
De Oude Pastorie te Ginneken

door

Dr. F. A. BREKELMANS

Tot voor enkele jaren stond op een romantische binnentuin1 nabij
de hoek van de Dillenburgstraat en het Postlaantje te Ginneken een
eerbiedwaardig oud huis van rechthoekige klassieke vormen met één
verdieping en een uitbouw aan de zuidzijde. Het pand droeg een zadel
dak met klokkestoeltje. De tuin bevatte ongeveer vijf fraaie bomen,
waaronder een harmonisch uitgegroeide beuk van hoge ouderdom het
meest opviel.

Een gecementeerde en witgeverfde gevel onttrok het metselwerk
aan het oog, doch moer- en kinderbalken in het interieur en enige andere
technische details maakten een datering van het opvallende pand op
de 17e eeuw aannemelijk.

De oorsprong en de vroegere bestemming hebben tot voor kort in
het duister gelegen. Er zijn speculaties geuit, die op een vroegere be
stemming als jachtslot der Prinsen van Oranje wezen, als bood het
naburige Bouvigne niet volop gelegenheid voor verpozing aan het gevolg
der Heren van Breda na de jachtpartijen in de bossen van Ginneken.

In werkelijkheid is dit huis in het jaar 1608 gebouwd als woning
voor de plaatselijke pastoor. Deze functie werd sedert 1597 vervuld
door Heer Nicolaas Bruyn. Als diens deservitor trad toen op Norbertus
van Rotturn, die Norbertijner pater was van de Sint Michielsabdij te
Antwerpen.2 Ginneken was hiermede het eerste dorp bij Breda, dat een
eigen woning voor de pastoor bouwde. Princenhage zou pas in 1635
volgen.3 Het Ginnekense bouwterrein, "den wal oft H: Geestacker"
genaamd, was eigendom van het Armbestuur.4 Het gebouw was - ver
moedelijk om redenen van veiligheid - rondom door een vierkante
gracht omgeven (in 1832 "waterkolk")5 en via een bruggetje toe
gankelijk. Aan de westzijde daarvan lag een tiendvrij akkertje of
"driesken". Een tiendkaart van Ginneken uit 1713 toont ons het ge-
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A Markt
B Duivelsbruglaan
C Kerkstraat (thans Ginnekenweg)
D Dillenburgstraat (vroeger Schoolstraat)
E Schoolakker
F Raadhuisstraat

Sectienummers:
273 - 274 Oude Pastorie, met moestuin

275 Gracht met brug
277 Toegangsweg vanaf de Dillenburgstraat
267 Openbare school
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Dorpskom van Ginneken, naar het kadastraal minuutplan, 1827.
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bouw nog zonder verdieping, terwijl een klokketorentje midden op het
zadeldak is geplaatst. Over de noordzijde van de gracht lag een brug
naar de toegang aan de huidige Dillenburgstraat.6 Merkwaardig is, dat
een kaart van het Mastbosch uit 1709 het gebouw wel degelijk mét een
verdieping weergeeft. 7

Veertig jaar lang hebben de katholieke herders der Ginnekense
Laurentiusparochie op deze, zelfs thans nog idyllische plek gewoond.
De laatste katholieke geestelijke, die er onderdak genoot, was de wit
heer Aldericus Lemmens (1615-1679), die tot 1665 het pastoraat van
Ginneken is blijven vervullen.8

Zoals Hallema heeft uiteengezet, was Ginneken een der dorpen in de
Baronie, waar het reformatorisch christendom al vroeg aanhangers vond.
De deken van Breda vermeldde bij zijn visitaties van 1614 en 1619
reeds zestig gereformeerden in dit dorp. Vanaf 1618 kan men hier van
een met Chaam gecombineerde hervormde gemeente spreken, die in een
dépendance van het huis Cathelynenhoeve nabij de Markt haar samen
komsten hield. Het gebouw werd vernield tijdens het beleg van Breda
door Spinola in 1625.9 De classis Breda trachtte toen in een ongeda
teerd; doch vermoedelijk tussen 1625 en 1628 opgesteld rekest het
Ginnekens kasteeltje Bouvigne voor de eredienst en als onderdak voor
de predikant van Prins Frederik Hendrik te verkrijgen, nadat baron
Balançon, gouverneur der vesting Breda, dit slot had ontruimd. lO

Dezelfde classis besloot op 5 september 1628 de Ginnekense predi
kant te subsidiëren o.a. voor het bouwen van een noodkerk.ll Balançon
kan nooit later dan 1631 op Bouvigne gewoond hebben, daar hij in dat
jaar was benoemd tot Generaal der Artillerie en op 5 september van dat
jaar uit Breda was vertrokken.12 Het Ginnekens kasteeltje was het jaar
tevoren overigens reeds als woning toegewezen aan Adriaen VereIst,
"commies van de finantiën en de domeinen" van de Prins in Brabant.
Deze hoge ambtenaar zullen wij aanstonds ontmoeten als rentmeester
van de geestelijke goederen in dit gebied. Hij is Bouvigne tot zijn over
lijden in 1660 blijven bewonen.l3 De ontruiming van het slot door
Balançon, die tijdens het roemvolle beleg door de markies Spinola de
stellingen onder Teteringen had verdedigd,l4 moet in verband met deze
toewijzing tussen 1625 en 1630 zijn gevallen. Daar een kerkruimte aan
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de Ginnekense hervormden door de brand van 1625 was ontvallen en
in 1628 hulp voor een nieuwe behuizing door de classis werd verleend,
moet het zojuist vermelde rekest, dat klaagt over het ontbreken van een
predikplaats "naer Mey eerstcomende" tussen 1625 en 1628 zijn ge
schreven.

Het classicaal verzoekschrift werd niet ingewilligd, welk resultaat
moet geleid hebben tot het bouwen van het zojuist vermelde proviso
risch bedehuis en tenslotte - aldus Hallema - in 1634 tot het inrichten
van een tweede noodkerkje.9

Aan de vaste predikant, die Ginneken sedert 1641 bezat, ds. Johan
nes Losecatius, kon inmiddels nog geen eigen behuizing geboden wor
den. Rond 1647 woonde deze zelfs nog in een huurkamertje, dat behoor
de tot de woning van een "papist".

Na de Vrede van Munster kon de Prins van Oranje als Heer van
Breda volledig beschikken over de geestelijke goederen in de Baronie,
die hem krachtens de resolutie der Staten-Generaal van 9 maart 1589
waren toegewezen.15 Voor het beheer daarvan had deze al geruime tijd
een afzonderlijke rentmeester in dienst, de zojuist genoemde VereIst.
Acht dagen nadat deze de verbeurdverklaring der katholieke bezittingen
had gepubliceerd (28 juni 1648) verliet pastoor Lemmens de riante
dorpspastorie. Zijn verblijf had dus niet veel langer dan acht maanden
geduurd, daar hij pas op 7 november 1647 was benoemd. Spoedig vond
hij onderdak op het slotje Grimhuizen te Ulvenhout, dat tenslotte het
katholieke centrum werd voor geheel Ginneken.8

Op 30 juli 1648 meende ds. Losecatius, dat het ogenblik gekomen
was om zijn intrek in de - ten behoeve van de hervormden - gecon
fiskeerde pastorie te nemen. Hij stuitte echter op verzet van het na
genoeg geheel uit katholieken bestaande dorpsbestuur, dat "de bedienaar
des Goddelijken Woords" uit dit huis weerde, omdat hij geen akte van
toelating van de Prins van Oranje kon tonen. Dominee's démarche vorm
de wel aanleiding voor het plaatselijk bestuur om de Prins te verzoeken
"deze sake te houden in staete" totdat de Prins een algemene regeling
omtrent de rechtspositie der pastoors in de Baronie zou hebben genomen.
Als motief voor hun voorlopige weigering voerden de Ginnekense inge
zetenen aan, dat zij "anno 1608 de pastorije uyt haer eijgen middelen

4

Jaarboek De Oranjeboom 24 (1971)



hebben doen bouwen ende becosticht, sonder dat de pastoor van Gin
neken oH sijne predecesseuren daertoe hebben gecontrîbueert".16 De
Prins stelde dit stuk op 5 augustus 1648 om advies in handen van de
drossaard der Baronie, Cornelis van Aersen en van evengenoemde rent
meester Verelst. Deze berichtten spoedig, dat het pastoorshuis was ge
sticht op de pastorale gronden en merendeels bekostigd uit de inkomsten
van de Armen en zij wezen op de regel "dat oock nae rechten t'gebouw
moet volgen den grondt".l 7 Volgens hen bezat de gemeente Ginneken
geen eigendomsrecht of publiek beschikkingsrecht ten aanzien van de
pastorie.1S

Predikantswoning

Dit voor de Ginnekenaren ongunstig stuk had tot gevolg, dat de
predikantenzoon Losecatius op 1°oktober van de Prins verlof kreeg
om het omstreden pand in bezit te nemen.19 Daar hij reeds in 1650
overleed, heeft hij evenmin als pastoor Lemmens lang plezier van het
huis gehad. Deze gereformeerde zielenherder en zijn opvolgers liepen
van hun woning naar de kerk door het huidige Postlaantje, dat vroeger
heel zinvol "Domineestraatje" heette. De schrijver Henri 't Sas heeft
het ongeveer twintig jaar geleden in zijn courantartikelen onder die
naam tot leven gewekt.

Na Losecatius is een reeks van tien predikanten de pastorie blijven
bewonen. Onder hen komen bekende namen voor als Santvoort, Hir
schig en Roscam Abbing. Hirschig (1795-1818) heeft in 1798 het
gevaar weten af te wenden, dat het huis mét de kerk zou terugkeren
naar de rooms-katholieke inwoners. Een plan van naasting, door de beide
religies opgesteld, had de kerk op f 9100,- het domineeshuis op
f 2150,- getaxeerd. Door de behandeling van deze zaak te traineren,
is de restitutie tenslotte verhinderd.20

Volgens de oudste kadastrale kaart van Ginneken (1827) was de
pastorie toen nog altijd door een gracht omgeven. Deze was 19 meter
breed, terwijl de grootste lengte 35 meter bedroeg. Naar de Dillenburg
straat leidde een toegangsweg van 20 meter erheen.21 Het huis bezat
toen reeds een tuinkamer op het zuiden.
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Tijdens de ambtsperiode van ds. F. Roscam Abbing (1832-1870)
is het perceel ingrijpend veranderd. Dit leert ons een bestek uit 1858,
dat in zijn geheel bewaard is gebleven. We lezen daarin bijvoorbeeld,
dat de ramen van de opkamer werden verlaagd. Op de eerste verdieping
kwamen vijf in plaats van vier ramen. De moerbalken in de gang
moesten waterpas gekapt worden. In de studeerkamer moesten de bal
ken door stucwerk worden verborgen en een schoorsteen geplaatst. Het
bestek leert ons het bestaan van een tuinkamer. Voor het torentje werd
een koperen windvaan met ijzerwerk geleverd. De aannemers waren C.
van Pelt en J. Speekenbrink, die hun werk voor f 1092,- verrichtten.22

In het gemoderniseerde huis hebben daarna nog drie andere predi
kanten gewoond, van wie ds. Ph. Peter de laatste was (1880-1885).
Na diens vertrek naar Serooskerke werd de Bredase predikant D.
Beeckman op 9 oktober 1885 naar Ginneken beroepen. Samen met de
kerkeraad, notabelen en kerkvoogdij bracht deze een week later een
bezoek aan de pastorie. Daarbij werd bevonden, "dat de pastorie, of
schoon nogal mooi gelegen, een oud gebouw blijkt te zijn en ten eenen
male ongeschikt voor de bewoning door een net gezin, dat zooals het
meermalen bij predikanten geschiedt, nogal bevolkt is."

Een week later ging de beroepen predikant met zijn echtgenote het
gebouw c.a. nader inspecteren, waarbij werd opgemerkt, dat het be
trekken van zulk eene ongezellige, achteraf gelegen, verouderde, slecht
ingerichte en aan gemakken arme pastorie, hoe schoon dan ook, vooral
bij zon- en maanlicht de ligging zij, voor het gezin van een predikant,
vooral wanneer er volwassen kinderen zijn, een groot bezwaar oplevert.
Het echtpaar Beeckman bezat op dat ogenblik vijf kinderen, nl. vier
dochters en een zoon in de leeftijd tussen 12 en 23 jaar. In Breda
bewoonden zij het riante patriciërshuis Catharinastraat 14.

De bevindingen van het predikantenpaar vormden voor de op
19 oktober gehouden gecombineerde vergadering van de kerkeraad met
notabelen en kerkvoogden aanleiding om te besluiten aan het Provinciaal
College van Toezicht machtiging te vragen om de oude pastorie te ver
kopen en een ander huis aan te kopen. Dit besluit baatte niet ten op
zichte van Ds. Beeckman, want op 25 oktober kwam al bericht van hem
binnen, dat hij het beroep naar Ginneken niet aannam.
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Mil. J. A. VORSTMAN J
Notaris te Ginneken,

J. F. A. VAN ASPEREN J
Notaris te Breda.

k
zullen ten vel'zop.ke van het COLLEGE

. VAN KERKVOOGDEN der Neder
duitsche Hervormde Gemeente van
Ginneken en Bavel, op tijd en plaats

hierna genoemd,

Veilen en Verkoopen :

DE PASTORIE,
ERVE EN TUJN,

van de Nederduitsche Hervormde Gemeente van
Ginneken, slaande en gelegen aan de SchooI
straat te Ginneken I kadaster sectie I, DOS. 1892,
'1893, 1894, '1895 I 1896 en 1897. samen groot
73 aren 24 centiaren.

Voor deze verkooping verdeeld in
de volgende koopen:

KOOP EEN.

Het Woonhuis, Erf en Tuin 1
staande en gelegen te Ginneken aan de SchooI
straat , kadaster sectie I, n°. 1892, groot 37 aren
5 centiaren.

Bevattende het HUIS beneden: 4 kamers I .

provisiekamer, keuken met bijkeuken, en boven:
4 kamers, 2 dienstbodenkamers en zolder.

Het HUIS is te bezich tigen Dinsdags en
Vrijdags van iedere week tusschen 12 en 4 uur.

Aanvaarding bi;j de betaling van de kooppenningen
vóór oj uiterlijk op 1 April 1886.

De zit dag e n zullen gehouden worden op
","OElWSD&GElW .0 en 24 J"EDR1J&HI
.886 9 beide dagen des avonds te 7 uur, de
eerste ten koffiehuize van den heer C. VER
DAASDONK, op RUSTOORD te Ginneken, .en de
t wee de ten koffiehuize van den heer F. A.
HU~:SE, in den Za n d berg onder Teteringen.
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l.
Fragment

De dorpskom van Ginneken met omgeving in 1713.
van een tiendkaart in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch.

Foto Centraal Laboratorium voor voorwerpen

...-an kunst en wetenschap te Amsterdam.
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2. De dorpskom van Gil1l1eken met omgeving in 1709. Fragment van een kaart van het
Mastbosch in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch. Links de pastorie, in schuine richting naar
boven achtereenvolgens de markt met een waterput, de hervormde kerk en hct kasteel Bouvigne.

Foro Centraal Laboratorium voor voorwerpen

van kunst en wetenschap re Amsterdam.
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3. Oude Pastorie te Ginneken, zuidgevel.
Foto Mevrouw Van der Stam.
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4, Oude pastorie te Ginneken, noordgevel mei 1962,
Foto B. van Gîls. Gemeentearchief Breda.
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Toen vervolgens ds. F. W. Stutterheim (1886-1916) was benoemd
werd toch ook voor hem naar een ander domicilie uitgezien. Dit besluit
leidde tot de openbare verkoop der oude Ginnekense pastorie, die op
10 februari 1886 plaats had ten overstaan van de notaris J. F. A. van
Asperen. Het complex was in zes kavels verdeeld, waarvan de eerste
drie (sectie I 1892-1895) op 2 april 1886 voor f 10.500,- werden
toegewezen aan de broodbakker Adriaan Hendrik Ballintijn te Ginne
ken.23 Ds. Stutterheim ging aanvankelijk wonen in dorp A 41 (later
vermoedelijk WiIhelminastraat 50, thans Ginnekenweg 239) en sedert
1898 op het adres Schoolstraat A 312f, welk pand identiek is met het
huidige perceel Dillenburgstraat 93.

Opnieuw eigendom der burgerlijke gemeente.

Na diverse lotswisselingen en de bouw op het pastorieterrein van
een aantal onooglijke huizen in de Postlaan besloot de gemeenteraad
van Ginneken en Bavel in geheime vergadering op 15 juni 1929 de oude
pastorie aan te kopen. De koopsom bedroeg f 18000,- voor het
huis met 45 are en 40 c.a. grond. Het perceel werd aan particulieren
verhuurd, het gehele complex eerst aan de koopman Jan Schipper, een
deel van de tuin later (bij raadsbesluit dd. 30 oktober 1934) aan J. P.
Voeten. In 1931 vond een der agenten van politie hier onderdak; drie
jaar later huurde de matrassenmaker Thijs van Geel het pand. Toen na
de zichtbare groei der gemeente het 18e eeuwse raadhuis te klein was
geworden richtte de gemeente het witte huis in 1940 in tot bureau voor
de afdeling burgerlijke stand, bevolking en militaire zaken der gemeente
secretarie.24 In 1941 werd in de tuin nog een houten gebouw geplaatst
voor de uitreiking van persoonsbewijzen.

De secretariebestemming duurde tot 1 november 1943 voort. Nadat
inmiddels de gemeente Ginneken en Bavel per 1 januari 1942 was
opgeheven ging de eigendom over op de gemeente Nieuw-Ginneken.
Het huis werd van 10 februari 1944 - 29 oktober 1944 door de Duitse
weermacht gebruikt en van 31 oktober 1944 - 21 november 1945 door
de geallieerde strijdkrachten. Daarna werd het oude domineeshuis per
1 december 1945 verhuurd aan de architecten Ir. Alph. Siebers en Ir.
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W. M. van Dael. In 1947 stootte Nieuw-Ginneken het in onderhoud
langzamerhand nogal kostbare pand voor ruim f 14.000,- af aan de
gemeente Breda.25

Toen het perceel te klein werd voor het architectenbureau kwam het
vanaf 1 januari 1964 leeg te staan. Verschillende serieuze kopers dien
den zich aan, zoals een architect en de leidster van een balletschool. Het
gemeentebestuur besloot echter in februari 1964 definitief niet tot ver
koop over te gaan. Nadat de pastorie in 1963 was geplaatst op de ont
werp-monumentlijst der gemeente Breda, werd van gemeentewege gener
lei zorg meer aan de instandhouding besteed. Hoewel de dienst Open
bare Werken het pand zorgvuldig had dichtgetimmerd, werd het in de
loop van 1964 zelfs door baldadige lieden leeggeroofd en half gesloopt,
terwijl het gemeentebestuur bij de staatssecretaris van O.K.W. een
officiële sloopvergunning had aangevraagd. Deze werd op 7 december
1964 verleend. Op 8 januari 1965 werd aan Openbare Werken machti
ging gegeven over te gaan tot algehele afbraak met behoud echter van
kunsthistorisch waardevolle fragmenten. Spoedig daarop was het meer
dan 350 jaar oude huis van de aardbodem verdwenen.

Wat thans nog rest zijn de tuin en de fraaie bomen. Wie op deze
plaats gaat staan "voelt" hier bijna de historie gestalte krijgen. Er kan
thans nog slechts één besluit genomen worden, dat het onbegrijpelijke
besluit tot sloping enigszins compenseert, namelijk verkoop van de tuin
met beplanting in huidige staat aan een particulier, die hier een woning
van goede architectuur laat bouwen. Dan ontstaat een siuatie, analoog
aan die van het prinselijk jachthuis in het Liesbosch, dat tien jaar ge
leden niet door een overheidsbesluit, maar door de Rode Haan teniet
ging. Op het terrein binnen de nog immer fraaie gracht is een nieuw
landhuis verrezen, welks bouwstijl uitstekend met de omgeving harmo
nieert. Bij de recente bouw van een nieuwe predikantswoning had de
hervormde gemeente van Ginneken de plaats der Oude Pastorie als
bouwterrein kunnen kiezen. Thans staat de Ginnekense pastorie op een
zodanige plaats bij de Duivelsbrug, dat zij de mooie dorpskerk onttrekt
aan het oog van hen, die het oudste deel van Ginneken vanaf het Mast
bosch willen bekijken.
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der gemeente Ginneken en Bavel (Utrecht 1941), pag. 348-349, alsmede A.
Hallema, Geschiedenis der NederIandsch-Hervormde gemeente te Ginneken, afb.
tussen pag. 32 en 33.

17 Nass. Dom., f. 43 en 49.
18 Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid met aan

teekeningen van mr. S. J. Fockema Andreae, 4e druk (Arnhem 1939), I pag. 47
(boek II, deel 10, § 8; zie ook II pag. 136), huldigt de opvatting, dat wie met
eigen hout of steen bouwt op eens anders grond de eigendom van het bouwwerk
verliest; dit vervalt aan de grondeigenaar. Indien degene die bouwde gebruiker
van de grond was of te goeder trouw meende eigenaar te zijn, moest· de grond
eigenaar de waarde van de opstal vergoeden. De ambtenaren van de Prins wilden
blijkbaar de romeins-rechtelijke regel toepassen: "superficies solo cedit" (D.
XLIII, 17, 3, 7).

19 ARAG, Nass. Dom. 1105, f. 48.
20 Hallema, a.w. pag. 159.
21 GAB, Topografisch-historische atlas 1960-71 (sectie I, Ie blad).
22 GAB, Archief Nederlands-Hervormde gemeente Ginneken en Bavel, oude inven

taris 53 L. In de na de raadpleging opgestelde archiefinventaris kon ik het stuk
niet terug vinden.

23 GAB, Archief Ned. Herv. Gemeente Ginneken en Bavel, Archief Kerkvoogdij
nr. 2; Archief Kerkeraad nr. 5, verg. dd. 13 sept., 9 okt. en 12 nov. 1885;
Hypotheekkantoor Breda, register van woordelijke overschrijving, deel 651175.

24 GA Nieuw-Ginneken, archief der gemeente Ginneken en Bavel, afdeling
1925-1941, dossiers -2.07.351 Eigendommen, pand Prinses Julianastraat 6;
-2.07.354, Gemeentehuis; GAB, afdeling III-54a, akte no. 35.

25 Gemeentesecretarie Breda, c1assificatienummer -2.07.151, dossier 47a (statisch
archief doos 11A, map II, kwesties over eigendommen 1942-1947 betreffende
grenswijziging 1942); ibidem dossier -2.07.152/494 betreffende Viandenlaan 4.
GA Nieuw-Ginneken, archief der gemeente Nieuw-Ginneken, doss. -2.07.354,
Gemeentegebouwen. Houten gebouw bij gymnastieklokaal op den Schoolakker
(bergplaats) 1942/1943. Het hierna volgende is aan deze dossiers of aan monde
linge mededelingen ontleend.
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