1.	Burgemeester Prinsen met vrouw en kinderen in 1946. De jongste twee kinderen, Joost en Ineke, hebben waarschijnlijk bewogen bij
het poseren voor de fotograaf. De kinderen Prinsen v.l.n.r.: Anne-Sibylle, Joost, Stans, Dirk, Ineke (bij vader op schoot) en Lieke.
(Bron: fotocollectie familie Prinsen)
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Burgemeester Claudius A. Prinsen,
aanjager van de ruimtelijke expansie en modernisering
van Breda begin jaren vijftig
door
Peter van de Steenoven

|

Inleiding
Vrijwel iedereen kent de Claudius Prinsenlaan in Breda. Niet zoveel Bredanaars weten
waarom deze fraaie invalsweg naar deze man is genoemd. Op 1 december 1947 trad mr. dr.
Claudius A. Prinsen aan als opvolger van de kort daarvoor gepensioneerde burgemeester B.
W. Th. van Slobbe. Op 17 maart 1952 stierf Prinsen aan een hartkwaal in de leeftijd van 56
jaar. In de nog geen vier en een halfjaar van zijn burgemeesterschap van Breda werkte hij
niet alleen met grote inzet en gedrevenheid aan de ruimtelijke expansie en modernisering
van Breda, maar wist hij door de wijze van zijn ambtsuitoefening ook groot respect bij de
bevolking te verwerven.
Evenals zijn voorganger beheerde hij in het college van Burgemeester en Wethouders de
portefeuille openbare werken en volkshuisvesting.1 In het tijdperk van de wederopbouw
wachtte hem daarmee een enorme uitdaging. Net als in de meeste andere steden was er in
Breda sprake van grote woningnood als gevolg van de door de oorlog gestagneerde woningbouw en de snel groeiende bevolking. Tussen 1945 en 1955 nam de bevolking van Breda
met 20.000 inwoners toe tot 100.000. Die groeiende bevolking had huisvesting en werk
nodig. De grootschalige gemeentelijke herindeling die tijdens de oorlog had plaatsgevonden
maakte het nu eindelijk ook mogelijk om planmatig de wegenstructuur te moderniseren
en de stadsuitbreiding vorm te geven. Prinsen ging met grote ambitie met deze uitdagingen
aan de slag en boekte successen, maar moest ook opboksen tegen weerstand en moeilijke
omstandigheden. In dit artikel wordt een aantal ontwikkelingen en gebeurtenissen in Breda
tijdens het burgemeesterschap van Claudius Prinsen besproken en nagegaan welke rol deze
burgemeester hierbij persoonlijk heeft gespeeld.

|

Energiek en ambitieus
Claudius Antonius Prinsen werd op 10 januari 1896 te Haarsteeg, een gehucht ten noorden van Vlijmen, geboren als zoon van een hoofdonderwijzer. Aanvankelijk werd hij ook
onderwijzer, maar al snel koos Prinsen voor een carrière als gemeenteambtenaar. Op 26
jarige leeftijd was hij al chef van de afdeling financiën van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

1

SAB, Verslag van de gemeente Breda over de jaren 1941 t.m. 1947, 18
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2.	De Claudius Prinsenlaan, genoemd naar de burgemeester met dezelfde naam, is nog steeds een fraaie invalsweg
naar het centrum van Breda. (Foto F. Gooskens)

In zijn vrije tijd studeerde hij rechten aan de universiteit in Nijmegen, waar hij in 1930 zijn
meesterstitel behaalde. Hij trouwde met Johanna Maria Eugenie Keijser, dochter van een
apotheker uit Tilburg. Zij kregen twee zoons, Dirk en Joost, en vier dochters, Stans, AnneSibylle, Lieke en Ineke.
Op 36 jarige leeftijd werd Claudius Prinsen tot burgemeester van Roosendaal benoemd.
Daar ging hij in de crisisjaren aan de slag met planmatige stadsuitbreiding gecombineerd
met grote werkverschaffingsprojecten, zoals de aanleg van parken en een rondweg.
Prinsen bleef burgemeester van Roosendaal tot zijn benoeming in Breda met een onderbreking tijdens de oorlog.2
Begin 1942 werd Prinsen door de Duitse autoriteiten ontslagen. Hij had zich de woede
van de NSB op de hals gehaald door te weigeren ruimte in het gemeentehuis aan de NSB
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ter beschikking te stellen voor een bijeenkomst met Mussert. De Duitsers werden nog
argwanender toen hij een gedicht in de krant had laten plaatsen waarin hij bad om het
herstel van het vaderland. Tegenover de Duitse officier die hem ondervroeg weigerde hij
een standpunt in te nemen over de internationale politiek en afstand te nemen van zijn
eed van trouw aan de Nederlandse grondwet en het Oranjehuis. Na zijn ontslag verhuisde
hij naar Vught, maar werd korte tijd later gedurende een half jaar gegijzeld in het kleinseminarie Beekvliet in St. Michielsgestel, waar honderden vooraanstaande Nederlandse
politici en leidinggevenden waren geïnterneerd. Daarna keerde hij terug naar Vught en
ging verder met zijn promotieonderzoek dat hij in het gijzelaarskamp was begonnen. Hij
raakte betrokken bij de illegaliteit. Vlak voor de bevrijding dook Prinsen onder op landgoed Zonneland vlakbij Roosendaal en had hij contact met de geallieerden. Hij was één
van de vijf vertrouwensmannen van de Brabantse illegaliteit en maakte na de bevrijding
deel uit van de zuiveringscommissie voor burgemeesters.3
Op de dag van de bevrijding van Roosendaal werd Prinsen enthousiast door de bevolking verwelkomd. Hij ging voluit aan de slag met de wederopbouw van zijn in de oorlog
flink getroffen gemeente. In 1946 promoveerde hij tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan
de Rijksuniversiteit van Groningen. 4

|

Burgemeester in hart en nieren
Uit de onderwerpkeuze en de titel van zijn proefschrift, De burgemeester, bleek al dat Claudius
Prinsen zijn ambt methodisch wilde uitoefenen. Het boek was vooral een praktisch handboek voor burgemeesters. Vandaar ook dat het na zijn dood nog twee maal werd herdrukt,
bewerkt door zijn opvolger in Breda, dr. C.N.M. Kortmann. Een burgemeester moest vooral een toegankelijk burgervader en een stuwende bestuurder zijn. Het belang dat Prinsen
hechtte aan goede persoonlijke contacten met burgers en medebestuurders komt herhaaldelijk naar voren in de aanbevelingen in zijn proefschrift. Zo schreef hij: “De tijd van den
brief is aan het voorbijgaan. De voortvarende bestuurder richt zich naar de methoden van
den handel, waarbij persoonlijk, liefst vriendschappelijk verkeer, gebaseerd op wederzijdsch
vertrouwen, het voornaamste middel is om tot overeenstemming te komen. De telefoon is
het tweede middel.” 5 Ook voor de relatie van een burgemeester met ambtelijke instanties
van de provincie en in Den Haag waren goede persoonlijke contacten van groot belang, zo
schreef Prinsen in zijn proefschrift. Prinsen bracht deze opvatting in Breda in praktijk door
veelvuldig voor allerlei zaken naar Den Bosch of Den Haag af te reizen en vaak met succes.
Prinsen zag het burgemeestersambt als een functie waarbij men als doel had het behartigen van de belangen van de gemeente en al haar inwoners. Daarbij moet een burgemeester heel veel overleggen, bemiddelen, raad geven en soms zijn gezag laten gelden: ‘Het
burgemeesterschap is in niet geringe mate een praatbetrekking’ 6.
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Z andbergen, De Roosendaalse burgemeesters, 73
GAR, persoonsdossier C.A. Prinsen
Zandbergen, De Roosendaalse burgemeesters, 78
Prinsen, De burgemeester (Roosendaal, 1946), 76
Prinsen, De burgemeester (Roosendaal, 1946) 173
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Prinsen wilde voor alle burgers
open staan en zich niet partijpolitiek profileren. Direct na de
oorlog werd er van verschillende
kanten aan hem getrokken om
aan landelijke politieke discussies deel te gaan nemen. Een
aantal vooraanstaande personen stichtte de Nederlandse
Volksbeweging (N.V.B.) met als
doel de vooroorlogse verzuilde
politieke verhoudingen te doorbreken en met meer eenheid
aan een betere maatschappij te
werken.7 Prinsen kende veel van
de initiatiefnemers, onder andere uit het gijzelaarskamp in St.
Michielsgestel. Hij behoorde tot
de katholieke werkgemeenschap
“Christofoor” die net als de N.V.B.
streefde naar een personalistisch-sociale orde in Nederland.
De aanhangers van deze visie
streefden naar een maatschappij
3	Portretfoto van Claudius Prinsen uit 1950. Hij was van 1947 tot
aan zijn overlijden in 1952 burgemeester van Breda.
waarin de mens zich persoon(Bron: beeldcollectie SAB 19550138)
lijk kon ontplooien maar in
dienst van een hechte, rechtvaardige en bezielde gemeenschap. In St. Michielsgestel,
bij Christofoor en in de N.V.B. ontmoette hij de latere Commissaris van de Koningin en
minister-president Jan de Quay, met wie hij bevriend raakte. Ook koningin Wilhelmina
stond achter de idealen van de N.V.B. Prinsen had een goede relatie met Wilhelmina en de
vorstin bracht zelfs een privébezoek bij Prinsen thuis.8 Prinsen werd lid van de Nederlandse
Volksbeweging en betuigde publiekelijk instemming met het programma en de toelichting.9 Maar ook de Rooms Katholieke staatspartij werd in het najaar van 1945 weer actief
en werd in december omgezet in de Katholieke Volks Partij (KVP). Prinsen ontving van de
partijsecretaris F.M.J.J. Duynstee een persoonlijke brief met het verzoek om artikelen te
gaan schrijven in het partijorgaan. In diezelfde tijd verzocht Joan Willems, vooraanstaand
lid van de Nederlandse Volksbeweging en later PvdA-kamerlid uit Tilburg, Prinsen om
een voordracht te houden. Prinsen schrijft in een brief aan Willems niet in te gaan op deze
uitnodiging en geeft aan “….als burgemeester geen uitgesproken politieke figuur te willen
worden.”10 Zijn persoonlijke vriend Kees ten Hagen was hoofdbestuurslid van de N.V.B. en
maakte de overstap naar de Partij van de Arbeid die in 1946 uit de N.V.B. voortkwam. Maar
andere zeer vooraanstaande katholieke politici die aanvankelijk achter de doorbraakgedachte stonden, met name Jan de Quay en Louis Beel, sloten zich toch aan bij de Katholieke
Volks Partij. Prinsen bleef in 1946 lid van de Nederlandse Volksbeweging maar werd geen
lid van de Partij van de Arbeid. Hij werd echter ook geen lid van de KVP.11 Bij zijn installatie
als burgemeester van Breda verklaarde Prinsen zich van katholieke grondslag, maar boven
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de partijen staand.12 Prinsen was een partijloos burgemeester. Niettemin gold hij landelijk
als een vooraanstaand katholiek bestuurder, wat ondermeer bleek uit het feit dat hij in juni
1949 in de pers werd genoemd als mogelijk nieuwe minister van Binnenlandse Zaken13.

|

Woningnood grootste probleem
Tijdens de eerste raadsvergadering in Breda die december 1947 door Prinsen werd voorgezeten meldde de nieuw benoemde burgemeester al dat hij reeds door vele burgers was
aangeklampt met verzoeken om hulp met betrekking tot woningnoodzaken. Hij kon niet op
alle individuele hulpvragen ingaan omdat hij dan niet meer aan zijn normale burgemeestertaken toe zou komen. Hij gaf aan te weten dat de nood groot was. ‘3500 gezinnen wachten op
een woning en thans bouwen we nog niet ieder jaar wat voor dat jaar nodig is.’14 Hij beloofde
al zijn krachten te zullen inzetten om te komen tot een snelle woningbouw, maar hij gaf
daarbij ook aan dat het esthetisch aanzien daar niet onder mocht lijden.
Het verdelen van woonruimte geschiedde door het woningnoodbureau, dat viel onder
de verantwoordelijkheid van B&W. Om een woning te mogen betrekken had men een
vergunning nodig van dit bureau. Ambtenaren van het woningnoodbureau deden ook
onderzoek naar beschikbare woonruimte in bestaande woningen, maakten voorstellen
tot vordering van woonruimte en regelden samenwoning van meerdere huishoudens
in één woning. Tot ver in de jaren ’50 woonden in Breda, overigens net als in de meeste
andere steden van Nederland, duizenden jonge gezinnen in bij oudere mensen en moesten
keuken en sanitaire voorzieningen delen. Het al dan niet toewijzen van woonruimte en
het vorderen van woonruimte leidden tot vele klachten en verzoeken. Alleen al in het
jaar 1948 vroegen 8500 personen een gesprek met één van de sociaalwerksters van het
woningnoodbureau.15 Sommige woningzoekenden waren zo wanhopig dat zij door een
tent op te zetten in de tuin van de burgemeester probeerden aandacht te krijgen voor hun
huisvestingsprobleem.16

|

Het lokale politieke klimaat
In de gemeenteraad van Breda bleef de macht tot in de jaren zestig stevig in handen van de
katholieke volksvertegenwoordigers. De KVP haalde, net als de RKSP voor de oorlog, bij
elke gemeenteraadsverkiezing in Breda een ruime absolute meerderheid van de stemmen.
De PvdA haalde net iets meer dan 20 % en de liberalen gemiddeld 6%. Van de beoogde doorbraak van het verzuilde systeem na de oorlog was in Breda dus totaal geen sprake geweest.
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Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse volksbeweging, 54 e.v.
Mondelinge informatie van mw. L. Lohman-Prinsen
GAR, Collectie aanwinsten nr. 36 Stukken van Prinsen: “Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging” 2e druk
GAR, Collectie aanwinsten nr. 36 Stukken van Prinsen: brief d.d. 21-11-1945
Mondelinge informatie van mw. L. Lohman-Prinsen; Prinsen komt ook niet voor op de ledenlijst van de KVP in Breda uit 1950-1951: SAB,
Archief van de afd. Breda van de KVP 1947-1953, inv.nr. 15
Notulen gemeenteraad Breda 1 december 1947, 818
De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad 11-6-1949
Notulen gemeenteraad Breda 17 december 1947, 831
SAB, Verslag van de gemeente Breda 1948, 378
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Wel was de KVP in 1947 schoorvoetend akkoord gegaan met de verkiezing van een sociaaldemocratische wethouder in het college van B&W.17 De drie andere wethouders behoorden
tot de KVP. Bij de raadsverkiezingen van 1949 behaalde de KVP maar liefst 26 van de 37
zetels, de PvdA 8, de Protestants-Christelijken 2 en de VVD 1 zetel.18
Over de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente waren er nauwelijks meningsverschillen. Voor alle partijen gold de bestrijding van de woningnood als de hoogste
gemeentelijke prioriteit. Als er verschillen van opvatting over te nemen besluiten in
de gemeenteraad waren, dan liepen de scheidslijnen nog al eens door de fracties heen.
Ernstige politieke meningsverschillen tussen de fracties hadden vooral betrekking op
morele kwesties als het al of niet gemengd zwemmen in Het Ei of subsidie voor de bond
tegen het vloeken. Een enkele keer kwamen ideologische gevoelens in de gemeenteraad
naar voren, zoals bij het voorstel om als gemeente over te gaan tot verhuur van geisers aan
inwoners die zelf niet zo’n warmwatervoorziening konden aanschaffen. De meerderheid
van de gemeenteraad stemde dit voorstel van B&W af omdat men vond dat dit geen taak
was van de overheid.19 Ook spraken sommige KVP-raadsleden bij herhaling hun droefenis
uit over het verlies van goede tuinbouwgrond als gevolg de stedenbouwkundige uitbreidingsplannen, maar dit leidde niet tot het afstemmen van voorstellen. De burgemeester
gaf aan dat de bestrijding van de woningnood geen uitstel duldde.20
Burgemeester Prinsen leidde de raadsvergadering krachtig en onpartijdig waardoor
hij met name ook bij de PvdA-fractie veel waardering genoot. Bij de behandeling van
de begroting voor 1951 sprak fractievoorzitter Jongbloed zijn bewondering uit over de
manier waarop Prinsen de vergaderingen voorzat en buiten de vergadering de belangen
van de gemeente en haar ingezetenen behartigde. Jongbloed verdedigde Prinsen tegen
critici die hem van een zeker opportunisme beschuldigden al voelde hij zich ook wel
eens gegriefd door de abrupte wijze waarop de burgemeester discussies soms beëindigde.
Prinsen gebruikte volgens Jongbloed zijn grote retorische kwaliteiten en zijn “aangeboren
talenten als conferencier en als acteur” uitsluitend in het belang van de gemeente. Zijn
onpartijdigheid stond volgens Jongbloed buiten elke twijfel. 21

|

Vooral sociale woningbouw
De eerste twee jaren na de bevrijding van Breda stonden vooral in het teken van herstel
van beschadigde wegen, bruggen, rioleringen en woningen. Er was een enorm tekort aan
bouwmaterialen, waarvoor landelijk daarom distributiemaatregelen waren genomen. Zo
duurde het tot 1947 voordat de glasschade in de stad weer volledig was hersteld.22 Er werden
in 1945 en 1946 wel veel bouwvergunningen aangevraagd en verleend, maar het tekort aan
bouwmaterialen vertraagde vaak de uitvoering van de plannen.
Hoeveel woningen er jaarlijks werden gebouwd was van meerdere factoren afhankelijk. Het Rijk stelde een jaarlijks maximaal bouwvolume per gemeente vast omdat er
landelijk een tekort was aan grondstoffen, deviezen en arbeiders. Eind jaren veertig raakte
Nederland economisch in extra zwaar weer door de hoge kosten van de strijd in Indonesië.
Er was veel te weinig geld om noodzakelijke grondstoffen en materialen in het buitenland
te kopen.23 Voor de jaren 1951, 1952 en 1953 was het bouwquotum voor Breda 731 per
jaar.24 Van deze nieuwe woningen werden er op voorhand een aantal gereserveerd voor
beroepsmilitairen, spoorwegpersoneel e.d. Vervolgens moesten er natuurlijk bouwkavels,
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financiële middelen, opdrachtgevers en uitgewerkte plannen beschikbaar zijn. De plannen moesten vooraf worden goedgekeurd door het ministerie van volkshuisvesting. In de
praktijk werd het maximum volume vrijwel nooit volledig benut.
Breda telde eind 1946 16407 woningen. In de tweede helft van 1946 startte de bouw van
nieuwe woningen. Het was vooral de gemeente die daarbij het meest actief optrad. Men
begon met de ontwikkeling van relatief kleine projecten, verspreid over verschillende
delen van de stad. In 1946 en 1947 werden door het grondbedrijf van de gemeente gronden
aangekocht voor de uitbreidingsplannen Heuvelstraat, Liniestraat en Meidoornstraat.25
Vanaf 1948 ging men grootschalig en planmatig uitbreidingsplannen voor nieuwe
woonwijken voorbereiden: Heuvelkwartier, Boeimeer, Brabantpark.26 Met name in het
Heuvelkwartier werd vrijwel alleen sociale woningbouw gerealiseerd. Deze grootschalige bouw van sobere, goedkope huurwoningen was nodig gezien het nijpende tekort
en werd van Rijkswege ook sterk gestimuleerd in het kader van de bestrijding van de
woningnood.27 De financiering van deze woningen geschiedde grotendeels met door het
Rijk verstrekte middelen. De particuliere bouwactiviteit werd geremd door het geringe
bouwvolume dat private opdrachtgevers ter beschikking werd gesteld.28

Jaar

Toename woningvoorraad

Ligging grootste bouwlocaties

1946

-1

1947

132

Nobelstr. Lorentzstr. e.o.

1948

409

Tuinzigt Schoolakkerplein e.o. Heuvelkwartier

1949

494

Heuvelkwartier

1950

558

Heuvelkwartier

1951

584

Heuvelkwartier Tuinzigt

1952

530

Heuvelkwartier Boeimeer

1953

648

Heuvelkwartier Boeimeer Liniekwartier

Ondanks het groot aantal nieuwe woningen dat werd opgeleverd (zie bovenstaande tabel)
nam het aantal ingeschreven woningzoekenden toe van 2107 eind 1949 naar 2280 eind
1952.29 De bevolking nam in diezelfde periode met bijna 5000 inwoners toe.
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Van Raak, ’t Roode spook sluipt door Breda, 56 e.v.
SAB, Verslag van de gemeente Breda over het jaar 1949, 18,19
Notulen gemeenteraad Breda 15 en 20 november 1950, 421 e.v
De Bredasche Courant 28-10-1947
Notulen gemeenteraad Breda 13 december 1950, 496, 497
Heijden, ‘Breda na de bevrijding’, 150, 151
Van Liempt, Na de bevrijding, 304 e.v.
SAB, Bijlage gemeenteraadsnotulen 1951, brief van B&W aan de Raad d.d. 17 januari 1951
SAB, Verslag van de gemeente Breda over de jaren 1941 t.m. 1947, 195
SAB, Verslag van de gemeente Breda over het jaar 1948, 280
Van Raak, ’t Roode spook sluipt door Breda, 80, 81
SAB, Verslag van de gemeente Breda over het jaar 1949, 67 e.v.
SAB, Verslag van de gemeente Breda over de jaren 1950-1952, 304
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Planologen krijgen grote invloed
In 1938 had het gemeentebestuur aan het architectenbureau Granpré Molière, Verhagen
en Kok in Rotterdam opdracht gegeven voor het maken van een uitbreidingsplan voor
Breda en omgeving. Pieter Verhagen presenteerde nog in hetzelfde jaar een schematische
plankaart met een stelsel van autowegen voor het verkeer rond de stad en van en naar het
centrum.30 Maar het grootste deel van het plangebied lag toen nog op grondgebied van de
gemeentes Princenhage, Ginneken en Teteringen. De grootschalige gemeentelijke herindeling van 1 januari 1942 bood nieuwe mogelijkheden. Planologisch was men direct na de
bevrijding bij de dienst Openbare Werken van de gemeente aan de slag gegaan met grote
uitbreidingsplannen.
Burgemeester Prinsen bemoeide zich persoonlijk intensief met de stedenbouwkundige
vormgeving. In zijn proefschrift had Prinsen al aangegeven dat hij het als een belangrijke
taak van een burgemeester zag om voor stadsuitbreidingsplannen een kundige ontwerper
aan te wijzen en een waardig tegenspeler te zijn van die ontwerper.31 Prinsen was geen
voorstander van democratisch bouwen: “Stadsuitbreiding is een bestuurlijke arbeid, die
niet door de discussies van uitgebreide colleges, maar door geconcentreerde stuwkracht
van een enkel man of van een kleine groep nauw samenwerkenden tot stand komt. Als
men de schitterende voorbeelden van het verleden ziet, blijkt, dat datgene, wat sommigen
een verlicht despotisme noemen, op dit terrein vruchtbaar is.”32
Oud-directeur van Openbare Werken ir. J.G. Gooden, op wiens benoeming verderop in
dit artikel wordt teruggekomen, gaf in een interview met de redactiecommissie voor de
Geschiedenis van Breda in 1983 hoog op van de betekenis van Prinsen voor de stadsontwikkeling van Breda en voor de architectuur. Volgens Gooden was Prinsen ”…. een man met een
grote artistieke, literaire, planologische en bestuurlijke belangstelling, een zeer bijzondere
gave.” 33 Van de dichteres Henriëtte Roland Holst tot de beeldhouwer Mari Andriessen,
van de landschapsarchitect Jan Bijhouwer tot de bouwkundige Marinus Granpré Molière,
volgens dochter Lieke Lohman-Prinsen onderhield haar vader met vele nationaal bekende
kunstenaars en vormgevers persoonlijke contacten.34 Volgens Gooden probeerde Prinsen
“… binnen Breda de fine fleur van de Nederlandse architecten uit de beide belangrijke
scholen die er toen waren, te laten werken.” Prinsen streefde volgens Gooden in sterke
mate naar behoud van een goede doorsnede van de totale bevolking binnen de grenzen
van Breda door een evenwichtige opbouw van de stadsuitbreiding. Hij liet zich door de
beste stedenbouwkundigen adviseren.
Prinsen nam Pieter Verhagen weer in de arm om de uitbreiding en modernisering van
de stad planologisch richting te geven.35 Verhagen bepleitte realisering van nieuwe woonwijken met ieder een eigen karakter en een goede verbinding met de binnenstad. Op basis
van de ideeën van Verhagen ontwierp ir. W. Groenevelt van de dienst Openbare Werken
een ‘verkeersschema’ voor de stad waarin op het toenemend autoverkeer werd ingespeeld.
In 1948 was de Rijksweg Moerdijk – Breda door burgemeester Prinsen officieel in gebruik
genomen. Er moesten goede verkeerswegen komen tussen de stadskern en de bestaande en
geprojecteerde rijkswegen, maar ook naar de woonwijken. De oude stadskern zou zoveel
mogelijk vrijgemaakt moeten worden van zwaar verkeer door de aanleg van een ringbaan
waarop de ontsluitingswegen uit zouden moeten komen. Langs die ringbaan zou voldoende
parkeergelegenheid moeten worden gerealiseerd. Die ringbaan, later de cityring genoemd,
zou onder meer langs of over de te dempen haven en de Oude Vest moeten gaan lopen.
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Burgemeester Prinsen liet de adjunct-directeur van de dienst Openbare Werken, ir. Wijs, de
gemeenteraad in een besloten vergadering op 22 maart 1950 uitvoerig informeren over het
verkeersschema van Verhagen.36 Hoewel het voor de ruimtelijke ontwikkeling van Breda
van verstrekkende betekenis was werd er geen formeel besluit over genomen. Wel vroeg
en kreeg burgemeester Prinsen in dezelfde vergadering algemene instemming om met het
schema aan de slag te gaan. Het verkeersschema werd in de daarop volgende jaren zowel
voor de dienst Openbare Werken als bij de besluitvorming over diverse verkeers- en ruimtelijke ordeningzaken een richtinggevend document.37 Zo werden in de daarop volgende
15 jaar overeenkomstig dit plan de tegenwoordige Graaf Hendrik III laan, de Keijzerstraat
en de Claudius Prinsenlaan gerealiseerd en de geplande verlenging van de Lunetstraat naar
rijksweg 16 bij Prinsenbeek aangelegd. Ook vormde het cityringplan tot ver in de jaren zestig
de onderbouwing voor een aantal doorbraken en ingrepen in de binnenstad.
4.	Kaart van de dienst Openbare Werken met het verkeersschema en het plan van uitbreiding voor Breda uit 1950 gebaseerd
op de visie van Pieter Verhagen. (Bron: SAB ARC02134 Openbare Werken 1950-1979 nr.789)

30
31
32
33
34
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Otten, Het Van Koolwijkpark, 35
Prinsen, De burgemeester (Roosendaal, 1946),120, 121
Prinsen, De burgemeester (Roosendaal, 1946),123
SAB, collectie J.G. Gooden, inv. nr. 54, interview met ir. J.G. Gooden afgenomen door de redactiecommissie voor de geschiedenis van Breda
op 30 maart 1983, 9 e.v.
Mondelinge informatie van mw. L. Lohman-Prinsen
Groenevelt, Ontwikkelingsplannen van Breda, 503b
SAB, Besloten vergadering van de Raad der gemeente Breda 22 maart 1950
Otten, Het Van Koolwijkpark, 41 e.v.; SAB, Verslag van de gemeente Breda over de jaren 1950-1952, 86
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Burgemeester Prinsen bewerkstelligde dat er voor het Heuvelkwartier in 1948 twee architecten werden aangetrokken met uitgesproken, maar uiteenlopende visies. De inzichten van M.
J. Granpré Molière werden op de Heuvelbrink en het gebied ten westen ervan toegepast. Hij
beoogde een kleinschalige woonomgeving die aansloot bij de behoeften en de waarden van
een traditioneel katholiek gezin.38 De meer stedelijke visie van F. Peutz werd in het oostelijk
deel van de Heuvel in praktijk gebracht. Daar wordt voor het eerst in Breda etagewoningbouw gerealiseerd. Men stond nog onwennig tegenover woningen zonder eigen grond,
want de ruimte tussen de flats werd verkaveld in kleine eigen tuintjes, men was nog niet toe
aan het idee van een gemeenschappelijke tuin.39 Er werden van 1949 tot en met 1952 in het
Heuvelkwartier ruim 1800 woningen in aanbouw genomen, waarbij de gemeente vrijwel
altijd als opdrachtgever optrad.40

5. 	Kerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand aan het Mgr. Nolensplein, ontworpen door Granpré Molière. Deze kerk hoorde bij
de in 1952 gestichte parochie in het Heuvelkwartier. (Foto: F. Gooskens)

Ir. P. Verhagen werkte tot zijn dood in 1950 intensief aan de aanpassing van het uitbreidingsplan Boeimeer. Boeimeer moest een wijk worden voor de middenstand van Breda. In de
planning werd bewust aandacht besteed aan het autoluw houden van de woonstraten en het
creëren van recreatieterreinen.41 De supervisie met betrekking tot de uitbreidingsplannen
Boeimeer en Brabantpark werd na het overlijden van ir. Verhagen gegeven aan ir. J. Kuiper
uit Rotterdam. Beide plannen werden in 1951 voorbereid en in 1952 door de gemeenteraad
goedgekeurd.42
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6a-b.
De eerste etagewoningen in Breda in de wijk het
Heuvelkwartier, ontworpen door ir. F. Peutz en
opgeleverd rond 1950. Met een hedendaagse foto
van dezelfde woningen. (Bron: beeldcollectie SAB
19880194 en F. Gooskens)

Het uitbreidingsplan Brabantpark
hield in dat ten oosten van het
bestaande ziekenhuiscompex aan
de St. Ignatiusstraat en de villawijk
rond het van Koolwijkpark een grote
woonwijk werd gepland, vooral voor
de arbeidersbevolking. Het was een
globaal plan, maar met aandacht voor
groen, recreatieve voorzieningen en
stedenbouwkundige kwaliteit.43

|

Tuberculosebestrijding en de bouw van De Klokkenberg
Tuberculose was voor de Tweede Wereldoorlog een gevreesde, veel voorkomende longziekte
waar nauwelijks een adequate behandeling voor bestond. Actieve tuberculose (tbc) was
besmettelijk en slechte huisvesting en een slechte conditie konden de ziekteverschijnselen
verergeren; daarom werden patiënten vaak in sanatoria opgenomen. Door de oorlogsomstandigheden was het aantal tuberculosepatiënten nog toegenomen, maar na de oorlog ging
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Bijma, Breda 2002 na 750 jaar, 192-193
Groenevelt, Ontwikkelingsplannen van Breda, 506b
SAB, Verslag van de gemeente Breda over de jaren 1950-1952, 81,82
Groenevelt, Ontwikkelingsplannen van Breda, 508b
Verslag van de toestand der gemeente Breda 1950-1952, 72 e.v.
Groenevelt, Ontwikkelingsplannen van Breda, 510b
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men de ziekte krachtig bestrijden. Men had inmiddels antibiotica ter beschikking om patiënten adequaat te behandelen, maar langdurige bedrust bleef onderdeel van de behandeling.
In Breda werden in 1948 door het consultatiebureau tot bestrijding der tuberculose 132
nieuwe gevallen van actieve tbc geconstateerd.44 In 1949 leden ruim 300 Bredanaars nog
aan actieve tbc, het percentage tuberculosepatiënten in Breda was het dubbele van dat in
de rest van Nederland. Daarom kwam het KVP raadslid dr. Verhaak december 1949 met
een goed onderbouwd initiatiefvoorstel in de gemeenteraad om een bevolkingsonderzoek naar het voorkomen van tbc onder de hele Bredase bevolking te houden. Het college
van B&W voelde zich wat overvallen door het verstrekkende voorstel, maar de gehele
gemeenteraad ondersteunde het: de angst voor de vanouds zo gevreesde ziekte was nog
groot.45 In 1950 werden ruim 44.000 mensen onderzocht. Men vond 32 nieuwe gevallen
van actief open tbc Ruim 16.000 personen werden ingeënt nadat ze negatief reageerden
op de Mantouxproef. In de daarop volgende jaren namen het aantal patiënten met actieve
tuberculose aanzienlijk af.46

7. 	Mis bij de eerste steenlegging van het sanatorium De Klokkenberg op 27 november 1951.
(Bron: beeldcollectie SAB 19930427)

In 1943 was de stichting “Sanatorium De Klokkenberg” opgericht. Het bestuur beoogde
een katholiek sanatorium ter behandeling van tuberculosepatiënten uit heel Brabant te
bouwen. In de eerste jaren na de oorlog werd een noodsanatorium ingericht in het klooster
Mariahof aan de Bredaseweg in Tilburg. In 1948 vernamen B&W van Breda dat het bestuur
van de Klokkenberg op zoek was naar een groot terrein voor definitieve nieuwbouw en
hebben zich daarop ingespannen om dit in Breda gevestigd te krijgen. Er werd een tiental locaties verspreid over heel Noord-Brabant onderzocht, waaronder ook het terrein van
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de golfclub Toxandria nabij Molenschot, dat de Bredase industrieel C. Stulemeijer aan de
stichting wilde schenken. Burgemeester Prinsen wilde echter heel graag dat het sanatorium
op Bredaas grondgebied zou komen, vanwege het belang van de werkgelegenheid en de
vestiging van medische specialisten in Breda.47 Na onderhandelingen over de voorwaarden
besloot de stichting te kiezen voor het terrein aan de Galderseweg, men vond die locatie
geschikter.48 Januari 1950 ging de gemeenteraad met algemene stemmen akkoord met de
verlening van een krediet van 197500 gulden voor het ter beschikking krijgen en bouwrijp
maken van de grond. Voorzitter Prinsen kreeg van enkele sprekers complimenten voor
het tot stand brengen van het project.49 Er werd een forse rijkssubsidie mee binnengehaald
en de grondwerkzaamheden werden door de Nederlandse Heide Maatschappij uitgevoerd
waarbij werklozen aan werk werden geholpen. Prinsen betrok de Wageningse landschapsarchitect prof. J.T.P. Bijhouwer bij de inrichting van het buitengebied rond het sanatorium.50
Bijhouwer had in de tijd dat Prinsen burgemeester van Roosendaal was aldaar verscheidene
projecten gerealiseerd en beide heren hadden een hechte vriendschapsband met elkaar
gekregen.51 Op 27 november 1951 werd de eerste steen gelegd voor de Klokkenberg. De
bouw van het sanatorium bezorgde vele bouwvakkers tijdelijk werk. In het sanatorium
konden 500 patiënten worden verpleegd. Dat zorgde voor 200 structurele arbeidsplaatsen in
de medische sector voor Breda.52 De verpleging van de patiënten in het sanatorium geschiedde door zusters van de congregatie van zusters Franciscanessen uit Veghel.
Bij de opening van het sanatorium De Klokkenberg in mei 1954 werd gerefereerd aan
de stuwende geestdrift van Mr. Dr. Claudius Prinsen voor de realisering van het sanatorium.53 Het aantal tuberculosepatiënten nam in de jaren vijftig snel af en men ging zich
meer en meer toeleggen op de behandeling van astmapatiënten

|

Verzuiling op zijn hoogtepunt
In de eerste naoorlogse jaren bereikte de organisatie van de maatschappij langs levensbeschouwelijke scheidslijnen in Nederland zijn hoogtepunt. In Breda gaf bij de volkstelling
van 1947 86,1% van de bevolking aan dat zij katholiek was, 10% protestant en slechts 3,4%
van de Bredanaars gaf aan niet tot een kerkgenootschap te behoren54. Dit leidde ertoe dat
katholieke organisaties en instellingen een dominante plaats innamen in de samenleving.
In de naoorlogse jaren was er in Breda een trend om sociale taken zoveel mogelijk bij kerkelijke en particuliere instellingen weg te leggen. Dit gold met name voor gezinsverzorging
en jeugdzorg.55
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SAB, collectie J.G. Gooden, inv. nr. 54, interview met ir. J.G. Gooden afgenomen door de redactiecommissie voor de geschiedenis van Breda
op 30 maart 1983, 9
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Notulen gemeenteraad Breda 19 januari 1950, 17
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Gooden afgenomen door de redactiecommissie voor de geschiedenis van Breda op 30 maart 1983, 10
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SAB, Verslag van de gemeente Breda over het jaar 1948, 246

14

Burgemeester Claudius A. Prinsen, aanjager van de ruimtelijke expansie en modernisering van Breda

Volgens de volkstelling woonden er in 1947 112 rooms-katholieke geestelijken in Breda,
waarbij de honderden broeders en nonnen die in het onderwijs en de zorg werkten niet
waren meegerekend. Elke nieuwe woonbuurt kreeg niet alleen een parochiekerk, maar
ook zijn katholieke lagere scholen, jongens en meisjes apart, en zijn parochiehuis. De
directeur van de dienst Openbare Werken overlegde met het bisdom over de parochiegrenzen in de nieuwe stadsgebieden en adviseerde de bouwpastoor bij de realisering van een
nieuwe kerk.56 In 1949 besloot de door de KVP gedomineerde gemeenteraad om vanuit
de gemeentekas financiële bijdragen ter beschikking te stellen voor de bouw van nieuwe parochiekerken. Burgemeester Prinsen verdedigde dit voorstel met het argument dat
het parochieleven de wijkgedachte vervulde. De bouwkosten van een kerk waren enorm
gestegen. Kerken konden volgens hem sociaal en stedenbouwkundig niet gemist worden.
Als andere gezindten een beroep op de gemeente zouden doen zouden die op gelijke wijze
behandeld worden.57
Hoewel het niet zo opviel omdat vrijwel iedereen katholiek was, was er in het dagelijks leven in Breda een sterke scheiding op basis van levensbeschouwing. Net zoals de
katholieke bevolking had ook de protestantse minderheid voor allerlei maatschappelijke
activiteiten eigen instellingen zoals protestants-christelijke scholen en het diaconessenziekenhuis aan het Wilhelminapark. Er kwamen twee dagbladen uit in Breda, de Stem
was katholiek, de Bredasche Courant was neutraal. Er waren aparte bibliotheken voor
katholieken en protestanten en ook veel sportverenigingen hadden een religieuze signatuur. De scheiding ging zo ver dat bijvoorbeeld bij de opening van de Oranjestadfeesten
in 1952 er voor de merendeels katholieke hoogwaardigheidsbekleders in de kathedrale
kerk aan de haven een pontificale hoogmis door de bisschop werd opgedragen, terwijl
voor de protestantse minderheid in de Grote Kerk een speciale hervormde kerkdienst
werd gehouden.58 De verzuiling leidde bij benoemingen soms tot wat wij tegenwoordig discriminatie zouden noemen. In de volgende paragraaf volgt hiervan een treffend
voorbeeld.

|	Spanning tussen het pragmatisme van Prinsen en de katholieke
raadsmeerderheid
Burgemeester Claudius Prinsen was een gedreven bestuurder met ambities voor Breda.
Af en toe botsten die met de meer traditioneel verzuild denkende raadsmeerderheid. Dit
kwam duidelijk naar voren bij de besluitvorming over de opvolging van P. A. H. Hornix
als directeur van Openbare Werken. Bij de dienst werkte ir. J.M. Wijs, die volgens de burgemeester de heer Hornix tijdens zijn ziekte op “uitmuntende wijze” had vervangen. Ir. Wijs
was echter niet katholiek en de katholieke fractie in de gemeenteraad had aangegeven dat
er geen aanleiding bestond om Wijs tot directeur te benoemen.59 Prinsen is toen op zoek
gegaan naar een andere geschikte kandidaat en vond die in de persoon van ir. J.G. Gooden,
tot dan toe werkzaam bij de Provinciale Waterstaat van Noord-Brabant en uiteraard wel
katholiek. Prinsen en Gooden kenden elkaar al vanuit de oorlogstijd en gingen vriendschappelijk met elkaar om. Prinsen maakte er tegenover zijn oude kennis geen geheim van dat
zijn persoonlijke voorkeur uitging naar ir. Wijs, maar kreeg dit politiek niet rond en vroeg
daarom Gooden te solliciteren.60
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Burgemeester Prinsen voelde zich geroepen om in de besloten raadsvergadering van 7
september 1950, drie weken voorafgaande aan de stemming over de benoeming van de
nieuwe directeur, uitvoerig in te gaan op de kwaliteiten van beide kandidaten, de gevolgde procedure en met name ook zijn persoonlijke gevoelens in dezen. Hij achtte Gooden
zeker een geschikte kandidaat, noemde hem een man van de grote lijn, maar vond Wijs iets
geschikter vanwege meer relevante ervaring. Met Wijs liep men minder risico omdat men
al jaren met hem had gewerkt. Het college had Wijs een jaar eerder, toen Wijs de betrekking van directeur van gemeentewerken te Dordrecht was aangeboden, gezegd dat zijn
niet-katholiek zijn geen beletsel zou zijn om in Breda tot directeur te worden benoemd. Het
passeren van Wijs zou volgens Prinsen in het niet-katholieke deel van Nederland een slechte
indruk maken. Dit zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de twee belangrijkste zaken
die Prinsen zich ten doel had gesteld voor zijn burgemeesterschap: het opheffen van de
woningnood en het realiseren van hoogspoor. Daar had hij het niet-katholieke deel van
Nederland hard voor nodig.61
Prinsen vroeg de gemeenteraad …. “hem geen tik op de neus te geven in zo’n belangrijke
zaak als het benoemen van een directeur van Openbare Werken.” Niettemin stemden drie
weken later 19 raadsleden op Gooden en 16 op Wijs, waarmee ir. J.G. Gooden de nieuwe
directeur werd.62
Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad in december werd door zowel de
fractievoorzitter van de PvdA (Jongbloed) als van de VVD (Toxopeus) openlijk twijfel
uitgesproken over de wijze van besluitvorming met betrekking tot de benoeming van de
nieuwe directeur Openbare Werken. De godsdienstige gezindheid zou ten onrechte zijn
meegewogen.63 Korte tijd later werd ir. Wijs tot directeur Publieke Werken in Hilversum
benoemd.
Gooden drukte in de jaren vijftig een groot stempel op de stedenbouwkundige vernieuwing. Hij besteedde veel aandacht aan de verkeersproblemen van de stad en het centrum
en liet zijn dienst het verkeersschema van ir.Verhagen uitwerken. Hij was een groot bepleiter van grote uitvalswegen en doorbraken in de oude stad ten behoeve van de bereikbaarheid. Hij wilde daarmee bereiken dat het centrum het zakencentrum van de stad zou
blijven.64 In de tien jaar dat Gooden directeur van Openbare Werken was in Breda, werd
er een aantal stadsuitbreidingsplannen uitgevoerd: Boeimeer, Brabantpark, Liniekwartier,
Doornbos. Plannen werden gemaakt voor Mariaveld en IJpelaar. Het industrieterrein De
Krogten kwam tot stand. Gooden was lid van de KVP en zat in de jaren ’60 voor deze partij
in Provinciale Staten en in de Eerste Kamer.
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8. 	IJsvermaak op de dichtgevroren haven op 4 februari 1954. Tijdens de oorlog was de Mark langs de Jan van Polanenkade
(tegenwoordig Markendaalseweg) tot aan de Haagdijk dichtgegooid, waardoor er in de Haven sprake was van stilstaand
water. (Bron: beeldcollectie SAB 19901131)

|

Heftige discussie over demping van de Haven
Reeds in juni 1940 had de gemeenteraad besloten om de Haven te dempen omdat men
de aftakking van de snelweg Moerdijk – Antwerpen van Prinsenbeek naar het centrum
via de Nieuwe Prinsenkade, Haven en Markendaalseweg wilde laten lopen. Dit plan was
echter niet uitgevoerd en in 1950 was men tot het inzicht gekomen dat die aftakking van de
snelweg via de Lunetstraat en de Schorsmolenstraat het centrum moest gaan bereiken. De
vernieuwing van de riolering van het centrum noopte tot een nieuw besluit over het al dan
niet dempen van de Haven. B&W legden daarom de gemeenteraad juni 1950 een preadvies
voor met uitvoerige vermelding van de vóórs en tegens van het dempen van de haven.65
Bijzonder van dit preadvies was dat het college van B&W geen duidelijke voorkeur uitsprak
voor de demping van de Haven.
In de gemeenteraad werd op 14 juni 1950 een heftig debat gevoerd waarbij de scheidslijn
dwars door de fracties heen liep. Voorstanders betoogden dat demping van de haven nodig
was voor een betere verkeerscirculatie, ontlasting van de Grote Markt en het oude stadshart en dat er ruimere parkeergelegenheid in het centrum moest worden gerealiseerd. Ook
was de toestand van de haven dermate overlastgevend voor de omwonenden in verband
met stank en ratten dat deze juist zelf vroegen om demping van de haven. Tegenstanders
vonden dat de problemen ook op andere wijze konden worden opgelost en dat het unieke
historische havenbeeld behouden moest blijven. Burgemeester Prinsen en de wethouders
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Struycken en Van Houten spraken zich tegen demping van de haven uit. Toch werd het voorstel tot demping met 18 tegen 17 stemmen aangenomen.66 Gedeputeerde Staten weigerden
het besluit echter goed te keuren, waarop de gemeenteraad in beroep ging bij de Kroon. Ook
dat beroep werd echter verworpen zodat de Haven voorlopig niet werd gedempt. Men ging
wel tot vernieuwing van de riolering over.67

|

Hispano Suiza en ‘De Krogten’
In 1950 was de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt. Oost-Europa was kort daarvoor door
Stalin bij het communistische blok ingelijfd en de Korea-oorlog woedde in alle hevigheid.
De vrees voor een nieuwe wereldoorlog leefde bij velen, ook in Breda. In de gemeenteraad
vroeg men om extra aandacht voor de burgerlijke defensie en uitbreiding van de technische
outillage van de brandweer. De burgemeester zegde toe op korte termijn een wapenschouw
te gaan houden bij de brandweer, de politie en de opruimingsploegen.68
In deze sfeer kwam ook de vestiging van de wapenfabriek ‘Hispano Suiza’ aan de orde.
Het Zwitsers concern had de Nederlandse regering om toestemming gevraagd voor de
vestiging van een wapenfabriek in Nederland. De vestiging van een wapenfabriek in
Nederland paste volledig in het beleid van de minister van economische zaken, prof. Van
den Brink, om, door de eigen industrie meer militaire goederen te laten produceren, het
tekort op de betalingsbalans te verminderen.69 Begin november 1950 was al besloten tot
verlening van een vestigingsvergunning hoewel toen nog niet was beslist over de locatie.
De fabriek zou snelvurend geschut en bijbehorende munitie gaan produceren die zowel
door de Nederlandse lucht- als landmacht in gebruik was. De wapens van Hispano Suiza
werden ingebouwd in de Gloster Meteors die door Fokker in licentie voor de Belgische en
Nederlandse luchtmacht werden gebouwd. De Nederlandse regering zou een beginorder
plaatsen bij de nieuwe fabriek.70

9. 	Suikerzakje met het
beeldmerk van Hispano
Suiza. Dit beeldmerk met een
gestileerde ooievaar sierde
ook de radiateuren van de luxe
automobielen van dit concern.
(Bron: catawiki.nl csn nummer
G6-breda-H03)

65
66
67
68
69
70

 otulen Gemeenteraad Breda 1950, bijlage 178
N
Notulen Gemeenteraad Breda 14 juni 1950, 196 e.v.
Verslag van de gemeente Breda 1950-1952, 85
De Bredasche Courant 14-12-1950
Nieuwsblad van het Noorden 22-3-1951
De Gooi- en Eemlander 2-11-1950; Het Vrije Volk 3-11-1950

18

Burgemeester Claudius A. Prinsen, aanjager van de ruimtelijke expansie en modernisering van Breda

Op 21 december 1950 besloot de gemeenteraad om ruim vier hectare grond aan de
Terheijdenseweg te verkopen voor de vestiging van Hispano Suiza in Breda. De behandeling
van het voorstel gebeurde in beslotenheid en duurde ruim twee uur. Enkele raadsleden
noemden het zeer betreurenswaardig dat zo vlak voor Kerst besloten moest worden tot
vestiging van een wapenfabriek in Breda. Onder veel burgers zou de angst leven dat Breda
nu meer doelwit zou worden bij een eventuele oorlog. De meeste raadsleden betoogden
echter dat de bange tijden waarin men leefde juist noopten tot een goede voorbereiding op
een eventuele nieuwe oorlog. Men wees ook op de extra werkgelegenheid voor 500 mensen.
Burgemeester Prinsen gaf een uitvoerige toelichting op de komst van Hispano Suiza
naar Breda. De regering wilde voor 50 à 60 miljoen gulden mitrailleurs kopen bij Hispano
Suiza in Zwitserland maar had daarvoor onvoldoende deviezen. Daarop werd ingezet op
een vestiging van de wapenfabriek In Nederland. De totale investeringen bedroegen 13
miljoen gulden die geheel door het bedrijf zouden worden betaald. Die investeringen
moesten binnen een korte termijn worden afgeschreven daarom moest de fabriek heel
snel in bedrijf worden gebracht. Meerdere steden wilden de fabriek graag binnen hun
gemeentegrenzen vestigen, o.a. Leiden en Den Haag. De keuze was op Breda gevallen
onder meer omdat Breda 100 woningen voor huisvesting van personeel uit het buitenland
toezegde. Volgens de burgemeester was de komst van de fabriek voor Breda aantrekkelijk
omdat daarmee veel hoogwaardige goed betaalde banen beschikbaar zouden komen.
Wethouder Van Haperen sprak zijn bewondering uit voor burgemeester Prinsen die er
volgens hem in de langdurige onderhandelingen voor had gezorgd dat Hispano Suiza
voor Breda had gekozen.71 Overigens sprak het raadslid Mol (KVP) in diezelfde vergadering
het gevoel uit dat de burgemeester de stad als maar groter wilde maken. Hij vroeg zich
af wat de raad daarvan vond. Deze kwestie werd door voorzitter Prinsen buiten de orde
verklaard. Het voorstel van het college werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De leden Kamphuys en Brekelmans (PvdA) lieten aantekenen dat zij geacht wensten te
worden te hebben tegengestemd.72 Zij waren uit anti-militaristische overwegingen tegen
het voorstel.73
De gemeente verleende allerlei vormen van medewerking aan de snelle vestiging van
dit bedrijf, zoals de aanleg van wegen, het verhogen van het terrein, de realisering van
een spoorwegaansluiting, het bouwen van woningen en het reserveren van woonruimte
voor personeelsleden.74 In de nieuwe fabriek moest veel precisie-arbeid worden verricht.
Daartoe zouden geschoolde buitenlandse arbeiders uit andere vestigingen van het
concern in Breda worden te werk gesteld. Met de Rijkswerkplaats en de Ambachtsschool
was overeengekomen dat zij opleidingen zouden gaan verzorgen met door Hispano Suiza
ter beschikking gestelde machines. Men wilde vooral ook uit Indonesië gerepatrieerde
militairen voor de cursussen in aanmerking laten komen.75
1 oktober 1951 werd de fabriek al in gebruik genomen. De wapenfabriek van Hispano
Suiza was in de eerste jaren van haar bestaan een succes, in 1953 werkten er al 600 medewerkers. In 1958 en 1959 kromp de wapenfabriek in Breda echter sterk in vanwege grote
terugloop van orders voor wapens en munitie. De fabriek was in hoge mate afhankelijk
van orders van de Nederlandse regering en die werden steeds kleiner. Er werden veel werknemers ontslagen, in 1958 300 en in april 1959 140 werknemers. Er resteerden toen nog
300 arbeidsplaatsen.76 Men ging zich meer en meer richten op niet-militaire producten. In
1967 werd de wapen- en munitieafdeling gesloten.
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10. 	Zicht op het nog vrijwel maagdelijke industrieterrein De Krogten vanaf de watertoren langs de Belcrumweg naar het
noordoosten. Alleen de gebouwen van Hispano Suiza en de spoorverbinding naar deze fabriek zijn al zichtbaar. (Bron:
beeldcollectie SAB 19530098)

Het snel beschikbaar krijgen van de bouwgrond voor Hispano Suiza had nog de nodige
hoofdbrekens gekost, vandaar dat men op Openbare Werken aan de slag ging met het structureel beschikbaar maken van industrieterrein. 17 december 1952 stelde de gemeenteraad
het uitbreidingsplan ‘De Krogten’ vast. In het preadvies van Burgemeester en Wethouders
werd gesproken van een tekort aan industrieterrein in Breda, hetgeen bij de komst van
Hispano Suiza tot grote moeilijkheden had geleid.77 In het plan kwam 60 ha nieuw bedrijventerrein beschikbaar en werd ook de nieuwe fabriek van Hispano Suiza opgenomen. Er
werd rekening gehouden met de realisering van een noordelijke rondweg rond de stad en
een nieuwe brug over de Mark. Het plan werd zonder discussie met algemene stemmen in
de gemeenteraad goedgekeurd.78
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Militaire terreinen
Breda was vanouds een stad met veel kazernes, militaire opleidingen en militaire terreinen.
Dit was goed voor de welvaart en de status van de stad, maar voor de ruimtelijke ontwikkeling soms een belemmering. Na de oorlog speelden er twee kwesties met het Ministerie
van Oorlog. Enerzijds wilde de gemeente graag een deel van de militaire terreinen overnemen voor de uitvoering van het verkeersplan, onder andere voor de aanleg van de latere Keizersstraat ter ontlasting van de Ginnekenstraat en de ontsluiting van het centrum
vanuit het oosten. Anderzijds wilde men dat de KMA, die tijdens de oorlog gesloten was,
weer in Breda zou worden gevestigd, waarvoor het ministerie extra grond vroeg voor een
sportcomplex. Maart 1948 legde het college van B&W de gemeenteraad een voorstel voor
om met het Rijk een aantal grondtransacties te doen die voor een belangrijk deel aan de
wensen van Breda tegemoet kwamen, maar die ook zouden leiden tot een flinke aantasting
van het park Valkenberg. Dit laatste riep in en buiten de gemeenteraad veel tegenstand
op en burgemeester Prinsen kwam tijdens de raadsbehandeling met een gewijzigd voorstel, waarbij hij met name over de locatie van het gewenste sportcomplex voor de KMA
opnieuw met de Minister van Oorlog zou gaan onderhandelen. Dit voorstel werd met
meerderheid van stemmen aanvaard.79 Er volgden langdurige en moeizame onderhandelingen die burgemeester Prinsen deels persoonlijk met de Minister van Oorlog voerde.80 De
besprekingen resulteerden uiteindelijk in een aantal nieuwe contracten tussen de Staat en
de gemeente die in juli 1951 door de gemeenteraad met algemene stemmen werden goedgekeurd. Bij de behandeling in de raad kreeg de burgemeester van verscheidene raadsleden
lof toegezwaaid voor zijn inzet bij de onderhandelingen met het Rijk. Met name het PvdA
raadslid Brinkerhof stond nadrukkelijk stil bij het vele werk dat Prinsen aan dit dossier had
besteed en sprak bijna profetisch de hoop uit “dat dit vele werk niet al te veel van diens
krachten zal hebben gevergd”.81 Met deze contracten werd het behoud van de KMA voor
Breda bevestigd zonder dat het park Valkenberg al te zeer werd aangetast en kreeg Breda
gronden tot zijn beschikking om met name de verkeerscirculatie te verbeteren. Er kwam
een verbinding tussen het Valkenberg en het Kasteelplein, langs de Lange Stallen kwam
een nieuwe weg tussen de Oude Vest en het Van Coothplein en over het Chasséveld kon een
nieuwe weg worden aangelegd naar het oosten van de stad. Gezien de prominente rol die
de burgemeester Claudius Prinsen had gespeeld bij het verwerven van de gronden besloot
de gemeenteraad kort na zijn dood die weg naar hem te vernoemen.82 Ook kreeg Breda door
de overeenkomst met het Ministerie van Oorlog gronden aan de Gasthuisvelden tot zijn
beschikking. Het Ministerie kreeg een extra terrein achter de Trip van Zoudtlandtkazerne
toegewezen voor de noodzakelijke sportfaciliteiten.

|

Hoogspoor
Het verouderde station en de vele gelijkvloerse spoorwegovergangen in Breda waren reeds
ver voor de oorlog een bron van ergernis. De overlast van de veelvuldig gesloten spoorbomen werd alsmaar groter naarmate het autoverkeer toenam en ten noorden van de spoorlijn
zich steeds meer bedrijven vestigden. Bovendien nam ook het treinverkeer toe. In 1950 werd
de spoorlijn naar Dordrecht geëlektrificeerd en de frequentie van het aantal treinen naar
Rotterdam opgevoerd. De overweg langs de Markkade richting Belcrum was in 1950 vier van

Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 67 (2014)

21

11. 	Spoorwegovergang Belcrumweg waarvan de spoorbomen in de jaren ’50 zeer vaak gesloten waren. (Bron: beeldcollectie
SAB 19901115)

de twaalf uur gesloten. In de gemeenteraad werd in dat jaar het verzoek gedaan om tijdens de
spitsuren niet meer te rangeren vanwege het oponthoud op de Belcrumweg.83
Al in 1949 werden er intern besprekingen gevoerd om de spoorweglijnen in de gemeente om
te bouwen tot zogenaamd “hoogspoor”. 84 September 1950 verklaarde burgemeester Prinsen
in een besloten vergadering van de gemeenteraad dat hij hoopte in het volgende voorjaar
een plan voor hoogspoor in Breda ter tafel te kunnen brengen. De kosten zouden 10 à 15
miljoen gulden gaan bedragen.85 Volgens de directeur Openbare Werken uit de jaren vijftig,
ir. Gooden, ging Prinsen bij grote projecten uit van het inflatiegegeven. “Wat ik vandaag
uit mijn portemonnaie betaal dat kan ik over twintig jaar uit mijn vestzakje terug betalen”
zou een uitspraak zijn van de burgermeester.86 De onderhandelingen met de spoorwegen
zouden echter nog vele jaren voortslepen, waarbij de financiën het belangrijkste struikelblok vormden. Prinsen was daarin optimistischer dan de meeste andere bestuurders. Het
zou tot halverwege de jaren zestig duren voordat met de aanleg van het Bredase hoogspoor
werd begonnen.
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Viering 700 jarig bestaan en Oranjestad 1952
In de zomer van 1952 werd uitbundig gevierd dat Breda 700 jaar stadsrechten had en al zo
lang een nauwe band had met het Oranjehuis. Hoewel hij de feesten zelf niet meer heeft
meegemaakt was burgemeester Prinsen wel nauw betrokken bij de voorbereidingen.87
In 1949 hadden B&W de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer van Breda benaderd
met het verzoek een programma te maken voor de viering van het jubileum van de stad.
Voor de organisatie van de festiviteiten werd een stichting opgericht met als prominente
leden de gemeentesecretaris mr. Ph. I. E.van Woensel en de directeur van de VVV, G.L.W.
Sliepen. Doel van het feestprogramma was niet alleen de bevolking te amuseren, maar
vooral ook Breda nationaal te profileren als aantrekkelijke toeristenstad en als bakermat
van de band van Nederland met het Oranjehuis. De aanduiding ‘Breda Oranjestad’ werd
in deze tijd geïntroduceerd.88
De festiviteiten vonden plaats in het Valkenberg, dat daartoe ingrijpend moest worden
gerenoveerd. Net als bij de Klokkenberg werd hierbij de Wageningse landschapsarchitect
prof. Bijhouwer betrokken. De gemeenteraad had aanvankelijk grote moeite met de kosten
van alle voorbereidingen. B&W vroegen in de raadsvergadering van 15 maart 1951 ruim
zes ton aan de raad. Uit alle fracties kwamen kritische vragen over de onderbouwing van
de uitgaven en twijfels of een dergelijke uitgave in de economisch sombere tijd wel verantwoord waren. Zowel de voorzitter van de stichting, gemeentesecretaris Van Woensel, als
burgemeester Prinsen drongen er bij de gemeenteraad op aan om moed te tonen en de
kans om Breda op de kaart te zetten nu niet voorbij te laten gaan. De fractievoorzitter van
de KVP, de heer Veldkamp, vroeg om uitstel van de besluitvorming.89 Maar een maand
later bleek er toch een ruime meerderheid voor de toekenning van het gevraagde geld ten
behoeve van de festiviteiten. Burgemeester Prinsen benadrukte nog eens dat het voor een
stad als Breda van belang was om af een toe risico te durven te nemen en ook grote taken
aan te pakken. Uiteindelijk stemden vijf leden van de PvdA, drie van de KVP en één van
de VVD tegen.90 De feesten werden een groot succes, ook financieel.

|

Het overlijden van Claudius Prinsen
In de loop van 1951 werd duidelijk dat burgemeester Claudius Prinsen ernstige hartproblemen had. In hoeverre die gezondheidsproblemen ook werk-gerelateerd waren is moeilijk
met zekerheid vast te stellen. Wel bleek uit verscheidene uitspraken vóór en na zijn overlijden van mensen uit zijn omgeving dat Prinsen met een enorme inzet en emotionele
betrokkenheid zijn ambt uitoefende. Zelf verklaarde hij tegenover de gemeenteraad “…..
Dat de moeilijkheid van zijn ambt zit in het feit, dat hij nooit klaar is. Het is iets ontmoedigends, dat ondanks al het werken niet zoveel gebouwd kan worden, dat de woningnood
afneemt. De toestand in de gemeente loopt ter zake nog steeds terug.”91 Op zijn sterfbed
gaf Prinsen in een afscheidsbrief die hij dicteerde aan zijn oudste dochter Stans de gemeenteraad nog een laatste advies: “…..dat gij U bij Uw ondernemingen laat voorlichten door
de meest begaafde adviseurs en ontwerpers, welke gij kent. Deze stad zal dan altijd haar
kunstzinnige bekoring behouden.”92
17 maart 1952 overleed Claudius Prinsen in zijn woning aan de Zandberglaan. Op
20 maart vond de uitvaartdienst plaats in de Sacramentskerk in dezelfde straat. Daarna
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12. 	Aankomst van de begrafenisstoet van Claudius Prinsen bij het stadhuis op de Grote Markt op 20 maart 1952.
(Bron: beeldcollectie SAB 19520616)

ging een imposante begrafenisstoet van de kerk via het stadhuis naar de Haagse Markt,
waarna de overledene in Roosendaal werd begraven. Vele honderden - raadsleden, vertegenwoordigers van verenigingen, ambtenaren en politiefunctionarissen - liepen mee in de
stoet. Duizenden Bredanaars stonden langs de route om hun overleden burgemeester een
laatste groet te brengen. 93 Bij zijn graf in Roosendaal werd enige tijd later een monument
geplaatst dat was gemaakt door Mari Andriessen.
In de artikelen die na zijn dood in de plaatselijke kranten verschenen werden niet alleen
Prinsens bestuurlijke kwaliteiten geprezen, maar ook zijn openheid naar alle burgers en
zijn beminnelijke persoonlijkheid. Claudius Prinsen had zich in vier en een half jaar zeer
geliefd gemaakt in Breda. Dr. C. Kortmann typeerde in het voorwoord van de herdruk van
Prinsens proefschrift Prinsen als “een buitenmodel-man, een artiest in zijn ambt, meer
typisch bestuurder dan jurist, meer typisch psycholoog dan bestuurder, vóór alles de man
met het grote hart.”94
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Conclusies
In de periode dat Claudius Prinsen burgemeester was van Breda, december 1947 tot maart
1952, werd de stad niet alleen flink uitgebreid met nieuwe woonwijken, maar werden ook
plannen gemaakt voor modernisering en verdere ruimtelijke expansie. Het Heuvelkwartier
werd gerealiseerd met ruim 1800 woningen en de plannen voor de wijken Boeimeer,
Brabantpark en industrieterrein de Krogten waren in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Er was een visie op de toekomstige verkeersstructuur van de stad ontwikkeld
die inspeelde op het sterk toenemende autoverkeer en die twee decennia het uitgangspunt
vormde voor het verkeersbeleid.
Prinsen besefte de urgentie van een aantal ontwikkelingen en stimuleerde daarom
ambtenaren en bestuurders voortdurend tot actie. Hij nam regelmatig persoonlijk deel
aan onderhandelingen om stagnerende dossiers of projecten waarvan onzeker was dat
Breda ze binnen zou halen tot een goed einde te brengen. De herschikking van de militaire
terreinen en de komst van Hispano Suiza en de Klokkenberg naar Breda zijn hier treffende
voorbeelden van.
Een tweede punt waarop Prinsen persoonlijk invloed uitoefende op de planontwikkeling was de waarde die hij hechtte aan stedenbouwkundige en esthetische kwaliteit.
Het zoveel mogelijk bouwen voor de bestrijding van de woningnood was voor hem
geen excuus om in te leveren op die kwaliteit. Hij schakelde een aantal landelijk hoog
aangeschreven adviseurs in voor Breda zoals Verhagen, Kuiper, Granpré Molière, Peutz
en Bijhouwer.
Prinsen bracht dynamiek in het stadsbestuur. Hij stimuleerde dat de gemeente proactief plannen en projecten ontwikkelde om Breda tot een moderne, groeiende stad te
maken. Hij zette het gemeentebestuur er toe aan om te durven investeren in de toekomst
en risico’s te nemen. Voor de successen van Prinsen zijn meerdere factoren aan te wijzen.
Hij had als burgemeester van Roosendaal al veel ervaring opgedaan, waar hij in de jaren
dertig, weliswaar op veel kleinere schaal, met dezelfde soort projecten bezig was geweest
als in Breda. Prinsen had een zeer brede culturele kennis en interesse en goed bestuurlijk
inzicht. Hij had een pragmatische instelling en een grote inzet en betrokkenheid bij zijn
werk. Hij bezat grote retorische kwaliteiten en charismatische uitstraling. Hij had een
uitgebreid netwerk op nationaal niveau.
Maar ook Prinsen liep tegen grenzen aan. De belangrijkste was wel de moeilijke financiële positie waarin Nederland zich bevond in de tijd van zijn burgemeesterschap. Hij
kreeg niet voldoende geld van het Rijk om zijn twee grootste ambities, oplossen van de
woningnood en de aanleg van hoogspoor, te kunnen verwerkelijken. Het lukte hem,
ondanks zijn retorische talenten, af en toe ook niet om de meerderheid van de gemeenteraad achter zijn standpunten te krijgen, zoals het belang van behoud van de Haven en
de keuze voor de nieuwe directeur Openbare Werken. Zijn stuwende, soms ongeduldig
aandringende optreden bij belangrijke beleidsbeslissingen kwam weleens autoritair over
en riep daarmee weerstand op.
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