1960 werd er weer gereden.
De grote jongens lagen ver vooruit, wij reden onze eigen ronde. Een van mijn
vriendjes kon erg goed fietsen. Hij deed niet zo vaak mee, maar nu was hij erbij.
De dag ervoor nog, hadden wij het over "het geheime huis" gehad. Er waren spoken
gezien en tegen het vallen van de duisternis dansende lichtjes. De angst had er
goed ingezeten. Op onze kinderfietsen kon je niet zo snel vooruit, maar Theo,
mijn goed fietsende vriend, nam al snel afstand van ons totdat wij hem niet meer
zagen. Wij deden het al kalmer aan omdat we ervan uitgingen dat hij toch zou
winnen. Maar toen we aan het einde van de Poolseweg kwamen stond daar mijn
goede vriend op ons te wachten. Hij durfde niet alleen het huis te passeren.
Als ergens in Breda het stadsbeeld grondig is gewijzigd en verpest dan is het
wel aan het einde van de Poolseweg en het gedeelte Lovensdijkstraat, dat van
daar tot aan de la Reyweg (punt H.B.S.) liep.
Links om de hoek bij Verdaasdonk lag tot de nacht van 21 op 22 januari 1945
de uit 1861 daterende boerderij van de familie de Jongh. Die nacht beleefde
het gebied, dat wij nu Sportpark 11noemen, de allerdonkerste nacht uit zijn bestaan.
Breda was reeds bevrijd, maar de Duitsers stuurden nog steeds vliegende bommen
op de stad af. Eén ervan viel die nacht naast de kelderruimte van de boerderij
van de Jongh. Het trieste toeval deed zich voor dat de familie Dielemans, met
vijf kinderen, bij de Jongh waren ingetrokken omdat deze familie eerder zelf
door een vliegende bom werd getroffen. Vijf kinderen van de familie de Jongh,
vijf kinderen van de familie Dielemans en een tante die in de boerderij aanwezig
was, overleefden de ramp niet.

Boerderij van de ram. de Jong. (ca. 1925).
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De boerderij na het neerstorten van een V-I in 1945.
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Vier van de vijf kinderen van de fam. de Jong, die in de oorlog zijn
omgekomen. Johanna, geboren in 1931, Anna, geboren in 1932, Adriana,
geboren in 1934 en Cornelill., geboreïl i1l1936.
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Lange tijd nog, herinnerde een kleine noodwoning, die was opgetrokken uit de
stenen van de verwoeste boerderij, aan deze ramp, maar ook deze werd onlangs
afgebroken. Ze lag sinds ca. tien jaar op militair terrein omdat de weg en de
omheining rond het militaire terrein werden verlegd. Op het terrein werden bij
de noodwoning indertijd, door bewoners van het Sportpark 11, tien bomen geplant
die de herinnering aan de kinderen levend moesten houden. Tenminste één ervan
staat er nu nog. Deze boom werd geplant door Hein Koreman, de bekende beeld-

houwer (b.v. "vlucht van Breda") die in het bakhuis van de boerderij aan de overzijde van de straat zijn atelier had. Wist u dat Hein voor zijn "bloemenmeisje" (beeldje
staat op het pleintje bij de Irenestraat en Godevaert Montensstraat tegenover
het van Sonsbeeckpark) een dochter van Kees van de Velde als model nam?
"Naost goei vólk, wáás ut ok nog schoon volk op den Mullegracht en dà woont
nog allemaol daor in 't Sportpark-kwetier" vertrouwde de oude mevrouw Braspenning mij jaren geleden nog toe. Wie zal haar tegenspreken?
Nog even terug naar de boerderij van de Jongh. Ze was bezit van de familie Bielars-,
'Jan Dijk, de kolenhandelaar uit Breda (hoek Baronielaan-Wilhelminastraat). Vóór
de Jongh woonden er eerst Rienus van Dijk met zijn vrouwen hun 7 kinderen
(Mien, To, Naan, Gor, Bets, Jan en Rienke). Aangaande de ramp is er nog een
bijzonderheid te vertellen of beter gezegd een geluk bij een ongeluk. De knecht
van de Jongh sliep op de zolder toen de V-I insloeg. Met bed en al werd hij uit
de boerderij geslingerd en kwam 75 meter verderop terecht in de Kamerakker.
Hij overleefde de val en kwam met de schrik vrij.
Achter de boerderij van de Jongh, ter hoogte van de familie van de Velden, stond
nog een boerderij met erf en daarbij een klein huisje. Het boerderijtje dateerde
ook van 1700 en hoorde lang geleden als knechtenverblijf bij die van Verdaasdonk.
In 1877 werd het een zelfstandig boerderijtje met eigen grond. Eerst woonde
er Willem Meeuwissen, die later vertrok naar de Hoge Aard op de Wouwen te
Bavel, daarna kwam er Cees Braspenning met zijn vrouw Antje van der List wonen.
In het huisje woonde Kees "pruim" Meeuwissen (familie van Willem) en na hem
nog een blauwe maandag "boer" van Laarhoven. Ook hier wordt alles in de jaren
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zestig gesloopt.
Verder naar het oosten lag de boerderij van Toonje Roks (Lovensdijkstraat 162),
waar Piet Bastiaansen, vanaf 1930 bij inwoonde. En na zijn huwelijk met Rietje
Roks bleef wonen, tot ze werd afgebroken in 1962. Vóór Rooks woonde er de
familie Koenraads en de eerste bewoners waren de familie Scharlaken die. de
boerderij in het laatste decennium van de 1ge eeuw liet bouwen. De boerderij
was, tot Piet Bastiaansen ze kocht in 1952, van rektor van Dijk, die familie was
van de vrouw van de Jongh en de overleden tante Catharina Maria van Dijk.
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Boerderij van de fam. Dielemans (Leunsdijksestraat).
De familie van Dijk had in het Molengrachtse gebied nogal wat bezittingen in
de vorm van boerderijen, akkers en weilanden. Hun pachtsysteem was mild. De
familie was ingetrouwd in diverse families in het Molengrachtse gebied. En ook
de boerderij van de familie Dielemans, tegenover die van Piet Bastiaansen, was
bezit van de familie van Dijk. Een korte uitleg verduidelijkt de zaak. Vóór de

familie Dielemans woonde hier Christje (Christiaan) van Dijk, wiens dochter
Naan met Dielemans huwde
vandaar, begrijpt u.
Ze lagen tezamen met de boerderij van de familie van Hal nagenoeg aan de
Heusdenhoutseweg, in dat stuk van de Lovensdijkstraat dat sinds mensenheugenis
Leunsdijkstraat wordt genoemd. Toen eind november 1944 en op 21-1-1945 op
het erf van Geert van Hal twee V-l's vielen werd zijn boerderij zo erg beschadigd
dat noodvoorzieningen getroffen moesten worden. In de tuin werd naast het erf
een schuilkelder gegraven.. Bij deze gelegenheid werd ook de boerderij van de
familie
zwaar beschadigd
waardoor
dezegevolg.
het besluit nam naar de familie .
de
JonghDielemans
over te verhuizen
met het bekende
triest
Gerard van Hal en Elisabeth van GooI hadden 8 kinderen. Ze kwamen op de boerderij wonen in 1936 nadat Janus van Dongen, die gehuwd was met de zus van Geert,
vl'ln de boerderij naar elders vertrok. Voor Janus woonder er Jan Nooyen, die
werkte op de koffiebranderij van de Jong aan de Eindstraat te Breda. Hij had
een dochter, Keke, die niet alleen "zeer geliefd was op de Molengracht, maar
ook wel eens verliefd".
De Boerderij, waarnaast een grote schuur stond, had een rieten dak, maar het
beste herinneren wij ons hem door de grote waterput ernaast, de molensteen
op het erf (slijpsteen) en de grote notenboom die zuidelijk van de boerderij stond.
In 1961 werd de boerderij gesloopt, bij welke gelegenheid uit de fundamenten
een steentje tevoorschijn kwam waarop te lezen stond: "Er werde getrouwd toen
ik werde gebouwd". (A.1862). Of het steentje van een eerdere boerderij afkomstig
was of van elders kwam is mij onbekend. Het laatste in aannemelijker, want
kaarten geven aan dat deze boerderij pas gebouwd kan zijn tussen 1891 en 1902.
We wandelen terug naar de Lovensdijkstraat. Ca. 1940 zag men daar achtereenvolgens tot aan de Trip van Zoudtlandkazerne de boerderij van de familie GoosAnsems, met schuin erachter het huisje van Keeske Hermans die later naar de
Poolseweg zou verhuizen, vervolgens de boerderij van de familie Feskens, die
nu gesitueerd zou moeten worden op de oostelijke hoek de la Reyweg-Lovensdijkstraat en tenslotte weer naast de boerderij van de familie Joosten. Er tegenover
lag ter hoogte van de huidige H.T .S. de boerderij van de familie de Kraan. Alle
wetenswaardigheden vertellen over deze boerderijen en hun bewoners is onmogelijk.
Ik beperk mij weer tot wat "algemene" zaken.
Oude kaarten van het gebied Lovensdijk geven aan dat hier reeds in de 17e eeuw
twee of drie boederijen stonden. Met name de boerderijen van de families Ansems
en Goos stonden op plaatsen waar reeds zeer vroeg gebied ontgonnen was. De
boerderij van Goos was, zoals wij ze gekend hebben, gebouwd in 1884. Ze werd
verschillende malen verbouwd voordat Riekus Goos met zijn vrouw Catharina
van Eil er in 1935 in kwamen wonen (Lovensdijkstraat 32). De familie Goos kwam
oorspronkelijk uit Princenhage en woonde daarna op een boerderijtje ter hoogte
van de Sikkelstraat, dat voor de bouw van Sportpark 11werd afgebroken. Riekus
en Kaat hadden vijf kinderen waaronder een tweeling (Josine, Adrianus, Jos en
de tweeling Koos en Dina). Riekus reed op een groentekar door Breda zuid. De
boerderij van de familie was eenvoudig, maar iedereen herinnert zich hoe prachtig
ze was gelegen tussen de Hortensia's en de Rodondendros. In 1956-1957 werd
ze gesloopt.
Zoals gezegd, de boerderij van Piet Ansems stond op zeer oude fundamenten.
De boerderij die uiteindelijk werd afgebroken dateerde van 1925. De oude boerderij
moet wel zo'n 300 jaar oud geweest zijn, en daarmede met die van de familie
van der Velden, een van de oudste in het gebied van de Molengracht. In 1936
kreeg de boerderij electriciteit en ze werd pas afgebroken in 1969 toen er nieuwe
gasleidingen in het gebied werden aangelegd.
Het huisje achter de boerderij van Ansems was maar klein en werd in de volksmond
het "Hemeltje" genoemd. Het dateerde van 1882, maar werd in het begin van
de eeuw nog verbouwd. Kees Hermans woonde er tot hij 28 augustus 1918 huwde
en verhuisde naar de Poolseweg. Vóór Hermans woonde op het "Hemeltje" Geert
van Son, erna van den Bliek. Ook 't "Hemeltje" werd afgebroken in de loop van
de jaren zestig.

Een echte ouderwetse boerderij was die van Toon Feskens, Lovensdijkstraat 22.
Toon Feskens en zijn vrouw Toos Braspenning hadden zes dochters. Wanneer
ik met mensen sprak over Toos en Toon en hun boerderij was het altijd zo dat
men eerst eens diep adem haalde, omdat men niet goed woorden kon vinden on
de ouderwetse, gezellige sfeer die er in en rond hun boerderij hing uit te drukken.
Ik heb een paar zinnen opgeschreven van mensen die dat probeerden. "Bij Feskens
leken de bloemen altijd te bloeien", en op een andere keer zei iemand tegen me:
"Als het regende moest je naar Feskens lopen. Daar scheen altijd de zon". Welaan
dat behoeft geen uitleg. Ik kan erover meepraten, want ook ik heb bij mijn bezoeken aan de familie alleen maar de geur van gezelligheid en goedheid geroken.
Het zij hier nog gezegd dat vóór de familie Feskens, Kees van Oosterhout op
de boerderij woonde. Vóór van Oosterhout woonde er Verdaasdonk(-v.d. Bliek)
en voor deze familie Janus Bogers(-Verkooyen). Ca. 1920 liet boer van de Bliek
de boerderij voor zijn dochter verbouwen toen deze met Verdaasdonk huwde
en er ging wonen. Er kwam tevens een grote nieuwe schuur bij. Wanneer de boerderij precies gebouwd werd is niet bekend, maar dit moet tussen 1880 en 1910 geweest zijn, op welke datum ze opeens op een kaart van dit gebied verschijnt.
Voorbij de boerderij van Feskens, precies op de hoogte van de huidige la Reyweg,
lag de grote boerderij van de familie Joosten, die daar, naar een gevelsteen in
de boerderij vermeldde, gebouwd was in 1880 (Lovensdijkstraat 20). De familie
die ze liet bouwen was die van Piet van Haperen(-Ansems). Ook hier lag eens
een zeer oude boerderij. Op kaarten van het gebied van ca. 1800 staat ze reeds
vermeld. In 1939 kwam er na Joosten, Christ Ansems in. Deze verbleef tot het
begin van de jaren vijftig op de boerderij, totdat deze onteigend werd voor de
aanleg van de la Reyweg in 1951-1952.
Tegenover de boerderij van Joosten tenslotte lag aan de Lovensdijkstraat, ter
hoogte van de huidige H.T.S. de boerderij van Toon de Craan en Betje Flooren.
Ze werd gebouwd in 1906 op de restanten van het boerderijtje dat dateerde van
1828. Rond 1930, toen de familie de Greeuw hier woonde, werd het boerderijtje
door brand getroffen en volledig verwoest. Er werd door de tijd heen nogal wat
aan de boerderij vertimmerd. Zo kreeg ze al in 1912-1913 een nieuw stalgedeelte
en naar ik begrijp ook de moos (keuken) moet toen zijn gewijzigd. Tenslotte werd
nog bij de boerderij een kar kooi gebouwd.
In de loop "van de jaren zestig zijn alle hiervoor genoemde boerderijen en huizen
afgebroken. Wegen werden verlegd en het gebied werd onherkenbaar. Slechts
met hulp van de bewoners uit dit gebied en een beetje herinneringen van mijzelf,
omdat ik vroeger heel veel in dit gebied kwam, heb ik de oude situatie in dit
deel van Sportpark 11kunnen reconstrueren.
VARIA
Voor alle boeren uit dit gebied gold dat de melk van hun koeien gebracht werd
naar de melkfabriek te Havel. Het ophalen van de melk geschiedde bij toerbeurt
tweemaal ('s morgens en 's middags). Dit een week lang tot de volgende aan de
beurt was. 's Zomers werd op zaterdagavond extra gereden.
Ik heb er reeds over geschreven: De meeste boerderijen in het gebied kregen
pas laat electriciteit. De aansluiting op het net, vanaf het begin van de Lovensdijkstraat of het einde der Poolseweg, moest door de boer tot aan de boerderij zelf
betaald worden. De verlichting geschiedde tot die tijd met olielampen en gaslicht.
Tenslotte neem ik u nog even mee naar binnen. Het doet er niet toe in welke
boerderij, want alle boerderijen in het gebied Molengracht-Lovensdijk hadden
zowat dezelfde plattegrond. De één was wat groter dan de andere, de andere
wat gezelliger, maar in principe maakte het niet zoveel uit. De ene helft van
de boerderij bestond uit een stal. Grote groene poorten, rondbogen aan de bovenzijde, opende naar de straatzijde of het erf. In de stal liepen de klinkertjes door
waarmee het erf was belegd.

Een deel opslagruimte (bijv. hooi) en als er geen aparte karkooi tegen het huis
stond ook voor de wagens, het andere deel was voor de koeien. Het huis ging
men binnen via een eenvoudige houten deur. Men betrad meteen de huiskamer,
waar tot ca. 1880 altijd zand lag, maar al spoedig houten vloeren werden aangebracht. Van de kamer kwam je links af in de "goeie" kamer of slaapkamer en
rechtdoor (naast de schouw) ging men naar de moos (keuken). Naast de moos
en de kleine slaapkamer, met eronder de "kelder" die dus voor de helft boven
de grond lag en ramen had aan het erf. Via een trapje ging men de kelder in en'
via een trapje kon men in de opkamer komen. Gegeten werd, als het even kon
in de keuken, waar het ook 's winters het meest behagelijk was. Men moest zowiezo
opletten dat het water niet bevroor. In de zomer stonden alle deuren wagenwijd
open en bracht de boerderij verkoeling.
Hoe eenvoudig het leven soms ook was in deze behuizingen, hoeveel ongemakken
het door de tijd ook met zich meebracht, de families die er woonden hadden
een intensief familieleven, hielpen elkaar bij dag en ontij en toefden er gelukkig
en tevree. De opkomst van de stad Breda heeft in enkele jaren tijd ervoor gezorgd
dat eeuwenoude strukturen, zowel topografische als maatschappelijke, verdwenen
om plaats te maken voor
voor wat?
Wanneer ik mij niet vergis bespeur ik bij de kinderen van de families die uit het
gebied naar elders trokken nog steeds heimwee en een stil verlangen. naar de
tijd dat ze op de Molengracht samenwoonden. Het comfort kon beter, daar zou
ook wat aan gedaan kunnen worden, maar de vriendschapssfeer tussen de al
genoemde families onderling is onherstelbaar verloren gegaan. Alle verwennerijen
van de moderne tijd ten spijt is de wens bij hen die sfeer nog één keer te mogen
proeven, blijven leven.
~~raanschure"

en "veestapele" van Breda.

'I anwege de weilanden met vee en de bebouwing van de akkers op het gehucht
Molengracht verderop naar het oosten, was dit gebied steeds in trek bij de
bezetters en de belegeraars van de stad. Tussen de vestingwal en het huidige
"Parkzicht" aan het begin van de Molengrachtstraat (Gen. Maczekstraat) was
de grond "drassig. Vanaf de Teteringsedijk tot aan de weg naar Ginneken liep
hier de "Loopschans" een zandpad dat u nu zou moeten traceren op de plaats
van de Koninginnestraat-Paul Windhausenweg en vandaar over de Cavaleriestraat
letterlijk richting Loopschansstraat. Dit pad vormde tot de annexaties van 1927
en 1942 steeds de grens tussen Breda en Teteringen, en een klein stukje tussen
Breda en Ginneken. Welnu, hier graasden soms koeien, maar meestal was dit
gebied "leeg". Gebouwd mocht er niet worden, omdat dan het schootsveld vanaf
de Vestingwal belemmerd werd. Vanaf het Loopschanspad was het gebied ca.
t meter hoger, terwijl de Molengrachtscheweg (Molengrachtstraat toen hier
huizen kwamen) nóg een halve meter hoger was. Een soort dam of dijk dus, die
zich slingerde door het landschap tot aan de hoeve de "Blauwe Kei" in het gehucht
Molengracht. Deze grond was niet zo heel nat meer en uitstekend geschikt voor
weilanden. Tot aan de Lovensdijkstraat naar het noorden en tot aan de Zandbergen
in het zuiden lagen dan ook links en rechts van de Molengrachtstraat
(Gen. Mazcekstraat en Poolseweg) weilanden. Naarmate je de hoeve de "Blauwe
Kei" naderde, des te hoger werd de grond, die steeds naar het oosten gaand iets
opliep, tot ze tenslotte bij de hoeve de "Blauwe Kei" gelijk niveau had met de
Molengrachtstraat. In dit gebied lagen tot 1900 slechts enkele (zes) boerderijen.
Voorbij de hoeve de "Blauwe Kei" lagen naar het noorden, oosten én zuiden
tientallen akkers, die reeds vanaf de 13e/14e eeuw intensief bewerkt werden.
Dat de landbouw en veeteelt in het gebied van de Molengracht al zeer oud is
weten wij uit een oorkonde uit 1280 waarin staat dat Arnoud van Leuven, Heer
van Breda en Elisabeth diens vrouw, aan de gemeente Breda alle gemene weiden
en "wilderde" schenken, die gelegen zijn tussen Emeberge (ten noorden van Breda)
en Ypelaer (ten zuid-oosten van de stad). Hierin wordt tevens de Leye, ('t Leike)
vermeld als Molenvloed, een riviertje dat komt vanuit Molenschot en in zuid
Breda in de Mark uitmondde. Voor de irregatie van de akkers in dit gebied moet~

het zeker van belang zijn geweest. Op de Molengracht lagen dus akkergronden
en weilanden, die tot de gemeenschappelijke gronden van de stad Breda behoorden.
Vanaf 1331 is Breda begonnen deze gronden in cijns uit te geven en in 1411 wordt
hiervan een lijst opgemaakt (z.g. "Houten Boecxken"). In de loop van de tijd zijn
dan grote percelen verdeeld, andere weer samengevoegd. In de cijnsboeken en
in oorkondes worden vele namen van akkers en weilanden genoemd, die in het
geva) van de hoeve de "Blauwe Kei" bewaard bleven in de straatnamen van het
gelijknamige uitbreidingsplan dat erop gerealiseerd werd. Dat gebeurde echter
niet voor de gebieden ten noorden van de Molengrachtstraat en die grenzend
aan de Lovensdijk. "De Roggelel", de "Kamerakker", de "Juit", de "Klap- of klopweie" het "Roggeeind" en de "Meelakker" zijn namen, die ons tegenwoordig niets
meer zeggen. Ze komen helaas niet meer terug in de straatnamen van Sportpark I
en 11.
Breda kreeg uit dit gebied dus zijn graan, rogge, groente etc. Hoe die afspraken
nu precies met de pachters of eigenaren van de grond verliepen en eruit zagen
weten we niet. De landbouwtechniek zal wel geweest zijn zoals overal in het
gebied. Veel handwerk, de hulp van paardekrachten, vervoer per paard en wagen
en tamelijk primitieve landbouwwerktuigen. Interessant is hier te vertellen dat
slechts vier "grote" boerderijen, naast de hoeve de "Blauwe Kei" in 1752 echt
in eigen beheer zijn aangekocht. Dat waren de oude hoeve van de familie Boeren
(ik noem slechts de laatste families die er woonden zodat u een herkenningspunt
hebt) in 1792, die van de familie van de Velden in 1870, die van de familie Verdaasdonk eveneens in 1780 en de boerderij die stond vóór de nieuwbouw door P. Ansems
in 1925 aan de Lovensdijkstraat in 1798. Alle andere boerderijen werden ge- of
verpacht vanuit de "Blauwe Kei" of een van de genoemde boerderijen.
Pas ná 1860, wanneer er tevens een aantal nieuwe boerderijen in het gebied komen
wordt het een heen en weer schuiven tussen families als erfenisgoed of gew..oon
particulier bezit door aankoop. Hierbij nog twee opmerkingen. De Boerderij van
der Velden werd in 1752 geheel opnieuw opgebouwd. Dit wordt in verband gebracht
met het in eigen beheer nemen door Willem Anthony Oomen van de "Blauwe
Kei" hoeve. Van deze mondelinge overlevering heb ik echter niets op papier in
archieven kunnen terugvinden. Evenmin kon ik de gegevens vinden over de beweerde vroege;re zelfstandigheid van de boerderij van Verdaasdonk. Een prachtige
oude hoeve werd gebouwd in 1700. Haar komst, direct naast de hoeve van de
familie van der Velden, hing samen met de verdeling van de gronden vanuit
genoemde hoeve en werd niet gerealiseerd vanuit de "Blauwe Kei". Hier kan
men twee zaken opperen. Of de grond behoorde vóór 1672 als wild en onontgonnen
gebied bij de hoeve de "Blauwe Kei" (1672 bouwjaar voormalige boerderij van
der Velden) en werd erna ontgonnen door boerenfamilies die er woonden tot ze
1752 zelfstandige boerderij werd, of "zelfstandigheid" is hier spreekwoordelijk
bedoeld. Vóór de familie van der Velden in 1908 op hun boerderij kwam, woonden
maar liefst vier generaties van Oosterhout op deze hoeve en vóór de familie
Verdaasdonk in 1935 op hun hoeve kwam woonde hier de familie Maas liefst 102
óf 106 jaar! Voor de familie Maas op de hoeve kwam woonde er Petrus van
Oosterhout wiens vader Petrus van Oosterhout zich op de hoeve vestigde.
Deze families hadden de boerderij steeds in eigen bezit. Een dergelijke "bezitslijn"
kan men niet maken voor de oude boerderij van van der Velden. Voor de vier
generaties van Oosterhout, die er zich 1818 op vestigde (mondelinge bron) is
hiervan verder niets bekend. Wellicht was ze zelfstandig onder de hoede van
de buurman waar toen immers familie woonde. Hoe het ook zij, deze, en later
de vele pachtboerderijen die er door de verdeling van de landerijen gebouwd
zouden worden, hielden zich vanaf het begin bezig met de verbouw van voederbieten, groenten etc. maar vooral van koren en rogge, waarvan de oogst, naast het
voorzien in eigen behoefte, naar Breda gebracht werd, om daar op de Markt verkocht te worden. Het waren meestal ook de enige inkomsten voor het gebied.
Mislukte de oogst, dan werd er armoede geleden. Uit vertellingen van oude bewoners in het gebied kan men opmaken, dat pas in de loop van de 1ge eeuw rond
de boerderijen uitgebreid aan fruitteelt wordt gedaan.

Echte percelen met boomgaarden komt men slechts sporadisch tegen. Groentesoorten als rabarber en asperges komen pas vanaf het begin van deze eeuw voor.
Het voedsel, maar met name het graan dat verbouwd werd op de Molengracht
was dus belangrijk voor Breda. Steeds heeft Breda zich van de oogst en het vee
uit het Molengrachtgebied weten te verzekeren, men kan zelfs zeggen tot 1960
toe. Het Molengrachtgebied mag dan ook gerust in navolging van Petrus Antonis
Maas in 1830, de "graanschure" en "veestapele" van Breda genoemd worden.
'

Door Drs. E. Dolné.
Een nostalgische terugblik.
De Sportpark II-ers als amateur bij toneel, muziek en zang in de jaren 1937-1955.

~

Toen in 1940 ons land bezet werd was het met het uitgaansleven zo goed als
gedaan. Dit gold ook voor de Sportpark lI-ers Breda. De mensen trokken zich,
op enkele uitzonderingen na, terug achter de gevels in de veilige geborgenheid
van hun ,huizen. Tóch bleven er zeer sterke bindingen met de bewoners van onze
wijk onderling. Allen verkeerden immers in eenzelfde, ellendige bezettingssituatie.
De vreugde van theater, bioscoop en verenigingsleven werd overgelaten aan de
weinigen, die daar nog iets voor voelden. Aansluiting bij de zogenaamde "Kulturkammer", die de bezetter met zijn "nieuwe cultuur" van ons eiste, was er bij
ons toenmalig bestuur niet bij. Onze vereniging ging "slapen", maar bleef klaarwakker en waakzaam.
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We hadden van 1937-1940 drie mooie jaren van frisse activiteiten achter de rug.
Opgericht op 19 januari bij het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernard,
ontplooide het eerste bestuur al vanaf het begin die speelse activiteiten,
die
Sportpark 11steeds gekenmerkt hebben.
Hoogtepunten waren de Koninginnedagen op 31 augustus bij de verjaardag van
Koningin Wilhelmina. In heel onze wijk gloeiden het rood-wit-blauw en oranje
door een intensief vlagvertoon huis aan huis, waardoor "ons Sportpark" een kleurrijk
en feestelijk aanzien kreeg. Veel vlaggen zijn immers in de meeste gevallen een
uiting van vreugde en saamhorigheid. Er waren optochten door onze straten van
kinderen met versierde fietsen, steps en bolderwagens. 's A vonds, de ouders met
hun kroost en verlichte lampions in de hand door een blije wijk met opgewekte
mensen. En die ouders namen 's avonds dan ook nog een extra "Oranjebitter met
een klont".
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Bloemencorso 1937.
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1945 Bevrijding. 't Was alsof de beslotenheid van de huiselijke haard er ineens
niet meer was. De Sportpark lI-ers waren er weer en een nieuw leven begon.
De gebondenheid van de mensen in 5 jaren bezetting opgedaan, kwam luidruchtig
voor de dag. Ze gingen die jaren van stilte en teruggetrokkenheid inhalen. Buurtvereningingen kwamen overal naar boven, maar verdwenen even snel, als ze waren
opgekomen.
Maar "ons" Sportpark 11niet! De kracht van zijn toen al 8-jarig bestaan, barstte
in 1945 los met de dartelheid van een jong veulen in de wei en met de frisheid
van een, nieuwe lente. Er ging direct een circulaire van het toenmalig bestuur
huis aan huis de brievenbussen in met een. oproep aan eenieder, die een bijdrage
kon en wilde leveren aan het organiseren van een eerste "Bonte Avond" door
en voor wijkbewoners.
't Werd een schuchter begin. Maar het speelse element in het karakter van onze
"ingezetenen" was wakker geschud. Velen melden zich. En iedereen werd met
open armen ontvangen. Iemand, die op een bruiloft wel eens een succesje had
geboekt met een liedje of een voordracht je; ook een clubje meisjes als balletgroep,',,0.
, je,

die zelfgemaakte "pasjes" hadden ingestudeerd; of iemand die welk instrument

ook bespeelde, werd met vlag en wimpel binnengehaald en geprezen. Er werd
een koortje gevormd van jongens en meisjes (ja
gemengd) van 6 tot 10 jaar.
Een koortje met de lieve, welluidende naam: "De Zonnestraaltjes van Sportpark 11".
Ik was gevleid, toen ik als jong onderwijzer door het bestuur gevraagd werd dit
koortje als dirigent te leiden.
Het eerste optreden bij de onthulling van de "oude" vlaggestoeI op de hoek van
de Eggestraat-Poolseweg, werd een uitbundig succes. De Sportpark 11 ::'er wist
(en weet nog steeds) zijn gevoelens van waardering te uiten.

Die "Zonnestraaltjes"! Wat zou het fijn zijn te weten wat er van die "kleintjes"
geworden is. Ze zijn misschien al vaders en moeders met kinderen van 19, 20
jaar of ouder of misschien al Opa en Oma. Leven ze allemaal nog?
Sportpark 11 bruiste weer van activiteit. Op aanraden van een der bestuursleden
maakten we ons eerste "Sportpark II-lied", dat het als tekst en melodie nu niet

meer zou doen, maar toen was men er uiterst tevreden mee.

---

Onthulling vlaggestoel op de hoek van de Eggestraat en de Poolseweg,
opgeluisterd door de Zonnestraaltjes.
De eerste "Bonte A vond" kwam. Het werd een klaterende belevenis met een
uitbundig applaus van de leden, vanuit een volle zaal "Regina" (nu Oud-Ginneken)
aan de Ginnekenweg. Drie avonden in één week; zelfs het balkonnetje en de treden
van de trap daarheen waren bezet.
Het uitgaansleven
En ook "ons werk"
tonelisten werden
fouten, die van het

van Sportpark II was begonnen. Liefst binnen onze "vereniging".
werd in al zijn volheid naar waarde geschat en geprezen. Onze
op handen gedragen, ondanks de muzikale en toneelmatige
toneel de "zaal" bereikten.

Het is moeilijk de namen van de vele medewerkers te noemen, maar ik kom er
niet omheen. Enkele namen, zonder alle andere tekort te doen:
Onze eerste regisseur, tevens conferencier met kwaliteiten, was Piet van Hooydonk
(Zeisstraat). De tweede toneelregiseur Toine Deykers (Eggestraat). Bovendien
spelers en speelsters John en Wies de Krom (Poolseweg), Frans Jonkers
(Sikkelstraat), het hele gezin Genefaas (Poolseweg), de gebroeders Jo en Koos
Jumelet (Sikkelstraat), Fons van Mechelen (Zeisstraat), Johnny van Ooyen-van
Eerd (Spadestraat), die bijna professioneel de hele zaal meekreeg. Allemaal
prachtmensen om mee te werken. Er waren er zoveel. En MIes teamwerk, samen
één: Een geweldige situatie voor een "goede avond uitgaan".

Revuegirls van links naar rechts:
Addi van den Heuvel, Leida van Unnik, Lovina Vissenberg, Leny Vermeeren, Betsie Ratgers, Annie Bakker, Jopie de Laender en Rietje Smits.
De tijd ging verder. De toneelspelers van het eerste uur selecteerde zichzelf.
De beste krachten bleven over. Bij hen ook een enthousiasme dat grenzeloos
was. En er kwam een echte Sportpark 11toneel- en revue-vereniging onder auspiciën
van het bestuur. Ieder jaar 3 uitvoeringen per seizoen, behalve wanneer in een
seizoen In revue op de planken kwam. De kas "liet'! vaak niet meer toe. De kostuums werden vooral voor de dames van ons gezelschap, door henzelf of medebewoners gemaakt. We hadden in onze wijk timmerlui, schilders en mensen die
voor alle toneel-attributen zorgden. We hoefden maar onze "decors" in woorden
uit te beelden en zij maakten ze perfect zonder omhaal van woorden. En alles
gratis en met plezier gedaan. Wat was en is de Sportpark lI-er toch een bijzonder
mens: gezellig, ongedwongen. Onze eerste revue "De feest vlag uit" in 1947 was
direct na 1945 in een Bredase wijk een unicum.
In 1948 "Oranje Cocktail", een revue bij gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Bij beide uitvoeringnen een echt "revue-orkest"
van ongeveer 12 muzikanten. Ik had het geluk lid te zijn van het San Francescoorkest (nu Bredaas Symphonie-orkest) en requireerde daaruit de beste strijkers
en blazers om onze revues muzikaal op te luisteren en te begeleiden met hun
prettige en vrolijke klanken.
In de loop van de jaren werd Sportpark 11 een begrip; buiten onze wijk en zelfs
buiten onze stadsgrenzen. Die wetenschap werd opgedaan en hier doorverteld
door de vele kantoor- en bedrijfsvertegenwoordigers, die hier woonden. Zij reisden
toen meestal per bus en per trein, want een auto hadden de meesten toen nog
niet. Maar ze waren trots als een pauw, als er in de trein over "ons" gesproken
werd: 't was immers hun Sportpark 11.
Nog 5 jaar na 1948 bleef de toneelvereniging, waarvan ik de leiding kreeg, bestaan.
Velen gingen verhuizen naar een andere stadswijk of zelfs naar een andere stad.
Maar Sportpark 11 ging weer uit. Zijn bewoners hadden de weg naar toneelzaal
en bioscoop weer gevonden.

Dit was een stukje nostalgie. Het is voortgekomen uit een warm hart voor "onze"
wijk en ik bedank het tegenwoordige bestuur, dat ze mij de gelegenheid hebben
willen geven dit te schrijven.

Bestuursvereniging Sportpark 11,Ad Muldus Annos,
Nog vele bloeiende en vruchtbare jaren.
Harry Radix

Breda, 1987.
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Het bestuur bij het 25-jarig jubileum.

BLAUWEKEI:
Van vruchtbare polder naar een volwaardige wijk met o.a. technisch onderwijs.
Aan de grens van de stad, in de omgeving van een der meest historische agrarische
plekjes, die Breda heeft gekend, is het op 8-2-1950 allemaal begonnen. Toen
kwam onder leiding van Vicaris Koenraadt en Docktor Bremmers enkele mensen
bij de notaris om voor de regio Breda een nieuwe katholieke schoolsoort te stichten
voor techniek en ambacht. De officiële benaming in die tijd was "Stichting voor
Katholiek Technisch en Vakonderwijs".
De ambachtschool, het leerlingwezen en het middelbare nijverheidsonderwijs
zoals het toen heette in de onderwijstaal, moest nieuwe inhoud, nieuwe vormen
en nieuwe idealen krijgen.
Op 1-6-1959 wordt de eerste directeur M.P. Neeleman benoemd en op 14-9-1959
beginnen in de Viandenlaan de eerste lessen van wat dan de Katholieke Technische
School gaat heten. Afgekort: De K. T .S.
Het was een grote verrijking voor Breda e.o. dat vanaf dat tijdstip ook nijverheidsonderwijs (ambachtschool) kon worden gegeven op basis van een katholieke levensovertuiging, waardoor leerlingen niet meer uitsluitend aangewezen waren op
de gemeentelijke ambachtschool (G.T .S.). Het ambachtsonderwijs maakte het
mogelijk dat ook leerlingen met andere ambities dan verder studeren, wat in
die dagen hoorde bij wat men noemde "de betere milieus", via scholing zich konden
voorbereiden op een volwaardige plaats in de maatschappij, wat voor die tijd
een revolutie was. Bij de oprichting van de K. T .S. stond al voorop dat ook dit
een evenwaardige vorm van voortgezet onderwijs moest zijn speciaal bestemd
voor jongeren die via handvaardigheidsontwikkeling hun opvoeding verder moeten
voltooien.
Of zoals het de toenmalige direkteur de hr. M.P. Neeleman zei: "Technisch onderwijs is bestemd om geschikte mensen te maken, die eerst straks de eigenlijke
"vak"scholing zullen krijgen maar aan wie menselijke basis - maatschappelijk,
cultureel en godsdienstig - nu allereerst gewerkt wordt, zodoende dat zij voldoende
ingeleid en voorbereid de voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid zo gevoelige
wereld va~ de techniek kunnen binnengaan". Vanuit deze visie hebben velen met
grote bekwaamheid en bewogenheid en met enorme toewijding tot op heden aan
de K. T .S. gewerkt.
In de zorg om voor de nieuwe stichting tot "vernieuwd" nijverheidsonderwijs
ook een nieuw en goed gelegen gebouw te verkrijgen werd tenslotte beslist tot
de aankoop van een deel van de bouwgrond van de hoeve de "Blauwe Kei".
Begonnen in 1960 werd de bouw op 23 maart 1961 bezegeld door de eerste steenlegging en op 26 mei 1964 bekroond door de feestelijke inzegening en opening.
Ondertussen had men nogal gestoeid over de achternaam van de K.T.S. Zo was
er een stroming die sprak over: St. Jozef; St. Eloy; St. Bonifacius, om zo te blijven
staan in de traditie van beschermheiligen, die toch wel erg hard nodig zijn om
goed onderwijs te kunnen geven. Er was een andere stroming die het wat dichterbij
zocht en namen van grote nederlandse voorgangers noemden. Zoals: Kardinaal
de Jong, Poels of Ariëns.
Maar spontaan groeide eveneens de gedachte: wat goed was, moet je goed laten;
een goede polder, een vruchtbare polder, een goede school, een vruchtbare school,
voortbouwend op dezelfde deskundigheid en degelijkheid en daarom K. T .S. "De
Blauwe Kei". Onder die naam groeide de school tot een instelling die antwoord
wilde geven op de onstuimige vragen en de imposante uitdagingen die de industriële
ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog in Nederland had gesteld.
Tot de Mammoetwet 1968 een nijverheidsschool met, toen al twee eerste jaren
van omschakeling van lager onderwijs naar voortgezet onderwijs (wat nu onderbouw
heet) en dan na die twee jaren vakkeuze in metselen, timmeren, gawalo (loodgieter). metaalbewerker of automontage.

Vanaf 1968 (invoering Mammoetwet) gaat de K. T .S. verder als lager beroepsonderwijs met 5 afdelingen (metaaltechniek,
bouwtechniek, instaUatietechniek,
autotechniek en elektrotechniek) waarbinnen te onderscheiden waren praktische
en meer theoretische
leerwegen bestemd voor doorstroming naar het
vervolgonderwijs (M. T .S.).
Zo groeide de K. T .S. "De Blauwe Kei" tot de grootste school in Brabant. Bekend
in het land, besproken in vele kringen, omdat er door het hele onderwijs heen
vele stromingen liepen van leerlingbegeleiding, ouderavonden en ouderinspraak,
contacten met instellingen van buiten en confessionele vieringen van allerlei
gebeurtenissen. Daarbij zijn de banden met de wijk altijd zeer hecht geweest
en heeft de school t.b.v. de wijk vele andere funkties verricht dan alleen onderwijs
geven.
Op de vruchtbare polder van de "Blauwe Kei" was een "vruchtbare school" gegroeid,
die openstond voor de hele omgeving: want vanaf Baarle-Nassau tot aan Zevenbergen en vanaf Etten tot aan Oosterhout kwamen de leerlingen en het was een
zorg om uit te voeren wat ooit eens gezegd was als ideaal:
"degelijkheid, trouwen deskundigheid
tekenen onze toekomst;
tussen tijd en eeuwigheid
zal God ons zo bewaren".
In 1959 telde de school bij het begin 4 klassen. Nu is de school een scholengemeenschap geworden. Per 28 maart 1978 bestaat "De Blauwe Kei" uit twee schooltypen:
a)
het lager technisch onderwijs met zijn vijf richtingen behorende tot de
1e fase van het Voortgezet Onderwijs en
b)
het kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO) behorende tot de 2e fase
van het Voortgezet Onderwijs.
Dit laatste schooltype is een onderwijsvorm in ontwikkeling voor leerlingen met
een LBO en/of MAVO diploma die zich via een dagopleiding nog verder willen
bekwamen tot aankomen vakmanschap in de richtingen metaalbewerking; timmeren; installatietechniek; horeca; motorvoertuigentechniek; verzorging; detailhandel
en administratie.
Beide onderwijsvormen bieden een aanbod aan jonge mensen uit onze regio van
nu, een uitdaging in de ontwikkeling naar nieuwe toekomstige vormen van voortgezet onderwijs. Zoals eens de polder de Blauwe Kei goede en kwade dagen had,
maar altijd bewerkt werd door mensen met degelijkheid en deskundigheid en
trouw, zo proberen nu weer mensen met dezelfde toewijding de uitdaging van
vandaag vorm te geven in deskundigheid, trouwen degelijkheid.
Zo zijn wij ervan overtuigd dat de "Blauwe Kei" al meer dan 25 jaar een hoeksteen
is en zal blijven voor de toekomst van velen en speciaal voor de bewoners van
onze wijk "De Blauwe Kei".
F .A.J.M.

van den Broek

Moderator H. van Beek.

LABORATORIUMSCHOOLBREDA
De buitenkant van de huisvesting van de Laboratoriumschool Breda aan de Poolseweg 222 doet voor de buitenstaanders eigenlijk weinig vermoeden dat in het gebouw
ca. vijfhonderd studenten bezig zijn met hun opleiding tot laboratoriummedewerker, de vroegere laborant c.q. analist; afhankelijk van hun vooropleiding zwoegen
zij om het diploma "Korte Middelbare Laboratoriumopleiding" (K.M.L.O.), "Middelbare Laboratoriumopleiding (M.L.O.) of "Hogere Laboratoriumopleiding" (H.L.O.)
te behalen.
Een aantal zware motoren, auto's, brommers en fietsen op het parkeerterrein
en fietsenstalling roept al een beeld op, dat de studenten zeker niet alleen uit
de directe omgeving komen; bij navraag blijkt dan ook dat de school een duidelijk
regionale funktie heeft; de studenten komen van heinde en verre.

Bij het binnengaan van het gebouw valt al direkt op, dat de opleidingen een sterk
praktisch -karakter dragen; naast algemene ruimten en theorielokalen zijn diverse
laboratoria ondergebracht; vele studenten zijn in witte laboratoriumjas gestoken
met allerlei experimenten en onderzoeken bezig van chemische, fysische of biologische aard.
Het wordt de bezoeker al direct duidelijk dat het werk in een laboratorium echt
geen kwestie is van "alleen maar" wat spulletjes bij elkaar doen in reageerbuisjes;
het komt neer op het onderzoeken, vergelijken en kombineren van faktoren, gebruik
maken van vaak ingewikkelde en kostbare analyse-apparatuur - ook hier is de
opmars van de elektronika niet meer te stuiten - , inschakelen van de komputer
etc.
In het begin van de opleiding is het veelal een zaak van "Fingerspitzengefühl"
maar gaandeweg wordt het steeds meer denkwerk en gebruik maken van technische
hulpmiddelen. De sexe heeft daarbij helemaal niets te doen; zowel jongens als
meisjes hanteren Je technische hulpmiddelen, de analyseapparatuur, alsook de
computerterminals.
In de theorielokalen, op de laboratoria en in de kantine zijn studenten enerzijds
geconcentreerd bezig, anderzijds wordt er hartelijk gelachen; er heerst een
plezierige en goede werksfeer, de relatie tussen de studenten en docenten blijkt
van goede kwaliteit.
Uit een aantal pamfletten en aankondigingen op de publicatieborden en de prospectus springen een aantal zaken direct in het oog.
De Laboratoriumschool Breda ressorteert onder het Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs voor West-Brabant; het I.H.B.O.-vignet op het naambord deed dit al
vermoeden.
Behalve de dag-Laboratoriumschool bevindt zich onder de grote paraplu de avondLaboratoriumschool, H.T .S. en H.E.A.O. (dag- en avond-opleiding; binnen "dit
grote geheel kunnen de medewerkers en studenten ook gebruik maken van de
insti tuutsf acili tei ten.
Ook een studentenvereniging VIRGO (letterlijk vertaald "maagd") met een eigen
sociëteit is erg aktief. Een aspirant-student die aan de toelatingseisen voldoet
krijgt een plaats, waarbij voor bepaalde deficiënties in de vooropleiding extra
hulp wordt geboden. Na een propedeutische fase van één jaar kan voor wat H.L.O.
betreft in" de diplomafase gekozen worden voor de analytisch-chemische, de organische-preparatieve of de biochemische studierichting.
Concluderend is de Laboratoriumschool Breda een school waar met hard werken
in een plezierige omgeving en goede onderlinge relaties een opleiding genoten
kan worden voor een zeer interessante en verantwoordelijke baan; de mogelijkheden
om een baan te vinden zijn weer florissant en zijn zeker in vergelijking met andere
beroepsopleidingen op middelbaar en hoger niveau ruim aanwezig.
DE NASSAU

De Bouw
Toen in het voorjaar van 1958 de eerste voorbereidingen tot de bouw van de toekomstig Protestants Christelijke Nassau H.B.S. werden getroffen werden deze
door somige buurtbewoners met gemengde gevoelens ontvangen.
Immers enerzijds was het braakliggende terrein, de driehoek omsloten door de
Paul Krugerlaan, de Achillesstraat en de la Reyweg, een mooie plaats om honden
uit te laten en een prachtige speelgelegenheid voor de kinderen; anderzijds begreep
iedereen wel dat er uit stedebouwkundig en architectonisch oogpunt wel iets
met het terrein moest gebeuren.
De opening
De officiële opening van het gebouw vond plaats op 4 september 1959 en bijna
iedereen was ervan overtuigd dat er sprake was van een bijzonder stuk architectuur.
De school aanvankelijk een H.B.S. met een A en B afdeling en begonnen met
64 leerlingen verdeeld over 2 klassen, groeide gestaag en uitbreiding werd
noodzakelijk. In 1969 verschenen de eerste zes noodlokalen op de betegelde
oefenplaats aan de Paul Krugerlaan.

Groei en ontwikkeling
Na de fusie met 2 Bredase Protestants-Christelijke
Mulo-scholen in 1968, nam
de school van de ene op de andere dag toe van 450 tot 1000 leerlingen, verdeeld
over ti gebouwen, n.l. het hoofdgebouw aan de Paul Krugerlaan, alsmede dependances aan de Poolseweg, Bastionstraat en Michiel de Ruyterstraat.
Méde onder invloed Van de geboortestijging in de zestiger jaren, ontstond er
een groter aanbod van kinderen in de leeftijdsgroep van 12 jaar en ouder. Ook
vanwege de goede naam die de school had .verworven, nam het aantal leerlingen
spectaculair toe, zodanig dat in 1.977 nog eens acht lokalen moesten worden ge:
plaatst, nu op het grasveld aan de Achillisstraat.
In 1977 bedroeg het aantal leerlingen plm. 1500 en heden (1986) plm. 1850, verdeeld
over 66 klassen. De verwachting is dat dit laatste aantal wel het maximum is
dat de school kan huisvesten, ondanks de nieuwbouw van een grote tweede school
van plm. 1100 leerlingen in 1981, gesitueerd aan de andere kant van de militaire
sportvelden, waardoor de 3 dependances konden worden afgestoten.

Naamsverandering
Sinds de fusie in 1968 is de naam van de school omgezet in Nassau-Scholengemeenschap, een school voor Christelijk voortgezet onderwijs met na de gemeenschappelijke brugklas afdelingen voor Mavo, Havo en VWO (atheneum en gymnasium).
Kenmerkend is nog steeds de streekfunctie die de school heeft, blijkend uit het
grote aantal buitenleerlingen dat vanuit West-Brabant iedere dag per bus naar
"de Nassau" komt.
Verhoudingen met de buurt
De Nassau-ers hebben zich steeds thuis gevoeld in deze buurt en onze indruk
is dat ook de buurtbewoners in het algemeen geen grote problemen hadden met
de jeugdige, soms wel wat baldadige scholieren.
Wel waren er weleens wat buurt verstorende activiteiten, zoals rumoerige SintNicolaasvieringen. Zo ook de jaarlijkse stunt van de eindexamenleerlingen tijdens
hun laatste schooldag met in de avond en nacht daaraan voorafgaand luidruchtige
feesten en ludieke kampeertoestanden op het grasveld van de school.
Er kwarn weleens een boze klacht over sneeuwbalgevechten; maar na enige uitleg
van de schoolleiding en conciërge v.d. West en de toezegging dat er wat aan
gedaan zou worden, was er meestal wel begrip voor de situatie van de zijde van
de buurtbewoners.
Ook de opgewonden dame uit de buurt die op 29 maart 1969 het dagblad "De
Stem" opbelde met de mededeling, dat er op de "Nassau" een opstand onder de
leerlingen was uitgebroken, kon worden gerustgesteld toen haar werd uitgelegd,
dat het in het kader van de eindexamenstunt weleens voorkwam dat leerlingen
de docenten opsloten in de lerarenkamer!

De Haan waakt
Bijna 30 jaar heeft de "Nassau" een kenmerkende plaats in de buurt ingenomen,
met de "Haan" op de hoek Paul Krugerlaan-de la Reyweg als symbool van de
waakzaamheid! Wij hopen dat dit nog vele jaren zal duren in dezelfde harmonie
als in het verleden.
Van harte feliciteren
leum.

wij de buurtvereniging

Sportpark 11 met haar 50-jarig jubi-

Wanneer dit jubileum in januari 1987 op feestelijke wijze zal worden gevierd,
prijzen wij als "Nassau'! ons gelukkig en zijn er trots op dat dit zal plaats vinden
in de aula van ons schoolgebouw.

Onze deuren staan voor U open!
Tot ziens en nog vele jaren toegewenst!
Breda, juni 1986.
E. Brouwer (conrector)
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