Twee monumenten aan de Bredase Delpratsingel

door

DONALD HENNEMAN EN JAC DE WIJS
Aan de Delpratsingel in Breda neemt het gebouw van de Directie ondernemingen Zuid van de Belastingdienst een markante plaats in. Als de bomen in het voorjaar nog niet zijn uitgelopen, is het geheel vanaf een van de beide bruggen over de
Delpratsingel goed te zien met - als unicum voor de stad - een plantsoenlje voor de
deur. De panden met de nummers 22 en 23 ademen uiterlijk nog in belangrijke
mate de voorname sfeer en de geest van de tijd waarin ze zijn gebouwd. Niet voor
niets komt nummer 22 in 1967 en nummer 23 in 1992 op de gemeentelijke mOl1l1menten1ijst. Dit onder meer vanwege hun ligging en door het feit dat beide panden
en hun voormalige bewoners een nauwe relatie hebben gehad met de groei en ontwikkeling van de stad aan het eind van de vorige eeuw. Wie de beide panden goed
in ogenschouw wil nemen, moet er echter recht voor gaan staan. Dan valt pas het
fraaie geheel op.
De geschiedenis van de beide panden gaat zo'n 120 jaren terug. In de periode
daarvoor behoort de grond waarop de Directie ondernemingen Zuid thans is gevestigd tot de vestinf,'Werken rondom de stad Breda.

Ooit een dee/van de vestin;J;wer/een
Al in de middeleeuwen is Breda omringd door vestingwerken die een aantal keren als gevolg van stadsuitbreidingen zijn verlegd en aangepast. In de achttiende
eeuw komt er echter een andere visie op de verdediging van stad en land. Men besluit niet langer meer vestingsteden in stand te houden, maar het accent te leggen op
de aanleg van verdedigingslinies. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de Vestingwet van 1874. Die bepaalt dat het zwaartepunt van de verdediging zal worden gelegd in een gebied dat wordt begrensd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het
oosten en het Hollands Diep in het zuiden.
Aan deze wet is het Vestingbesluit van 1868 voorafgegaan. Bij dat besluit is
Breda de functie van vestingstad ontnomen. Als gevolg daarvan heeft het Departement van Oorlog de terreinen die niet meer nodig zijn voor militaire doeleinden,
aan het Domeinbestuur overgedragen. Dat zal de vestingwerken slechten en de
grond waarop ze liggen, verkopen.
Met het ontwerpen van plannen wordt Frederik Willem van Gendt belast, zoon
van J.G. van Gendt, hoofdingenieur van de Waterstaat. Hij stelt een plan op dat
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voorziet in een singelgracht. Grote delen van de waterlopen, die in de vestingwerken zijn opgenomen, worden in dat plan gehandhaafd. Na veel discussies in de gemeenteraad van Breda, die vooral betrekking hebben op de gevolgde procedures,
worden de plannen goedgekeurd.
Een deel van de waterloop aan de huidige Delpratsingel, juist voor het pand
nummer 23, is een overblijfsel van een vroegere gracht die tot de vestingwerken behoorde.
In 1874 is de aanleg van de straten, waaronder de Singelgracht, de huidige
Delpratsingel, zo ver gevorderd dat overdracht van Rijk aan gemeente plaatsvindt.
Het nieuwe gebied tussen het geplande station van de Staatsspoorwegen en de
Koninklijke Militaire Acadenüe wordt bestemd voor woningbouw.
Volgens de toemnalige stadsarchitect A.F.]. Cuypers dienen in dat gebied villa's
te verrijzen en andere fraaie particuliere huizen met mooi aangelegde tuinen. Dat
past geheel in het beleid dat ook door andere gemeenten wordt gevoerd: 'aantrekking
van bUlgers met een goede welstand en dank zU hun komst een economische injectie met gunsti,~e ~ffecten op de langere termijn}.
Laten we beide panden eens wat beter bekijken.

Ooit GewestelUk Arbeidsbureau en Stoomwezen
Het pand nummer 22 is geheel in baksteen uitgevoerd, onttrokken aan het oog
door pleisterwerk en in 1993 zandkleurig geschilderd met het houtwerk in een passende tint bruin. Het is pas na een verbouwing in 1986 aan de directie van de
Belastingdienst toegevoegd. Inwendig is het daarbij aangepast aan de functionele eisen van een kantoorgebouw, voorzover dat bouwkundig althans mogelijk was.
Dit pand is gebouwd tussen 1882 en 1884 en heeft de familie De Pauw-Gerlings
gehuisvest. De toenmalige eigenaar was directeur van de Hollandsche Luciferfabriek.
De bouw is overigens niet zonder problemen verlopen. Tijdens de bouw begint namelijk de fundering te verzakken. Kennelijk is er onvoldoende rekening mee gehouden dat gedeeltelijk op de gedempte gracht wordt gebouwd. Daardoor ontstaat vertraging, zodat het pand pas in 1886 onder leiding van de architect A. Mol wordt afgebouwd.
Het afgeplatte dak oogt duidelijk minder fraai. Oorspronkelijk is een derde verdieping voorzien met vensters in de dakrand, maar dat plan is nooit ten uitvoer gebracht, vanwege de geconstateerde verzakking. Een aanvankelijk aangebrachte dakkapel is later weer verwijderd.
De balustrade op de eerste verdieping bestaat uit ijzer met een motief van elkaar
overlappende ovalen. Het balkon steunt op drie consoles. Twee openslaande deuren
komen uit op het balkon. Boven de deuren zien we schelpmotieven in stucwerk,
omgeven door florale vormen. De gevel wordt door een aantal uitstekende delen nader onderverdeeld. De onderzijde van de fi-ies is telkens versierd met twee blokken
in sttlcwerk per venster, die qua ligging overeenkomen met de grote gootklossen van
de dakgoot.
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De bouwstijl is een zogeheten 'neo-stijl'. Dat wil zeggen dat het een typisch
eind negentiende-eeuws pand is met stijlkenmerken uit het verleden. Het is daardoor niet te herleiden tot één stijl uit een bepaalde periode uit de geschiedenis.
Reeds in 1905 vinden de eerste verbouwingen plaats. Daarbij wordt een aanwezige veranda voor een groot deel overdekt. De woning wordt in 1926 aangekocht
door de overheid en heeft huisvesting geboden aan het toenmalige Gewestelijk
Arbeidsbureau en een vestiging van het Stoomwezen. De tuinzijde wordt daartoe
uitgebreid met een vleugel en inwendig aangepast als kantoor.
In 1954 is het pand aan de achterzijde uitgebreid en intern gerenoveerd. Ook in
de daarop volgende decennia volgen de verbouwingen elkaar regelmatig op. Zo is in
1962 de zolder ingericht voor de Raad van de Kinderbescherming.
Het pand Delpratsingel 22 is in 1975-1976 gemoderniseerd, in 1986 opnieuw
verbouwd en aan de achterzijde verbonden met de toenmalige Directie der
Rijksbelastingen op nummer 23. Daarbij is inpandig een ruimte ingericht als kantine/ ontmoetingsruimte en de zolder geschikt gemaakt als vergaderzaal.
Door al deze aanpassingen, verbouwingen en uitbreidingen heeft het pand inwendig ztjn monllmentwaarde min of meer verloren. Vandaar dat de laatste opknapbeurt in 1993 zich heeft beperkt tot het schilderwerk aan de gevel om die een meer
eind negentiende-eeuws aanzien te geven.

1.

Links Delpratsingel 22, rechts, nummer 23, het monumentale pand dat Tydeman jr. liet optrekken. In
beide gebouwen is tegenwoordig de Belastingdienst, Directie ondernemingen Zuid gevestigd.
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71'deman laat oorspronkelijke woningen slopen
Het pand Hlet nummer 23 is niet de eerste woning op deze plaats. Kort na het
slechten van de vestingwerken worden Pieter van de Erve Janszoon en Antonie
Johannes Stal de eerste eigenaren van dit perceel. Zij kopen op 8 juli 1876 ieder een
stuk grond waarop zij gezamenlijk een woning laten bouwen, wat wij tegenwoordig
een 'twee onder een kap' noemen. De woningen krijgen de nummers 6 en 7 aan de
Singelgracht. Goedkeuring voor de gezamenlijke bouw van hun woning krijgen ze
bij besluit van de gemeenteraad van Breda, van 9 april 1877.
Stal en Van de Erve zijn gegoede burgers met een n1.aatschappelijk belangrijke
functie. Stal is bouwkundige en Van de Erve hoofdopzichter bij de ontmantelingswerken. De woningen die zij laten bouwen, zijn dan ook allerminst simpele huisjes.
De voorgevel van de beide huizen lijkt qua stijl erg veel op de huidige vOOl'gevel van het pand Delpratsingel 23, maar als de details goed worden bekeken blijken
toch duidelijke verschillen.
Op 4 november 1885 verkopen Stal en Van de Erve de beide panden met bijbehorende grond aan ene Meinard Tydeman voor het totale bedrag van f 25.000.
Bepaald geen geringe som. Waarom Tydeman zich met zijn gezin juist aan de
Noordbuitensingel (voormalige Singelgracht, thans Delpratsingel) vestigt is niet duidelijk. Wellicht heeft het iets te maken met de eerste kennismaking van Tydeman
met Breda. In 1881 vestigt hij zich namelijk in de stad. Volgens het adresboek uit dat
jaar woont hij aan de Noordbinnensingel D 466, thans Seeligsingel 5. Pal aan de
overkant van zijn latere woonst. Misschien is het toeval, maar het is niet onwaarschijnlijk dat Tydeman in 1881 wel eens mijmerend naar buiten heeft zitten kijken
en zijn oog heeft laten vallen op het toen al mooie stekje in de wijk waarin de
Delpratsingel is gelegen. Waarschijnlijk heeft hij er toen van gedroomd zich daar
ooit eens te vestigen.
Tydeman heeft bij de aankoop kennelijk grootse plannen, want nog in 1885
koopt hij een perceel grond achter het pand dat hij eerder heeft gekocht van Van de
Erve. Twee weken na zijn eerste aankoop, bij akte van 18 november 1885, breidt hij
zijn bezit nog verder uit. Hij koopt op die datum voor f 2.500 twee huisjes aan de
voormalige Mauritsstraat. Een daarvan ligt direct achter het perceel dat hij van Stal
heeft gekocht. De huisjes zijn ten tijde van de aankoop verhuurd.
Meinard Tydeman laat de twee woningen aan de Delpratsingel enigszins aanpassen en met elkaar verbinden, waarna hij er zich met zijn gezin vestigt. Tydeman besluit korte tijd later de oorspronkelijke panden te laten slopen en een geheel nieuw
pand te laten bouwen. Dat het huis geheel en niet slechts voor een deel is gesloopt,
kan mogelijk ook zijn oorzaak vinden in de verzakkingen waarmee het aanliggende
pand te maken heeft gekregen. Mogelijk heeft Tydeman daaruit de juiste conclusie
getrokken dat het verstandiger zou zijn maar helemaal opnieuw te gaan bouwen.
Een andere reden tot aankoop en sloop kan hierin zijn gelegen dat de
Delpratsingel toen al een aantrekkelijke straat was om aan te wonen. Het huis ligt
dicht bij het station, voorportaal van de belangrijkste vorm van vervoer in de vorige
eeuw, aan een schitterende singel gesitueerd en toch ook buiten de bebouwing van

49

Jaarboek De Oranjeboom 49 (1996)

het oudere Breda met zijn smalle straten. Dat loont op zich al de moeite op zo'n
plaats een huis te laten neerzetten dat volledig beantwoordt aan de wensen van zijn
bewoners. Kennelijk heeft het echtpaar zich meer tot deze locatie aangetrokken gevoeld dan tot het Wilhelminapark, de villawijk voor de welgestelde Bredanaren, die
toen in ontwikkeling was.
Toestemming voor een volledige herbouw wordt verleend op basis van een
'Plan voor Heerenhuis, Delpratsingel E no. 7'. Dit gebeurt bij besluit van het college
van Burgemeester en Wethouders van Breda van 14 juni 1897, nr. 406. Wanneer de
bouw door de architect J.J. van Nieukerken, is gestart is niet duidelijk geworden.
Wel dat het in 1898 is opgeleverd zoals uit een inscriptie in de gevel blijkt. Het is in
ieder geval klaar op het moment dat Wilhelmina in 1898 als koningin wordt ingehuldigd. Er bestaat namelijk nog een foto die laat zien hoe het huis voor die gelegenheid geheel versierd is. Dat er uitbundige versieringen aan huizen worden aangebracht bij bijzondere gebeurtenissen rondom het Koninklijk Huis, is in die tijd heel
normaal, rnaar voor Tydeman heeft dit kroningsfeest toch een extra dimensie. Hij is
namelijk lid van het comité dat ervoor moet zorgen dat Breda een blijvende herinnering aan die kroning overhoudt. Dat wordt de Wilhelminafontein, die oorspronkelijk is opgericht op de Grote Markt en die in 1909 is verplaatst naar de ingang van
het stadspark Valkenberg. Later is de fontein verplaatst naar de kruising Sophiastraat/Mauritstraat, waar hij nu nog is te bewonderen.

BUna honder4iarige
Kijkend naar het in bak- en natuursteen opgetrokken pand, ziet men een statige
gevel met een soort pilaren. Het geheel kan worden omschreven als een 'rond 1800stijl' en grijpt terug naar gevels die gangbaar zijn in de tijd van Lodewijk XVI. Deur
en balkon zijn asymmetrisch geplaatst, wat lijkt voort te komen uit de keuze voor de
plaats van het trappenhuis en de hal, alsmede de ruimte nodig voor de zogeheten
balzaal. Doorgaans laten huizen van deze vorm zich kennen door hun symmetrische
vorm met de ingang in het midden. Dezelfde bouwmeester heeft voor een perceel
aan de Kneuterdijk in Den Haag een vergelijkbare woning met een nagenoeg identieke halontworpen.
De gevel die wij nu kennen, is praktisch ongewijzigd gebleven in de loop der
jaren. Alleen de schoorstenen aan de beide uiteinden van het dak zijn verwijderd.
Wat ook is verdwenen, is de oorspronkelijke roede-indeling van de rarnen, hoewel
de kozijnen nog origineel zijn. Verdwenen zijn eveneens nagenoeg alle binnen luiken achter de ramen die de nacht buitensloten.
Bij nadere bestudering van de gevel is hier en daar nog scher[~chade uit de oorlog zichtbaar. Zowel in 1940 als in 1944 liep het pand schade op.
De gevel is opgetrokken in rode baksteen, met toepassing van hardsteen in gevelplinten, pilasters en decoraties rondom de entree. Het geheel ademt een degelijke
en voorname indruk zonder al te veel opschik. Boven de ingang bevindt zich een
balkon met balustrade en daarboven trots de datum van de bouw: MDCCCXCVIII.
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De twee vensterassen aan weerskanten zijn gevat tussen pilasters van natuursteen. De stijl waarin die pilasters zijn uitgevoerd, is Dorisch: forse, gedrongen zuilen
zonder voetstuk en met een onversierd bovendeel.
De enige overdaad aan de gevel vinden we aan de balustrade die is voorzien van
balusters en hoekpanelen, alsmede aan de dakkapellen, uitgevoerd in natuursteen,
bekroond met boogvormige versieringen, fi-ontons genaamd. De dakbedekking bestaat uit donkergrijze kruispannen. Wanneer het zonlicht op de voorgevel valt, zien
we pas goed hoe de kleurafwerking, aangebracht in 1994 en teruggrijpend naar de
kleuren die gangbaar zijn rond de eeuwwisseling, een goed beeld geeft van hoe dit
pand er toen moet hebben uitgezien.

2.

De achterzijde van het pand DelpratsingeJ 23 (ca. 1900).

Met recht moet de familie Tydeman ingenomen zijn geweest met het door de
architect bereikte resultaat. Niet alleen de straatzijde laat een huis met allure zien,
ook vanuit de tuin heeft de achterzijde destijds een fraai aanzien geboden, al spreekt
daaruit meer de intimiteit die bij dit van de straatzijde afgekeerde deel past. Op een
foto, gemaakt omstreeks 1900, blijkt dat hier geen sprake is van een strakke gevelindeling, zoals aan de voorzijde. Het trappenhuis bijvoorbeeld steekt door de dakgoot
omhoog en eindigt net onder de nok van het dak. Het linkerdeel van de gevel komt
duidelijk naar voren. Rechts is de uitbouw zichtbaar van de bijkeuken. De openslaande deuren van de balzaal en van de hal komen uit op een overdekte veranda.
Deze veranda is fraai versierd en geeft uitzicht op de prachtige grote tuin.
Met een tuin van ongeveer 1000 m2 en een echtgenoot die veel uithuizig en
zeer druk bezet is, is het niet zo verwonderlijk dat de vrouw des huizes over een
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tuinman wil beschikken. De tuin is voor haar erg belangrijk en tuinieren is een grote
hobby van Anna Tydeman. Zo groot zel[~ dat in 1898 de tuin nog een uitbreiding
ondergaat. Blijkbaar is de huurder dan vertrokken uit het huisje aan de Mauritsstraat,
dat Tydeman al in 1885 in verhuurde staat heeft aangekocht. Volgens de kadastrale
legger wordt in 1898 namelijk dat perceel gevoegd bij het perceel dat hij als woning
met tuin in gebruik heeft. Hierdoor krijgt zijn vrouw nog meer ruimte voor haar
hobby. Er verschijnt een grote kas rechtsachter in de tuin, zoals ook nog op een enkele foto is te zien. De tuin wordt overigens ook gebruikt voor een andere liefhebberij van de familie, namelijk tennissen. In de tuin hebben Meinard en Anna een
tennisbaan laten aanleggen. Beiden zijn ook lid van de tennisclub Ready. Het lijkt
erop dat deze tennisclub jarenlang heeft gebruik gemaakt van hun tennisveld. Dat
kan worden opgemaakt uit de tekst van een lied dat is gemaakt ter ere van het tielijarig bestaan van de tennisclub op 2 juni 1907. Het laatste couplet van het lied, op de
wijze van: "Mein Herz ist wie ein Bienenhaus", luidt:

lij/ie gaf U, Ready al dien tijd
Het veld, waar gij zoo vrij kondt spelen?
H/ie boodt er hospitaliteit
Aan aluuJ leden, zoo velen?
Hun zij met volle borst gezongen
Met vrije, blijde klank
Een woord van hulde en dank!
Verrijs te saanl ter ere van
den Heer en VroUtlJ TYDEA1AN

Het einde van een woniliJ.!.
De heer des huizes was al overleden toen zijn weduwe aan het huis een tuinkamer liet aanbouwen, eveneens ontworpen door de architect van Nieukerken.
Mevrouw Tydeman heeft er met haar gezin niet veel plezier meer van gehad, want
een paar jaar later, in 1921 wordt het pand aan de Delpratsingel te koop aangeboden.
De eerstvolgende gebruiker van het gebouw wordt het Kadaster. Dat laat een
uitbouw in de tuin aanbouwen, die naderhand een aantal malen is aangepast aan de
behoeften van deze dienst.
Als in 1968 het nieuwe Centrale Belastinggebouw aan de Gasthuisvclden klaar
is, wordt daarin ook het Kadaster ondergebracht, toen nog een onderdeel van
Financiën. Vanaf 1969 wordt de Directie der Rijksbelastingen in de provincies
Noord-Brabant en Zeeland de bewoner van Dclpratsingel 23.
In 1976/1977 wordt de achter vleugel uitgebouwd. Dit voldoet echter niet en
in 1979 besluit men de bestaande achterbouw en het koetshuis af te breken en een
nieuwe achter vleugel aan te bouwen. Eerdere verbouwingen hebben plaatsgevonden in 1959, waarbij de achterzijde is vernieuwd en uitgebreid met een tekenkamer
ten behoeve van het Kadaster. Door al deze verbouwingen is de achtergevel aanzienlijk veranderd.
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In 1986 wordt de Delpratsingel intern grondig verbouwd en via een corridor
verbonden met de Delpratsingel 23. In 1994 vindt (vooralsnog) de laatste ingreep
plaats, waarbij op de eerste verdieping door het samenvoegen van twee kamers een
royale ruimte ontstaat.

3. De hal (ca. 1900).

Wat dit pand zo stijlvol maakt is niet alleen zijn buitenkant, maar ook zijn karners waarvan een aantal min of n'leer in de oorspronkelijke stijl bewaard is gebleven.
Daarom gaan we nu naar binnen, door een van de fris gelakte deuren en komen in
de hal. Links de receptie, recht voor ons de grote hal tevens het trappenhuis, dat een
spiltlmctie heeft in het gebouw. Vloeren van marmer, bekleed met rode lopers.
Links en rechts deurposten gevat tussen pilasters: iets naar voren stekende pijlers die
naar functie en vorm dienen om een muur te versterken, maar in dit pand alleen een
decoratieve fimctie hebben. Het stucwerk van de decoraties duidt daar eveneens op.
Wat voorts opvalt, is de lambrisering boven de marmeren vloeren. De lambrisering lijkt van wit marmer, maar is het niet. Het blijkt geverfd hout dat als marmer is
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geschilderd, een in de vorige eeuw zeer gangbare techniek. Deze beschildering is in
1994 opnieuw aangebracht. Zoals de lambrisering in beschilderd marmer is uitgevoerd, zo zijn de plafondbalken en delen van de houten panelen boven het marmer in
nerfstructuur geschilderd. De binnenvelden van de wanden boven het gevetfde marmer zijn versierd met stucwerk zonnebloemen in het midden, ruiten in de hoeken.
We keren nu terug naar de receptie en maken vanaf dat punt een wandeling
langs de verschillende vertrekkeri. De huidige receptie heeft eertijds de functie van
spreekkamer vervuld. Van daaruit komt men in het werkvertrek van de huiseigenaar.
In een hoek van de werkkamer bevindt zich nog een gemetselde ruimte die als kluis
heeft dienst gedaan. Het was in die tijd nog niet zo gebruikelijk waardepapieren in
bewaring te geven bij een bank.
Via deze spreekkamer betreedt de bezoeker de werkkamer van Tydeman die advocaat en parlementariër was. Dit vertrek is naar huidige begrippen Spartaans ingericht: een boekenkast, een bureau en een tweetal stoelen. Geen luxe bureaustoel of
['lUteuils. Er is niet veel ruimte ingericht voor boeken over belastingen, hoezeer de
bewoner in zijn rol van parlementariër en voorzitter van de Raad van Beroep voor
de Personele Belasting met dit onderwerp affiniteit moet hebben gehad. In de huidige kantoorinrichting van de jurist en fiscalist nemen de uitgebreide vakstudies veel
plankruimte in. Ook het parlenlentaire werk vraagt veel ruimte voor ambtelijke rapporten, dikke nota's en lijvige dossiers. In die tijd is dat echter anders. Zowel het
parlementaire als het juridische werk steunde toen veel minder op uitgebreide literatuur. Jurisprudentie, leerstukken en doctrine hadden nog niet de huidige omvang.
De boeken die Tydeman niet binnen handbereik hoefde te hebben, stonden op
een andere plaats. In de hoek van de spreekkamer is namelijk een wenteltrap naar de
bovenliggende kamer. Die kamer is in gebruik geweest als bibliotheek. Helaas is de
werkkamer niet meer in zijn oorspronkelijke staat aanwezig.

Een geheime trap
Uit de 'Kadasterperiode' stamt het verhaal dat hier sprake zou zijn geweest van
een geheime trap. Volgens de overlevering namelijk heeft Tydeman vanuit zijn
werkkamer op de begane grond een geheime trap gehad, uitkomend in de daarboven gelegen kamer. Het verhaal komt waarschijnlijk in de wereld omdat in de hoek
van de werkkamer een eikenhouten hekje aanwezig is, maar verder niets te zien is.
In de hoek van die kamer zit wel een deur die is a(~esloten en waarvan niemand de
sleutels heeft. Daar zal dus wel een trap zitten.
Over de bewuste trap doen de wildste geruchten de ronde. Eind dertiger jaren is
een deel van het mysterie opgelost. Dat blijkt uit het verhaal dat is opgetekend uit de
mond van de heer Van Zonneveld. Hij is in die tijd chef bij het Kadaster. Hij vertelt
dat hij zo geobsedeerd raakt door het geheim van de trap dat hij uiteindelijk besluit
het te onthullen. Hij geeft een slotenmaker opdracht om de deur op de begane
grond te ontsluiten. Hoogstpersoonlijk opent hij als eerste de deur en... inderdaad, er
is een trap die naar boven leidt. Na een flinke dosis moed verzameld te hebben gaat
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hij de duisternis tegemoet en bestijgt hij voetje voor voetje het smalle trapje, niet
vermoedend wat hem te wachten staat. De trap eindigt bij ..... een luik. Als op de
eerste verdieping tenslotte de vloerbedekking verwijderd is, blijkt ook daar het luik
zichtbaar. Hoewel de geruchten anders willen, blijkt de trap nergens anders heen te
leiden. Blijft echter de vraag waarom Tydeman een geheime trap heeft laten aanleggen. Jammer voor de liefhebbers van suspense. Tydenlan heeft wel een trap laten
aanleggen, maar heeft daar heleInaal geen duistere of geheirnzinnige bedoelingen
mee gehad. In zijn tijd was die trap voor ieder waarneembaar, zoals te zien is op de
foto's uit 'zijn periode' en ook op de bouwtekening. Hoewel daarover geen zekerheid is verkregen, heeft de nieuwe eigenaar waarschijnlijk in 1926 de trap afgesloten.
Het antwoord op de vraag waarom die trap ooit is aangelegd, is ook simpel. Op
de begane grond had Tydeman namelijk zijn spreekkamer als advocaat. In de ruimte
daarboven bevond zich zijn bibliotheek en privé-werkkamer. Omdat hij vaak tussen
beide vertrekken heen en weer moest, heeft hij die trap daar laten maken. Hij hoefde dan niet steeds een heel eind om te lopen door de niet verwarmde centrale hal.

4.

De privé-werkkamer van Meinard Tydeman jr. (ca. 1900).

Op 4 november 1916 komt Meinard Tydeman om tijdens de jacht in de gemeente Hilvarenbeek. Zijn weduwe blijft nog enkele jaren wonen aan de
Delpratsingel, maar vertrekt in 1921 naar een woning op het landgoed De Blauwe
Kamer.
In 1926 wordt het pand met twee andere percelen gekocht door Johan Hendrik
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Wehrmeijer, aannemer te Princenhage en Jacob Korteweg, bouwkundige te Breda.
Zij zijn slechts korte tijd eigenaar van Delpratsingel 23, want een jaar later wordt dat
volgens de kadastrale legger aangekocht door de 'Staat (Financiën) Kadaster en
Hypotheken'. In 1928 wordt aan het door het Kadaster in gebruik genomen pand
een vleugel gebouwd, die een groot deel van de achtergelegen tuin beslaat. Tevens
wordt aan de noordoostkant van het perceel nog een stuk grond bijgekocht, waarmee de huidige grootte van nummer 23 is bereikt.
De westkant van de Delpratsingel 23 heeft in de periode dat het Kadaster er gehuisvest is, dienst gedaan als conciërgewoning. De slaapkamers van de conciërge en
zijn gezin bevinden zich op de zolderverdieping aan de voorzijde.
In het adresboek van Breda uit het jaar 1929 is als inwonend conciërge genoemd: C. Killestein. In het adresboek van 1932 staat J. Borrias als inwonend conciërge vermeld. Hij overlijdt in 1939 en wordt opgevolgd door B.G. Zinjel. Deze
blijft daar met zijn gezin wonen tot in het midden van de jaren '50. De laatste inwonende conciërge is A. Maat. Met zijn vertrek in 1968 eindigt ook de echte bewoning van Delpratsingel 23. Dan krijgt dit woongedeelte een kantoorfunctie waarbij
de niet-noodzakelijke inrichting wordt venvijderd.
Begin negentiger jaren wordt de gang aan de westzijde zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke staat teruggebracht met een geschilderde marmeren lambrisering. De
vertrekken aan deze zijde van het gebouw worden niet gerestaureerd. In de kantoorruimte aan de noorwestzijde is oorspronkelijk namelijk de keuken geweest met daarachter een aangebouwde bijkeuken. Een restauratie van die ruimten zou de kantoorfunctie te zeer hebben aangetast.
Tussen de gang en afgescheiden van de keuken bevindt zich in die tijd nog een
zogenaamde knechtskamer. Onder de keuken de wijn- en voorraadkelder. Deze kelder is als zodanig nog aanwezig, maar heeft nu - helaas? - niet meer die timetie, maar
die van archief

Koningin Wilhelmina in de halzaal

We komen nu weer terug in de centrale hal. Volgens de bouwtekening is in die
hal rechtsachter nog de zogenaamde dessertkamer gesitueerd. Voorzover uit onze
gegevens blijkt, is deze kamer echter nooit gebouwd. Deze dessertkamer zou met
een deur in verbinding hebben gestaan met de balzaal. Via de keukendeur onder de
trap zou via deze dessertkamer een korte loop mogelijk zijn voor het keukenpersoneel naar de balzaal. Door de dessertkamer achterwege te laten, is een bredere uitgang met een dubbele deur naar de tuin mogelijk geworden. De deur van de balzaal
naar de hal is wel gerealiseerd.
Vanuit de centrale hal lopen we de gang aan de oostzijde in. Ook deze gang is
zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Dus op panelen geschilderd marmer en daarboven stucwerk. De eerste deur rechts in de gang voert ons naar
de eetkamer. De gehele kamer is voorzien van een houten lambrisering en van behang, voorts ingebouwde kasten met glazen deuren. Daar zal men oorspronkelijk
wel het servies hebben opgeborgen. Paneeldeur en betinu11ering van de raanmissen
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en de oml~jsting van de deur tonen in de afwerking de aandacht voor het detail en
belichamen daarmee de rust en warmte die van het gebruik van de eetkamer moet
zijn uitgegaan.
De deur naar de gang is afwijkend betimmerd en niet authentiek.
Het plafond is nu wit, met 'balken' in stucwerk en in houtnerf geschilderd. De
plafondvlakken zijn oorspronkelijk geheel donkerrood geweest. Ook de wanden boven de lambrisering zijn destijds donker uitgevoerd. Ondanks het aangepaste schilderwerk is deze kamer slechts een a(,piegeling van wat zij eens moet zijn geweest.
De kamer erachter, aan het einde van de gang, heeft oorspronkelijk als salon gediend. Hier zijn wel sporen van verbouwing zichtbaar, maar het geheel geeft toch
een aardig idee in welke ruimte men vroeger de tijd met het gezin of met de gasten
heeft doorgebracht. De schouw in deze kamer doet ons, eveÎials die in de eetkamer,
herinneren aan een tijd dat centrale verwarming nog niet werd toegepast. Ter weerszijden van de schouw bevinden zich enkele kastjes met gecamoufleerde deurtjes. De
sculpturen boven de dubbele deur verwijzen naar de muziek en de jacht, de twee
passies waarin het echtpaar Tydeman zich uitleeft. Die aanwezige dubbele deur leidt
ons naar de balzaal.

J.

De balzaal anno 1900.

Natuurlijk, de vergadertafel, de stoelen, de vloerbedekking en de presentatiehulpmiddelen laten duidelijk zien wat de huidige functie van de ruimte is: die van
vergaderzaal, maar toch... Misschien moeten we even terug, de deuren sluiten en via
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de gang door de andere deur de balzaal betreden. En dan het liefst tegen de avond,
wanneer de schemering invalt en het licht van de kroonluchters wordt ontstoken.
Pas dan krijgen we een beeld van de sfeer van deze ruimte en de plaats die de balzaal
heeft ingenomen in het leven van de bewoners.
De balzaal is nog altijd het pronkjuweel van de Delpratsingel 23. De wandbespanning boven de lambrisering is niet meer origineel, vermoedelijk evenmin de
parketvloer onder het tapijt. De wandbespanning is in 1969 en in 1994 geheel ver11.ieuwd. Wel origineel zijn de kozijnen, de gedeeltelijk aanwezige binnen luiken, de
monumentale witmarmeren schouwen en de geschilderde tafereelties boven de deuren links en rechts. We ontwaren daarin landschappen. Missemen zijn het werkelijk
bestaande landschapsb~elden geweest, bijvoorbeeld die uit de omgeving van
Hilvarenbeek of van het landgoed De Blauwe Kamer aan de Mark, dat Tydeman in
eigendom heeft, maar zeker is dit niet. Het betreft hier olieverfSchilderingen op doek
en vervolgens op houten platen getimmerd. Het landschap met rivier draagt het jaartal 1908 en is gesigneerd door B. KImme. Het andere landschap is onleesbaar gesigneerd.
De nog aanwezige eiken parketvloer met ingelegde elementen is helaas door
vloerbedekking aan het oog onttrokken. Echt verdwenen is een aantel elementen dat
nog wel op oude foto's te bewonderen is. In de nissen bij de tuindeuren bevinden
zich binnen luiken, nu vervangen door verwarn1.ingsradiatoren. Bij de raalru1.issen
zijn die luiken nog wel in originele staat aanwezig. Naast de linkerschouw bevindt
zich linksachter nog een gecamoufleerde deur met toegang tot de eerdergenoemde,
maar nooit gebouwde dessertkamer in de hal.
Hiervoor is al opgemerkt dat het pand schade opliep door oorlogshandelingen in
1940 en 1944. In dat laatste jaar was er nogal scherfschade in de balzaal. Toch kon
een en ander worden hersteld. De fraaie spiegels, gevat in rijk geprofileerde en versierde lijsten en het stucwerk van de beide schouwen zijn helaas 11.iet origineel.
Het plafond is voorzien van stucwerk met florale motieven en ruitpatronen in
de hoeken van de binnenvelden en gebogen loop- en spronglijsten met rozetten in
de hoeken. De aanwezige indirecte verlichting detoneert helaas met dit decoratieve
plafond.
In het huis van de f:1n1.ilie Tydeman is een belangrijke plaats ingeruimd voor
deze balzaal. Vast staat dat de naam balzaal reeds door de Tydemannen zelf aan deze
ruimte is gegeven. In ieder geval wordt hij zo genoemd in een aankondiging van een
yonge luidenleest' dat wordt gegeven ter gelegenheid van het huwelijk van Meinards
zoon.
Foto's van de balzaal uit die tijd geven een goed beeld van de inrichting. Hij is
ingericht als een salon, maar omdat Tydeman een groot muziekliefhebber is, wordt
deze ruimte vaak gebruikt voor bijvoorbeeld een 'Soirée Musicale'. Tydeman maakt
veel werk van zo'n avond. In het familie-arcmef zijn nog diverse brieven aanwezig,
waaruit blijkt dat er vooraf uitvoerig overleg is tussen hem en de musici over de uit
te voeren werken. Ook een blanco uitnodiging voor een soirée is in dat archief nog
terug te vinden.
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Dat hij daarvan velen wil laten meegenieten, blijkt wel uit aantekeningen die
daarover nog aanwezig zijn. Op 18 januari 1906 bijvoorbeeld nodigt hij 71 mensen
uit. In de planning daarvoor tekent hij aan:
71 rnenschen + 2 artiesten
6 bedienden
invitatie 8 uur
aanvan{? 8 1/2 uur
rij tU~f?en12 uur

thee - buffet huiskamer - bonettons, pasteitjes, sandwiches, baisers, vruchten
Teifeltjes van diverse grooten worden gedekt binnengedragen. Wijn in glazen daarna van
bladen gepresenteerd.

6.

De vroegere balzaaJ anno 1995.

Het verhaal gaat dat koningin Emnla ooit in de balzaal zou hebben gedanst.
Anderen houden het op koningin Wilhelmina. Zekerheid daarover is niet te krijgen.
De kleindochter van Meinard Tydeman weet wel te vertellen dat in ieder geval
Wilhelmina diverse malen bij de familie op bezoek is geweest. Daarbij zal ze wel
eens een dansje hebben gewaagd, maar uit overlevering is haar daarvan niets bekend.
Een van de redenen van de regelmatige bezoeken van Wilhelmina is haar grote interesse voor de militaire academie, een belangstelling die zij met Tydenlan deelt.
V olgens de verhalen die Anna Tydeman aan haar kleinkinderen heeft verteld, is
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haar man altijd zeer beducht geweest voor de bezoeken van de vorstin. Wilhelmina
is nam.elijk een zeer spitse en intelligente vrouw. Dat maakt dat de perfectionist
Tydeman steeds tot diep in de nacht vele uren in zijn werkkamer doorbrengt om
zich op een aangekondigd bezoek van Hare Majesteit voor te bereiden. Op bezoeken van haar echtgenoot prins Hendrik schijnt hij zich in het geheel niet te hebben
voorbereid. Diens interesses worden wat geringer ingeschat.
Dat koningin en prins huize Tydeman bezoeken, komt volgens de kleindochter
mede doordat er in Breda en directe omgeving in die tijd weinig onderkomens zijn,
die daarvoor waardig genoeg zijn. Het Tweede-Kamerlidmaatschap van Tydeman
zal daar overigens ook wel aan hebben bijgedragen.
Anekdotisch is ook nog het verhaal van de inmiddels zesentachtig-jarige kleindochter van Meinard Tydeman over een bezoek dat Hendrik ooit eens heeft afgelegd. Meestal had hij zijn kleine hondje bij zich, zo ook deze keer. De aanwezigheid
van het beestje was de gastvrouw echter ontgaan. Hendrik vond het kennelijk ongepast te vragen om voedsel voor het dier. Na enige tijd keek hij naar het nerveus
heen en weer lopende beest en zei slechts: 'mein Hundchen J. De gastvrouw realiseerde
zich daarop haar onachtzaamheid. Snel werd een servet op de grond uitgespreid,
waarop voor 's prinsen trouwe viervoeter etenswaar werd gedeponeerd.
Anna Tyden.an had blijkbaar vaker moeite met de hofetiquette. Deze schreef
onder andere voor dat de prins slechts een bepaalde, niet al te lekkere wijn mocht
worden geschonken. Dat ontlokte de vrouw des huizes de opmerking dat zij als gastvrouw zelf wel bepaalde welke wijnen zouden worden voorgezet en dat dit alleen de
beste mochten zijn. Hendrik scheen volgens de overlevering echter nooit moeite te
hebben gehad met deze schending van het protocol.

Huispersoneel
Laten wij onze wandeling door het gebom.v vervolgen. Via de tuindeuren in de
balzaal komen we in de achtertuin terecht. Die is nu een heel stuk kleiner dan hij
vroeger geweest is. Dat komt omdat in de tijd dat het Kadaster hier is gevestigd een
aanbouw is gerealiseerd. Omdat door verdere personeelsuitbreidingen daarop later
een verdieping moest worden gebouwd is die oorspronkelijke aanbouw, zoals gezegd, geheel gesloopt en geheel herbouwd. Deze bouw dateert uit 1979 en is uitgevoerd door de Rijksgebouwendienst (architecte mw. C. Stigt-Thans). De doorbraak
op de eerste verdieping zal ons het meest aanspreken. Daar zijn drie oorspronkelijke
ra.men van de woning vervangen door met marmeren platen beklede doorgangen
naar de nieuwbouw en is er een ruimtelijk effect gecreëerd door een zitje, voordat
enkele treden hoger ons naar de nieuwbouwvleugel voeren.
De nieuwbouwvleugel heeft nog geen geschiedenis geschreven, of het zou
moeten zijn dat de systeemwanden een zo flexibele indeling mogelijk maken dat de
medewerker niet weet of hij na een verlofperiode nog wel zijn kamer in de achtergelaten omvang en indeling aantreft.
De achtertuin is sterk ingekrompen ten behoeve van opslagruimte, fietsenstalling
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en parkeerplaats. Gelukkig kondigen de bomen en het aanwezIge groen ons nog
steeds de wisseling van de seizoenen aan.
Snel terug naar de centrale hal. Daarin wordt het gezicht bepaald door de monumentale brede eikenhouten trap. Net als de vloer van de hal is deze trap bekleed
met een rode loper en nodigt ons uit naar boven te gaan. De trappaal is versierd met
houtsnijwerk in de vorm van eikenbladeren en andere motieven uit de natuur. Op
de hoekpalen van de trapleuning zijn gestileerde kopjes aangebracht. Dit zouden
Inca-motieven zijn. Ook het bordes vande trap is van eikenhout. De leuning is van
dezelfde houtsoort met gietijzeren hekwerken. Het geheel is royaal uitgevoerd door
de kwartslagen van de trap. Op het eerste bordes vóór de eerste verdieping bevindt
zich de doorbraak naar de verdieping van de nieuwbouw, op de plaats waar ooit drie
hoge vensters zijn geweest.
Van de oorspronkelijke vertrekken op de eerste verdieping van het oude hoofdgebouw is niet veel meer te bespeuren. Aan de voorzijde bevinden zich van oost
naar west een slaapkamer met daarachter een badkamer. Deze badkamer is nagenoeg
verdwenen, maar onder verflagen blijkt zich nog wel de oorspronkelijke betegeling
te bevinden. De ingebouwde kasten onttrekken dit geheel aan het oog.
Vervolgens krijgen we nog twee kamers en aan de westzijde de bibliotheek met
in de hoek de draaitrap naar beneden. Tussen de slaapkarners zijn enkele ruimten gesitueerd, die hebben gediend als tussenkamer. Aan de achterzijde bevinden zich drie
slaapkamers voor de twee kinderen van de bewoners (en voor de gouvernante?), en
een toiletkamer.
Doordat dit alles is ontdaan van kasten en tussenruimten, waaronder toilet- en
wasruimte, verwijst hier niets meer naar de vroegere functie. In 1994 is dit deel opnieuw grondig verbouwd. De voorzijde bevat nu nog drie kamers. Aan de achterzijde resteren nog drie kamers, nunder grondig gerenoveerd.
Wij vervolgen onze weg om.hoog via de trap, die ook hier nog indmkwekkend
is. We komen nu op de zolder. Hier zijn de ruimten niet gerestaureerd, maar in gebmik als archief of extra werkkamer.
Tocht blijkt ook uit de zolderverdieping de status van de bewoners. Uit de indeling met vijf zolderkamertjes valt de omvang van het personeelsbestand af te leiden. Dit personeel heeft een volle dagtaak aan het bereiden van de maaltijden, het
schoonhouden van het huis en de tuin, het opvoeden van de kinderen en het verrichten van allerlei secretariële werkzaamheden.
Dat sprake is geweest van huispersoneel wordt bevestigd door het inwonendenregister van het Bevolkingsregister van Breda (1900-1909). Daarin staan per 1 januari
1900 de volgende inwonenden vermeld:
- Jans van Dalsen, dienstbode, geboren op 25 april 1868 te Burgh (Zeeland);
- Adriana Vissers, dienstbode, geboren op 16 mei 1875 te Breda;
- Petronella (Pietje) Kam.p, dienstbode, geboren op 28 november 1873 te Almkerk;
- Christina Wolf, gouvernante, geboren op 18 augustus 1872 te Geertmidenberg en
- Hemun Brokke, tuinman, geboren te Chaam op 1 november 1859.
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7.

Borstbeeld van Meinard Tydeman jr. Vervaardigd door Gra Rueb in 1917. Momenteel geplaatst in
Grote Kerk te Breda.

d(~

Anekdotes
Uit navorsingen over de geschiedenis van het pand Delpratsingel 23 stanmlen
tenslotte nog enkele losse anekdotes. Zo is uit de periode '40-'45 bekend dat de
toenmalige chef bij het Kadaster, Van Zonneveld, samen met de Hypotheekbewaarder, het hoofd van dat bureau, onder de zoldervloer koper heeft verstopt. Dit
om te voorkomen dat de Duitse bezetter daarop beslag kan leggen. Verschillende
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weekends hebben zij daar in het geheim aan besteed. Hoe het verder met al dat koper is gegaan, weet Van Zonneveld niet. Het einde van de oorlog heeft hij namelijk
niet aan de Delpratsingel doorgebracht, omdat hij als Engelse tolk met de geallieerden is meegetrokken.
Een oud-werknemer van de eveneens in het pand gevestigde Ruüverkavelingsdienst, de heer Oosthoek, weet nog een ander verhaal te vertellen. Op 11 mei 1940
werd het gebouw getroffen door een of meer granaten. In die tijd was hij als tekenaar werkzaam in de achterkamer aan de westzijde van het gebouw. Volgens
Oosthoek is een granaat ingeslagen in het dak, waardoor niet alleen de zolder, maar
ook zijn werkkamer behoorlijke schade opliepen. De inslag moet zo verwoestend
zijn geweest, dat hij het, naar zijn overtuiging, niet zou hebben overleefd als de granaat tijdens werktijd zou zijn ingeslagen. Dit verhaal wordt bevestigd door de zoon
van de conciërge uit die tijd, de heer Zinjel. De ingeslagen granaat heeft ook in de
balzaal flinke schade aangericht. Onder andere aan een van de schilderingen boven
de deuren, aan de gobelins aan de wanden en aan de parketvloer. De daarop nog
aanwezige donkere plekken bij de terrasdeuren zouden schroeivlekken zijn als gevolg van die granaatinslag.
De balzaal heeft trouwens gedurende een korte periode nog een speciale functie
gehad. Direct na de bevrijding van Breda in oktober 1944 zijn er veel Poolse militairen in de stad en omgeving gelegerd. In die periode heeft de balzaal dienst gedaan als
officiersmess. Generaal Maczek, de 'bevrijder van Breda' zal hier ongetwijfeld in die
tijd ook maaltijden genuttigd hebben. De werkruimte linksachter in de hal, is in die
tijd ingericht als veldkeuken. De Zinjels hebben aan deze periode goede herinneringen overgehouden. Zij hebben namelijk mee geprofiteerd van het eten dat is bereid
voor de manschappen en hebben ook diverse partijen van de Poolse officieren meegenuakt.
Uit de periode dat het Kadaster hier was gevestigd, is nog bekend dat de balzaal
verboden gebied was voor het gewone werkvolk. Niemand waagde het deze ruimte
te betreden. Alleen de Hypotheekbewaarder in hoogst eigen persoon mocht er binnenkomen, alsmede enkele uitverkorenen die daar met hem een vergadering mochten hebben. Slechts eenmaal per jaar, bij de nieuwjaarstoespraak, mocht het voltallige
personeel dit 'heiligdom' heel even betreden.
In 1968 verlaat het Kadaster de Delpratsingel 23. Opvolger wordt de Directie
van 's Rijksbelastingen, tot op dat n1.oment gevestigd aan deWilhelminastraat 43/45
te Breda. De conciërgewoning wordt opgeheven en weer tot kantoorruimte omgebouwd. De balzaal wordt bij de herinrichting van het gebouw geheel gerestaureerd.
Hoewel minder 'heilig', wordt die zaal alleen voor een beperkt aantal vergaderingen
gebruikt. Nadat het gebouw een opknapbeurt heeft gekregen, betrekken op 1 december 1969 de medewerkers van de directie Breda hun nieuwe behuizing. Op 1
april 1970 wordt het pand officieel in gebruik genomen. Op 1 januari 1989 wordt
de Directie ondernemingen Zuid van de Belastingdienst ingesteld, en die is daar nog
steeds gevestigd.
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Tot besluit

Een rondgang door het oorspronkelijke pand kan niet meer dan een indruk geven van de inrichting en de stijl van een voormalig herenhuis aan een van Breda's
mooiste singels. Oude foto's tonen ons een beeld, maar laten ons juist daardoor
slechts verstilde momenten zien. Meubilair, gordijnen, wand- en vloerkleden, alsmede schilderijen, vazen en andere efemere objecten van de gegoede burgerij hebben
plaats moeten maken voor formica en nylon, beeldschermen en archiefkasten.
Wat dat betreft is er ook altijd een spanning tussen het beheer van een kantoorgebouwen het beheer van een l11.onument. Een spanning ook die zich concreet vertaalt in de zorg voor een monumentenpand van een eeuw oud of een kantoorpand
dat daar toevallig honderd jaar staat.
Die spanning is weer voelbaar geworden, toen in 1993 de keuze moest worden
gemaakt voor een grondige onderhoudsbeurt van de Delpratsingel 22-23, waarbij
een aantal restauratieve ingrepen aan de orde is gekol11.en.
Restauratie kan ook reconstructie van de vroegere situatie als woning zijn en dat
is ten enenmale - alleen al vanwege de kosten - onmogelijk. Dit heeft in belangrijke
mate de keuze bepaald voor een beperkte restauratie van het trappenhuis en de drie
nog aanwezige stijlkamers.
Maar ondanks de beperkingen die voorvloeien uit die keuze, geeft het werken
in de panden Delpratsingel 22 en 23 ook een gevoel van trots bij de gebruikers. Zij
zijn zuinig op een monumentenpand en vinden het plezierig om in een mooi, oud,
stijlvol en bijzonder kantoorpand te werken. Daar zijn zij trots op en hebben er oog
voor.
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