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Tony Dirne

Feuilleton

ACHTERUITKIJKSPIEGELEN

Op naar
het zuiden
Oud-Bredanaar Tony Dirne (81) kijkt terug op een kleurrijk leven als
muziek- en theaterproducent. Vandaag deel 2.

ijn vader begreep dat zijn
solide schuilkelder niet
opgewassen zou zijn tegen een massale aanval met inzet
van de zwaarst denkbare projectielen. Daar kwam bij dat hij Antwerpen nog niet eens zo’n gekke
plek vond. Hij kende daar een paar
plezante biljartcafeetjes.
Op de avond van de 11de mei
maakte hij met de plankjes van
een oud konijnenhok en ijzerdraad de bagagedragers van onze
twee fietsen breder, terwijl mijn
moeder van vier kussenslopen
plunjezakken maakte. Met een
hete breinaald brandde zij ovale
gaatjes rond de openingen van de
slopen. Met naald en draad maakte
ze verstevigingen rond de gaatjes.
Het gordijnkoord uit de woonkamer werd in
vier stukken
geknipt en
als sluitkoord
in de slopen
Bij het
geregen. Ik
mij niet
vertrek zei kon
voorstellen
dat alle blikmijn
groenten,
brood, aardmoeder
appelen,
nog:
weckpotten,
fruit, hand‘K’eb nog
doeken en
extra kle’n kèsding, die
overzichtebolleke’
lijk opgeslagen lagen op
de tafel en de stoelen in de woonkamer, zouden passen in de kussenslopen. Op het laatste moment
werd besloten dat alleen de
‘zachte’ spullen in de slopen gingen. Voor de harde dingen haalde
mijn vader een aardappelkist uit
de schuur. Met de overgebleven
plankjes van het konijnenhok
maakte hij extra bagagedragers boven de voorwielen van de fietsen.
In een klein reiskoffertje werden
de EHBO-spullen strak in een
klemmende passing opgeborgen.
Onze fietspomp hing met vliegertouw vastgebonden aan de zijkant

M

van een fiets, en een klein kooktoestel werd met de lange linten
van een paar Friese schaatsen vastgesjord aan de buis tussen het
stuur en het zadel. Bij het vertrek
zei mijn moeder nog: ‘K’eb nog ’n
kèsbolleke en we moeten de pieterolie niet vergeten.’ Later begreep ik dat het ging om petroleum voor het kooktoestel.
Hoogstraten, Antwerpen; dat
klonk mij hartstikke ver weg. Ik
had er nog nooit van gehoord. Ik
was nog nooit verder geweest dan
de zandbak tussen de populieren
op het Dijkplein in Breda. En dat
vond ik al een flink stuk lopen op
mijn sandaaltjes.
Nadat mijn moeder alle gordijnen dichtgedaan had, sloot mijn
vader alles af. Heel veel buren liepen al met volop bagage richting
Mastbos. Hoe langer wij liepen,
hoe dikker en langer de rij werd.
Het viel mij op dat de mensen niet
vrolijk keken en dat er bijna niet
gepraat werd. Er liepen mensen
tussen met bakfietsen, handkarren en kinderwagens, waarin
soms ook hondjes meereden.
Sommige mensen sjouwden matrassen en hele ledikanten mee.
Het was een bizar zicht in de
vroege ochtendzon.
Vlak voor ons liep een jongen
van ongeveer mijn leeftijd met een
wandelwagentje tussen zijn ouders. Op de zitting stond een zelfgemaakte houten kooi. Ik mocht
even gaan kijken. In de looprichting spurtten twee witte muizen
zo hard ze konden in een renmolentje, alsof ze met alle geweld
voor de groep uit wilden lopen.
Uit alle zijstraten kwamen
steeds meer vluchtelingen tevoorschijn, die mengden met de deining van de grote groep; als water
naar de zee.
In ’t Ginneken hoorde ik achter
ons een fel geratel op de kinderkopjes. Wij hielden even de pas in.
Een kleine jongen en een meisje
zaten in een soort kooi op wielen.
Een stevige bok trok het vehikel,
dat aan de bovenkant open was,
over de keien. De man die daarnaast liep gaf af en toe een fikse
klap op de rug van het zwoegende
beest.
Vlak voor Ulvenhout bij De
Mark kwamen we de eerste Franse
soldaten tegen. Zonder iets te zeggen liepen ze daar; licht gebogen,
hun wapens in de aanslag.
In twee rijen liepen ze ver uit elkaar tussen de bomen door en
waar het kon langs huizen. Ze waren in dikke pakken gekleed, in de
kleur van boomschors.

EN TOEN

Pleidooi voor een St.
Bredanaar
Jacques Jespers
wil loze ruimte
achter Mariakapel
in Ginnekenstraat
eren met een St.
Joosthof.
Jacques Hendriks
Breda

at nu Mols parking
heet, kent pal achter
de Mariakapel van de
Ginnekenstraat een
onooglijk hoekje Breda. Lelijk, maar
met een rijke historie, waar de
meeste inwoners van de stad geen
weet van hebben.
Vorig jaar, bij het project Dromen
Breda, diende Jacques Jespers zijn
droom in: het realiseren van een St.
Joosthofje, vlak achter de Mariakapel.
Ter ondersteuning voegde hij daarbij
het door hemzelf geschreven boek
vol verrassend ‘nieuws’ uit het verleden: ‘Van Sint Joostkapel naar Mariakapel 1300-1947’.
Het leverde hem niet de hoofdprijs
op, wel loftuitingen van de jury. ‘Een
mooi uitgewerkt plan. De moeite
waard om verder te onderzoeken.’
Jespers (74), gepensioneerd ambtenaar, werkte zijn laatste jaren bij het
stadsarchief, dat voor hem één grote
snoepwinkel was. ,,Breda heeft zo’n
mooi archief. Grandioos. Acht kilometer. Echt genieten om daar rond te
dwalen.”
Als je bij hem thuis op bezoek gaat,
struikel je bijna over de boeken. Zelfgeschreven boeken. Over de historie
van Breda, oorlogsverhalen van mensen uit Nieuw-Ginneken, over de Polen, over zijn eigen jeugd (‘voor mijn
kinderen’). Zelfs over het leven van
Jan van Speyk, de Nederlandse kanonneerbootcommandant die in
1831, tijdens de Belgische opstand,
roem verwierf door zichzelf en daarmee de boot op te blazen. ,,Ik woon
in de Van Speyk-flat. Leek me wel
een leuk cadeau voor alle bewoners,
om mijn dankbaarheid te tonen dat
ik hier met zoveel plezier woon.”
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Lees morgen
verder:
Brullende monsters
en diepe stilte

䊱

Het boek van Jacques Jespers.

䊱

De St. Joostkapel
en horecaschool.
FOTO STADSARCHIEF

Onvoorstelbaar dat op
zo’n klein
stukje grond
zoveel
duizenden
mensen zijn
begraven
– Jacques Jespers

,,Het klinkt misschien wat hoogdravend, maar ieder mensenleven is een
boek waard”, vervolgt hij. Dat geldt ook
voor de op 3 mei 1947 in de Ginnekenstraat ingewijde Mariakapel, de opvolger van de al uit 1300 stammende St.
Joostkapel.
De fascinatie voor dit markante
Godshuisje midden in de stad dankt de
in Overakker opgegroeide Jespers aan
zijn vader. ,,Hij is er vlakbij geboren, op
de hoek van de Doelsteeg en de Ginnekenstraat. Mijn vader was erg vroom.
En dus moesten we elke zaterdag, als
we naar de stad gingen, ook even naar
de kapel toe.”
Ook de liefde voor geschiedenis
kreeg hij van zijn vader mee. En dus
ging hij uit hobby op zoek naar het verleden van de kapel. ,,Mijn uitvoerige
publicatie over deze transcendentie is
iets volkomen nieuws”, durft hij te
stellen. ,,Als (oud)-medewerker van
Stadsarchief Breda heb ik, waarschijnlijk als eerste, hiervoor mogen putten
uit het archief van het Bisdom Breda,
dat veilig ligt opgeborgen in de ondergrondse depotruimte.”
Verder gravend werd met name ook
het smalle perceel achter de kapel
steeds interessanter. Zo bleek dat het
van 1515 tot 1815 diende als begraafplaats. ,,En het achterste gedeelte was
bestemd voor misdadigers uit de gevangentoren.” Het kerkhof liep door
tot bijna waar sinds 1765 de Lange Stallen zijn. ,,Daar liep een pad, de Zandpoort. Dat was de ingang van het kerkhof.”
En nu rijden er dagelijks auto’s, kuiert winkelpubliek er overheen. ,,Macaber, dat is het. Onvoorstelbaar dat op
zo’n klein stukje grond zoveel duizenden mensen zijn begraven. Vooral door
die verrekte pest.”
Jespers belandde in zijn speurtocht
bij een boek met daarin de namen van
1.009 personen die er in de achttiende
eeuw zijn begraven en kwam warempel een voorouder tegen:
1786 12 april, van den armen begraven Albertus Harskam
,,Harskam, afkomstig van de kant van
de moeder van mijn vader”, glimlacht
Jespers. ,,Wat zou mijn vader dit mooi
gevonden hebben.”
Begin negentiende eeuw leverde de
begraafplaats haast geen geld meer op
en dus mocht ene Theodorus van Ingenhoven er tegen vergoeding een
mestkuil op exploiteren. Een ‘moosmeier’ raapte in die tijd zwerfvuil van
straat, waaronder paardenkeutels. Ook
haalde deze dagelijks particuliere en
publieke poepdozen op. Vandaar dat de
plek de bijnaam Mozemarij kreeg, een
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Plan voor windmolens
tussen Hank en Dussen

Joosthof

HANK Aan de Bergsche Maas tussen Hank en Dussen komen mogelijk windturbines. Dat maakt het
waterschap Rivierenland bekend.
Het plan is nog pril, het waterschap
wil eerst peilen of er belangstelling
is.
Hoeveel windturbines er precies
komen en per wanneer, is nog onduidelijk. Als ze er al komen, is het
in elk geval de bedoeling dat Werkendammers beslissen waar de baten van de opgewekte stroom naartoe gaan. Ook de kosten voor aanleg
en onderhoud worden 'lokaal gedragen’. ,,Als het gebeurt, gaat het
om één tot een paar windturbines”,
licht Freek Jochems van waterschap
Rivierenland toe.
Het waterschap kondigde het
plan gisteren aan, maar liet ook weten dat het nog in de kinderschoenen staat. ,,Wij zijn eigenaar van die
grond en willen onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om

䊴 Jacques
Jespers op
de plek van
de voormalige begraafplaats.
FOTO
RON MAGIELSE
/PIX4PROFS

verbastering van moosmeijer.
,,Dat heeft toen voor een hoop
heibel gezorgd. Het was er natuurlijk niet te harden van de
stank. Die kuilen waren 7 bij 7
meter. Regende het hard, dan
liepen ze over en stroomde het
vieze water door de stad. Toch
heeft het lang geduurd voordat
de Mozemarij is verdwenen.”
Een andere opmerkelijk verhaal is dat in 1856 het plan ontstond om er een gasfabriek te
bouwen. Midden in de stad!
Jespers: ,,Dat kwam omdat de
aanstaande directeur op de
hoek van de Ginnekenstraat en
de Akkerstraat woonde… Bewoners protesteerden massaal
en uiteindelijk heeft de provincie er een stokje voor gestoken,
de gasfabriek kwam op de plek
waar nu de Prinsenkade is.”
In 1884 werd achter de kapel
een school gebouwd, de
Tweede Openbare Tussenschool. En wie weet nog dat
ook het OLV Lyceum er huisde,
van 1923 tot 1926? Dat het gebouw na de oorlog interneringskamp was voor NSB’ers?
Dat de kunstacademie op deze
locatie zat en er haar naam St.
Joost aan dankt? Dat de horeca-

tak van de ambachtsschool er
zat tot het gebouw in 1983 werd
afgebroken?
Zo kent het boek, waar Jespers zo’n twee jaar aan gewerkt
heeft, vele anekdotes, die een
St. Joosthofje rechtvaardigen.
Gelooft hij dat zijn droom uit
zal komen? ,,Dat is aan de gemeente.”
En als het er niet van komt?
Hij zucht. ,,Dan zou ik zeer teleurgesteld zijn. Zou ik het zó
jammer vinden dat Breda die
kans niet pakt. Het VVV zou er
rondleidingen kunnen geven,
of ze zouden de geschiedenis
op een bord kunnen zetten en
daar ophangen. Er is daar in de
loop der eeuwen zo veel gebeurd, vertel dat verhaal! Nu is
het een verloederde plek, een
openbaar toilet, een verzamelhoek voor zwerfvuil. Zelfs de
muren van de kapel zijn beklad
met lelijke graffiti. Doodzonde!”
Het boek ‘Van Sint Joostkapel
naar Mariakapel Breda 1300 –
1947’ van Jacques Jespers is te
koop bij de Vrije Boekhandel,
Veemarktstraat Breda. € 7,50,
104 blz.

■

De SintJoostkapel
De eerste kapel in wat nu
de Ginnekenstraat heet, is
rond 1300 gebouwd. In
1436 volgde een nieuwe
kapel, genoemd naar SintJoost, patroonheilige van
de pestlijders. In 1637 ging
de kapel dicht en degradeerde tot pakhuis. Later
werd hij ook gebruikt als
paardenstal en gevangenis.
Begin 19de eeuw werd het
een woonhuis en bleef dat
tot 1945. Vervolgens kwam
er toch weer een kapel, die
op 3 mei 1947 ingewijd
werd door mgr. Hopmans.
Zo loste hij de belofte in
dat er in Breda een Mariakapel zou worden ingericht als de stad de oorlog
zonder grote rampen zou
doorstaan.

duurzame energie, daar willen we
ons steentje aan bijdragen. Dat
doen we al met zonne-energie,
maar dat kan ook met windenergie.
Dit stuk grond is er heel geschikt
voor. Als het ergens mogelijk is, is
het hier wel.” Het is echter niet aan
het waterschap, maar aan de omgeving om er iets van te vinden, zegt
Jochems. ,,Het is aan hen om te beoordelen of de baten gaan opwegen
tegen de lasten.” De baten en lasten
worden ‘lokaal gedragen’, zoals het
waterschap het noemt. ,,Want juist
omwonenden hebben hier last of
profijt van. Dus logischerwijs gaat
de energie die zal worden opgewekt
ook naar de mensen die er het
dichtste bij wonen.”
Op dinsdag 11 juli is er in De Ontmoeting in Werkendam een eerste
bijeenkomst over de plannen. ,,Om
te onderzoeken of er belangstelling
is voor deze vorm van energiewinning”, zo schrijft het waterschap.

