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(1822-1885)
(1819-1907)
|
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|
Vincent van Gogh
(1853-1890)

Vincent van Gogh
heeft op heel veel
plaatsen zijn voetsporen achtergelaten. Zo ook in
Princenhage.
In deze Van Gogh
Wandeling Princenhage staat de
relatie centraal tussen Vincent, zijn
oom en zijn grootvader. Samen staan
ze symbool voor de drie fasen uit het
leven van Vincent van Gogh: de
kunsthandelaar, de predikant en de
schilder

Oom Vincent was
peetvader van de
schilder en werd
kortweg oom Cent
genoemd. Hij was
galeriehouder.
In de tijd dat de
jonge Vincent bij hem werkte, is
diens belangstelling voor kunst
ontstaan. Oom Cent woonde in
Huize Mertersem in Princenhage.
Het huis staat er nog. Samen met
zijn vrouw is hij begraven op de
begraafplaats Het Haagveld.

Theo van Gogh
(1857-1891)

Grootvader Vincent
was dominee, net
als de vader van
Vincent.
Ofschoon Vincent
weinig contact met
hem had, is hij wel
door hem beïnvloed. In zijn brieven
schrijft Vincent dat hij het pad wil
volgen van zijn grootvader.
Grootvader Vincent ligt samen met
zijn vrouw begraven op de begraafplaats Het Haagveld in Princenhage.

Er is in onze familie die wel eene Christenfamilie is in den vollen zin van het woord, altijd, zoover men zien kan van
geslachte tot geslachte iemand geweest die Evangeliedienaar was.– Waarom zou die stem ook nog niet in dit en in
volgende geslachten worden gehoord. (Brief aan Theo, Dordrecht 23 maart 1877)
B e g raaf p l aat s
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De beschrijving van de huizen waar u langs komt, vindt u op pag. 7 - 11.
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Vincent van Gogh in Princenhage

Princenhage
heeft
een hechte relatie
met Vincent van
Gogh. Hij komt regelmatig bij zijn oom en
tante. Het huis staat
er nog steeds, helaas
zonder de Engelse
tuin en met de voordeur aan de zijkant.
Op de gouache van
Marlous Terwiel staan alle ingrediënten die Vincent met
Princenhage verbinden:
- Huize Mertersem waar oom Cent en tante Cornelia
wonen
- de Martinuskerk waar hij op oudejaarsavond 1876
stiekem naar binnen glipt
- de Johanneskerk waar vader Dorus regelmatig invalt
om te preken
Gisterenavond was ik nog bij oom Vincent
(Brief aan Theo, Etten 31 December 1876)
Oom Cent, bij wie Vincent werkt in diens kunstgalerie in
Den Haag, is behalve peetoom lange tijd steun en
toeverlaat van de schilder. Uiteindelijk zullen ze door
onmin uit elkaar groeien. Vincent wordt zelfs onterfd
door zijn oom. Maar Vincent is ook gecharmeerd van
het dorp Princenhage en haar omgeving.
Als Vincent in Etten
bij zijn ouders woont
(zijn vader is daar
dominee), maakt hij
wandelingen door de
omgeving. De Van
Goghs zijn echte
wandelaars. Vincents
vader Dorus bezoekt
als dominee de protestantse boeren in de omtrek en zijn
zoon wandelt vaak mee. Vincent wandelt graag alleen
om de natuur te bewonderen en vast te leggen in
tekeningen en later in schilderijen. Regelmatig loopt hij,
in gezelschap van een schildersvriend, bijvoorbeeld
Anthon van Rappard, via het Liesbos naar zijn oom in
Princenhage. Uiteraard neemt hij zijn tekenspullen mee.

Op Oudejaarsavond
1876 bezoekt Vincent
zijn oom en tante. Hij
is overweldigd door
de storm van die
avond. Aangekomen
in Princenhage kan hij
het niet laten om de
katholieke kerk even
binnen te glippen.
In de Martinuskerk is
op een glas-in-loodraam Het bezoek van Vincent aan de Martinuskerk
afgebeeld, gemaakt in opdracht van pastoor Bouman
door glazenier G. Huntjes in het glasatelier van de
gebroeders Cor en Jo Wuisman in Breda. Het is na lange
tijd op zolder gelegen te hebben teruggeplaatst in de
ramen van de rechter zijbeuk. Vanuit de Mariakapel aan
de linkerkant (deur is altijd open) is het glas-in-loodraam
goed te zien.
Ik ging ook nog even in de Roomsche kerk waar
avonddienst was, het was een mooi gezicht, al die
boeren en de boerinnen met hun zwarte kleeren en
witte mutsen, en de kerk zag er zoo vriendelijk uit bij
het avondlicht. (Brief aan Theo, Etten 31 December
1876)
Oom Cent heeft een
omvangrijke collectie
schilderijen die op de
jonge Vincent zeker
indruk moet hebben
gemaakt. Oom Cent
bemiddelt ook bij de
aanstellingen van Vincent bij de kunsthandel Goupil &
Cie. Van hem krijgt Vincent zijn eerste aquareldoos
cadeau als hij besluit kunstenaar te worden. Vincent en
zijn oom raken gebrouilleerd door hun afwijkende
ideeën over goede smaak in de kunst, maar ook door
het onaangepaste gedrag van Vincent. Desondanks wil
Vincent graag de schilderijengalerij zien die oom Cent
heeft aangelegd in zijn huis in Princenhage.
En dan heb ik van Oom Cent verl. week een verfdoos
gekregen die vrij goed is, zeker goed genoeg om mee te
beginnen. En daar ben ik zeer blij mede.
(Brief aan Theo, begin Oct. 1881

Ik heb nog een teekening gemaakt in ’t Liesbosch.
(Brief aan Theo, Etten 15-20 July 1881)
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Huize Mertersem

Huize Mertersem 1819

Luisterzuil

Huize Mertersem 2015

Oom Vincent en Tante zijn gisteren weer vertrokken. ik ben nog al eens bij hen geweest.
(Brief aan Theo, Parijs 9 Nov. 1875)
In 1839 verhuist oom Vincent van Gogh van
Rotterdam naar Den Haag waar hij Cornelia
Carbentus ontmoet en zich met haar
'engageert' op 17 maart 1850. Een half jaar
later, op 6 november 1850, trouwen ze. Het
huwelijk wordt ingezegend door Vincents
vader. Als oom Vincent in 1858 compagnon
wordt in de kunstzaak Goupil & Cie te Parijs,
verhuist hij met zijn vrouw Cornelia naar de
bovenwoning van de firma, terwijl ze in Den Haag een huis aan
de Herengracht aanhouden. In de wintermaanden vertoeven ze
in Menton aan de Franse Riviera. Vanwege zijn wankele
gezondheid alsook het verlangen om dichter bij zijn familie te
wonen, koopt oom Vincent in 1870 een huis in Princenhage. Op
de locatie van het huidige pand stonden oorspronkelijk drie
panden. Oom Vincent koopt het oostelijk gelegen pand en drie
jaar later het westelijk pand. Beide worden ingrijpend
verbouwd in de traditie van landhuizen. Het huis krijgt dan ook
zijn naam Huize Mertersem, verwijzend naar de plaatsnaam
van Princenhage in middeleeuwse oorkonden. Na de dood van
haar man in 1888 woont Cornelia er tot haar dood in 1913. Ze
liggen samen begraven op de protestantse begraafplaats Het
Haagveld in Princenhage, net als oom Vincents vader en
moeder.
Het overlijden van Oom is voor Moe en U een groote gebeurtenis en voor Tante vooral.
(Brief aan Willemien, 31 July 1888)
Na de dood van Cornelia wordt het huis gekocht door notaris Esser die een deel van de tuin verkoopt. In 1990 wordt
het huis verkocht en verbouwd tot postkantoor. De ingangspartij aan de Haagweg verhuist dan naar de zijkant.

(Oude) voorzijde
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Salon

Achterzijde
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Vincent de kunsthandelaar en Vincent de schilder
Oom Cent komt in het laatst van deze maand; ik
verlang zeer van hem nog een & ander te horen.
(Brief aan Theo, Den Haag, 17 Maart 1873)
Oom Vincent krijgt in zijn jeugd
een zware roodvonk waaraan hij
een
chronische
hoofdpijn
overhoudt. Daarom kan hij niet
verder studeren, hoewel hij
daarvoor wel de capaciteiten
heeft. Op 15-jarige leeftijd
vertrekt hij naar Den Haag om bij
zijn neef in de verfwinkel als
hulpje te gaan werken. Later wordt hij deelgenoot in de
zaak, begint korte tijd daarna een eigen zaak aan de
Lange Poten en enkele jaren later aan de Spuistraat.
Hij richt zich steeds meer op de kunsthandel en
onderhoudt relaties met aankomende schilders. In zijn
beginperiode verkoopt hij vooral schilderijtjes en
tekeningen van Haagse kunstenaars, maar van lieverlee
breidt zijn belangstelling en dus ook zijn collectie zich
steeds verder uit met nationale en internationale
kunstenaars. In 1846 reist hij naar Parijs en komt daar in
contact met de gerenommeerde kunsthandelaars Petit
en Goupil. Later wordt hij hun medefirmant met zaken
in Parijs, Brussel en Londen.
Waarde Oom, Theo naar u toegaande en ik een verzoek
aan u hebbende, maak ik van deze gelegenheid gebruik
u 't volgende te vragen. Of u me wilt toestaan uw
schilderijen eens te komen zien - ik heb in lang geen
schilderijen gezien en heb er zulk een verlangen naar
dat ik over alles heenstap om u dit te vragen. (Brief aan
Oom Vincent 1881-1883)

IJsgezicht met koek en zopie
(Schelfhout)

Vissen bij Abcoude
(Roelofs)

Aanvankelijk is oom Cent heel erg
enthousiast over zijn neef Vincent.
Hij biedt hem een baan aan in zijn
kunsthandel in Den Haag, Londen
en Parijs. Maar neef Vincent is
geen geschikte verkoper en wordt
ontslagen. Ook de levenswandel
van neef Vincent bevalt oom Cent
steeds minder. Als zijn neef besluit
om met een prostitué samen te gaan wonen, keert zijn
oom zich van hem af. Hij onterft hem zelfs. Ondanks hun
moeizame relatie mag je stellen dat de schilder Vincent
heel sterk is beïnvloed door zijn oom als het gaat om de
interesse voor de kunst. Het werk in de kunsthandel van
zijn oom en de schilderijengalerij die oom Cent heeft
aangelegd in Huize Mertersem leggen bij de jonge
Vincent de kiem voor zijn latere status als schilder.
Gedurende zijn leven verzamelt Oom Cent in Huize
Mertersem naast tientallen etsen
en gravures 192 schilderijen,
zowel Parijse Salon-kunst als
kunstwerken uit de Haagse
School en de School van Barbizon
met schilderijen van Willem
Roelofs, Ary Scheffer, Andreas
Schelfhout, Anton Mauve en Jozef
Israëls.
Tot nog toe heb ik geen antwoord op verscheidene
brieven die ik schreef op advertenties. Ook Oom
Vincent antwoordde mij niet.
(Brief aan Theo, Parijs 2 Februari 1876)

Zicht op Königstein aan de Elbe
(Koekkoek)

Duinlandschap met schapen
(Mauve)

Afbeeldingen uit de verkoopcatalogus na de dood van oom Cent
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De familie Van Gogh - Carbentus
Tante Cornelie bezorgde mij een mooi boek ter lezing,
“Kenelm Chillingly” door Bulwer. Daar is veel moois in.
(Brief aan Theo, Parijs 15 Maart)
Cornelia Carbentus is de derde
dochter van Willem Carbentus,
'Boekbinder van het Hof'. Dit
omdat hij in 1814 de eerste
grondwet van het Koninkrijk
heeft ingebonden.
In 1850 trouwt Cornelia met
kunsthandelaar Vincent (Cent)
van Gogh en volgt hem op al zijn
kunstreizen. Er is weinig over hun huwelijk bekend,
maar de indruk ontstaat dat ze echt van elkaar houden,
samen gelukkig zijn en van het leven genieten ondanks
de zwakke gezondheid van Vincent. Als hij in 1888 sterft,
trekt ze naar Den Haag maar ze keert al snel terug naar
Princenhage waar ze tot haar dood blijft wonen. Ze doet
daar veel voor verenigingen en stichtingen en
ondersteunt diverse armeninstellingen. Over haar leven
gaat de dichtvideo Brieven van mevr. van Gogh die is te
zien op www.youtube.com/watch?v=3ZnO8JKVrpI.

Het is groot nieuws dat Tante niet meer te Prinsenhage
is. En toch zal ze aan Prinsenhage gehecht zijn geweest.
(Brief aan Anna van Gogh, 10 December 1889)
Cornelia is de jongere zus van Anna
Carbentus die met Dorus van Gogh,
de broer van oom Cent en vader van
de schilder, is getrouwd. De twee
families zijn erg gehecht aan elkaar.
Na de dood van Dorus verhuist Anna
naar Breda om dichter bij haar zus te
zijn (zie foto).
Een minder bekende maar niet minder belangrijke zus
van beiden is de ongetrouwde Tante Mietje. Ze helpt in
het huishouden, is aanwezig als een van de broers ziek
is en begeleidt Cent en Cornelia naar Menton, waarschijnlijk als een soort hulpzuster. Tante Mietje hield
een dagboek bij waarin veel informatie staat over het
wel en wee van de familie van Gogh. Het is uitgegeven
onder de titel 'De Aanteekeningen van Tante Mietje van
Gogh' door N.A. van Beek.

Vincent de predikant en Vincent de schilder
Grootvader Vincent Van Gogh wordt
in 1789 in Den Haag geboren. Hij
studeert vanaf 1805 theologie in
Leiden en promoveert in 1811. In dat
jaar trouwt hij in Amsterdam met
Elisabeth Huberta Vrijdag. In 1811
wordt hij predikant te Ochten en in
1816 te Benschop. Van 1822 tot zijn
emeritaat in 1853 is hij predikant te
Breda. Hij bekleedt van 1825 tot 1866 de functies van
secretaris en boekhouder bij de Maatschappij tot
bevordering van Welstand, een organisatie die zich tot
doel heeft gesteld om de positie van de protestanten in
Noord-Brabant te verbeteren. Het echtpaar Van Gogh
krijgt dertien kinderen, onder wie Theodorus (Dorus),
predikant en vader van de schilder, en Vincent (Cent),
kunsthandelaar en oom van de schilder.

het ambt dat zijn grootvader en ook zijn vader bekleden.
Vincent wil maar graag predikant worden en is zeer
teleurgesteld als hem dit niet wordt toegestaan.
De verzamelwoede heeft Vincent van geen vreemde.
Zijn grootvader bezit o.a. een grote verzameling tapijten
en porselein.
’t Waren lui, naar ik ’t zie, als b.v. Pa en grootvader ...
(personen enfin die er almagtig eerwaardig uitzien –
diep – ernstig – doch bekijkt men ze een beetje scherp
en van digt bij, hebben ze iets lugubers, dofs, flaauws
zelf, dermate men er wee van wordt.– Is dit te veel
gezegd???), behoudens variatie van positie zelfden
geest, zelfde karakter. Is dat mis gezien van mij???
(Brief aan Theo, Nuenen 22 - 28 september 1884)

Tekening door Vincent naar een foto

Er is weinig bekend over het
contact tussen grootvader en
kleinzoon Vincent. Grootvader is
64 als zijn kleinzoon wordt
geboren. Voor de jonge Vincent is
grootvader een oude, ziekelijke
man. Toch blijkt hij beïnvloed door
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Het is mijne bede en innig verlangen, dat den geest van
mijn Vader en Grootvader ook op mij moge rusten,
(Brief aan Theo, Dordrecht 23 maart 1877)
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graf oom Vincent

In het eerste gedeelte van de
begraafplaats, verscholen achter een boom
en liggend tegen de heg, ligt het graf van de
grootouders van de schilder Vincent van
Gogh: Ds. Vincent van Gogh en Elisabeth F.
van Gogh-Vrijdag. Het graf is aangelegd in
1857 toen Elisabeth overleed. De "herder
en leraar" overleed in 1874.

Hier rust E.H. van Gogh geb. Vrijdag
Overleden 9 maart 1857 Oud bijna 67
jaar
Haar leven was liefde

Vlak bij het baarhuisje ligt het graf van oom
Cent en tante Cornelie. Oom Cent stierf in
1888 aan een hevige vorm van bronchitis,
wat we nu wellicht COPD zouden noemen.
Hij kreeg aan het eind van zijn leven
morfine- en etherinspuitingen. In 1873 trok
hij zich terug uit de zaak Goupil & Cie
vanwege zijn gezondheid. Hij ging met
vervroegd pensioen en vestigde zich in
Princenhage. Van najaar tot voorjaar
verbleef hij echter nog vaak in Menton in
Zuid-Franrijk om het vochtige Nederland te
ontvluchten. Hij stierf in 1888, zijn vrouw
Cornelia 15 jaar later.

Hier rust Vincent van Gogh
geboren te Benschop 28 maart 1820
Overleden te Princenhage 28 juli 1888

Vlak voor het baarhuisje is een zgn.
poosplaats gevestigd, die bestaat uit een
hardstenen bankje met een citaat uit een
brief van Vincent over Princenhage.

het was een stormachtigen avond,
gij kunt U denken hoe mooi die weg naar
Prinsenhage was met de donkere wolken
met hun zilveren randen.

en
Vincent van Gogh Herder en leraar
overleden 7 mei 1874 Oud ruim 85 jaar

en
Zijne echtgenoote Cornelia Carbentus
geboren te 's Gravenhage 12 juni 1829
Overleden te Princenhage 3 mei 1913
Die de doodschaduw in morgenstond
verandert Amos 5.8
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Princenhage
Princenhage is een dorp dat tegenwoordig onder de
gemeente Breda valt. Het ligt ten zuidwesten van Breda
in Noord-Brabant. Het ligt aan de verbindingsweg
tussen Zundert-Breda en Etten-Breda, twee trajecten
die Vincent van Gogh vaak gelopen heeft. In Zundert is
hij geboren. In Breda stapt hij vaak op de trein. Zijn
grootvader is daar dominee van de Grote Kerk. In Etten
begint zijn echte kunstenaarsleven. In Princenhage
woont kunsthandelaar oom Cent bij wie Vincent enkele
jaren in dienst is.
Princenhage (van ‘s Princenhage) wordt ook wel 't Aogje
genoemd, afgeleid van het Haagje (eigenlijk de Hage),
een oude aanduiding van een nederzetting die rond
1198 in het Latijn als Haga wordt aangeduid. In 1496 is
sprake van Haghe onder Nassow, naar het Huis Nassau,
de Heren van Breda. Later is men het dorp naar de Prins
van Oranje gaan noemen. De middeleeuwse naam voor
het dorp luidt Mertersem (vergelijk de Bredase
straatnaam 'Laan van Mertersem'). De naam zou een
verbastering kunnen zijn van "Meertensheim", de
verblijfplaats van St Martinus of St Meerten, de heilige
waaraan de kerk gewijd is. Princenhage is sinds de 19e
eeuw een zelfstandige gemeente, eerst onder de naam
Haage, met een groot grondgebied ten noordwesten en
zuidwesten van Breda, maar er worden geleidelijk aan
stukjes van dit gebied bij het zich uitbreidende Breda
gevoegd. Bij de herindeling in 1942 wordt Princenhage
aan de gemeente Breda toegevoegd.
Waarde Oom, Toen Pa onlangs hier was deelde Hij mij
mede dat U gevraagd had of Theo en ik eens een dag
bij U zouden kunnen komen. ... Niet weinig verlang ik er
naar om U en Tante eens weder te zien en te spreken
en wilde U daarom vragen of het U zou gelegen komen
als Theo en ik aanst. Zondag met den eersten trein uit
s’Hage (Den Haag red.) gingen om tot s’middags of
s’avonds bij U te blijven.
(Brief aan oom Vincent, Dordrecht 8 Maart 1877)
Haagse Markt 1 Raadhuis
Het voormalige raadhuis van
Princenhage is gebouwd in 1792. De
bakstenen gevel met bordes is
uitgevoerd in de classicistische stijl.
Het middenrisaliet met ingangspartij
en de zijdelen van de gevel zijn gevat
tussen pilasters, terwijl het wordt
bekroond door een fronton. Door de
aanleg van het stadhuis ontstaat ook het straatje ten
westen van het stadhuis richting kerk, kerkhof, pastorie
en Doelen. Het pand wordt momenteel veel gebruikt als
trouwlocatie.
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Princenhage
Breda

Et ten

Zundert

St. Martinuskerk
In 1261 wordt Princenhage
door de abdis Hildegunde
van de abdij van Thorn tot
een zelfstandige parochie
verheven. Uit circa 1400
dateert de kerktoren. In
1520 tot 1564 wordt het driebeukige schip gebouwd. In
1666 krijgt de toren een 38 meter hoge spits, de totale
hoogte van de toren kwam daarmee op op 64 meter. Na
lange tijd gebruikt te zijn door de protestanten keert de
kerk in 1800 terug in katholieke handen. In augustus
1873 wordt de kerk beschadigd door brand als gevolg
van een blikseminslag, waarna de kerk gerestaureerd
wordt. De spits wordt geflankeerd door vier torentjes,
waarvan er een op 6 november 1874 door storm wordt
afgerukt.
Telkens als ik oom Vincent weer zie, treft mij opnieuw
iets onbeschrijfelijk liefs en ik zou zeggen goeds en
geestigs dat in Hem is, wat het is weet ik niet, Pa heeft
het nog veel meer en Oom Jan heeft het in een anderen
vorm en in Oom Cor is het ook, onder honderd
menschen zal men er niet altijd één vinden die aan hen
herinnert, laat ons hun beeld en hunne gedachtenis
maar bewaren.
(Brief aan Theo, Amsterdam 1 Augustus 1877)
Haagse Markt 5
Dit huis is tot 1974 de
kosterij van de kerk. Daarna
wordt het hulppostkantoor
en vervolgens woonhuis.
Vroeger telde het pand één
bouwlaag. Later wordt een
bouwlaag toegevoegd en
wordt de gevel glad gestuct
Nu is er een horecabedrijf in gevestigd. Op de zijgevel
staat de muurschildering De Haagse dijk van de lokale
landschapsschilder Frans van Veen. Zijn werk kent
duidelijk invloeden van Vincent van Gogh.
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Haagse Markt 6-6a
De Prins van Oranje
De bebouwing aan deze
zijde van de markt is
ontstaan tussen 16551668. Vanaf 1697 tot 1840
is in het pand een bierbrouwerij gevestigd. Ze beslaat de
panden Haagse Markt 6-6a-7 en Doelenstraat 1-1 a. In
1841 wordt het pand geschikt gemaakt voor bewoning
door particulieren en in drie delen opgesplitst, terwijl de
bierbrouwerij achter het huis wordt afgebroken. 16 juli
1870 wordt het de pastorie van de Martinusparochie. In
dit jaar wordt ook de gehele voorgevel opnieuw
opgetrokken in de bouwtrant zoals die nu nog is te zien.
In 1968 wordt het verkocht aan de Boerenleenbank van
Princenhage (RABO-bank), die er een filiaal in vestigt.
Het pand heeft een gepleisterde lijstgevel die op de
begane grond is voorzien van een rusticamotief. De
hoge staande vensters op de begane grond hebben
waaierzwikken (rondboogvormig bovenlicht) en een
geprofileerde omlijsting voorzien van sluitsteenmotief.
De kleinere vensters op de eerste verdieping bezitten
dezelfde omlijsting en sluitsteen motieven. Het object is
afgedekt door een groot en een klein (no. 6a) schilddak.
Sinds 2015 is er een modezaak gevestigd.
Hebt Gij gehoord Oom Vincent weer bronchite heeft, en
het schijnt erg te zijn ook, gelukkig Oom weer in het
land is, en in zijn eigen huis, en dat Pa en Moe hem
dagelijks bijna eens komen bezoeken.
(Brief aan Theo, Amsterdam 28 mei 1877)
Haagse Markt 8
Dit huis op de hoek met de Doelstraat wordt gebouwd in 1951 als
postkantoor voor Princenhage.
Eerder stond op die plaats het huis
De Vier Heemskinderen en later nog
het monumentale herenhuis De
Hutte van Graeff Willem. Daarvan
zijn nog resten onder het huidige
pand bewaard gebleven. Boven de ingang is op de
sluitsteen Pegasus gebeeldhouwd. Het ontwerp,
uitgevoerd in traditionele Delftse Schoolstijl, wordt
door de Dienst Gebouwen der PTT uitgevoerd. De
architectuur van het object is eenvoudig, maar
verzorgd. In het pand is nu een winkel gevestigd.
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Haagse Markt 9-10
Dit huis dateert van 1709
en is vanaf die tijd De Prins
Cardinaal genaamd. Een
eerder huis, de herberg De
Vier Heemkinderen, wordt
in het eerste kwart van de 16e eeuw midden in het
verbrede gedeelte van de straatweg gebouwd, die
doorloopt in westelijke richting naar Bergen op Zoom.
Rond 1620 wordt het pand in drie kavels verdeeld. Op
een kaart uit 1650 is de plek bebouwd met drie
woonhuizen. De nummers 9 en 10 worden in de 19e
eeuw samengetrokken. Het pand heeft een grijs
gepleisterde lijstgevel. De ingang tot het huis ligt om de
hoek aan de Liesbosstraat 1a. De deurpartij is bekroond
met een hoofdgestel steunend op staande voluten en
voorzien van een groot bovenlicht met fraaie roedeindeling. Boven in de gevel is de bouwdatum van het
huidige pand te zien in de muurankers: 1709. Tijdens de
verbouwing van Huize Mertersem in 1873 bewoont
oom Cent de bovenwoning
Ik hoor Oom Cent is te Parijs – ik hoop dat gij met hem
maar niet over de bewuste zaak hebt gesproken want
gij weet hoe vreesselijk zij te Prinsenhage babbelen –
weinig anders te doen hebbende. Zij beschouwen dit
natuurlijk als eene “demoralisatie” of iets dergelijks
nog erger. Best. als ik er maar niet naar hoef te
luisteren.
(Brief aan Theo, Den Haag 23 Mei 1882)
Haagse Markt 11
Een indrukwekkend pand aan de
markt is het rijksmonument no. 11,
Het Schoutshuis genaamd. Het pand
wordt gebouwd in 1777 in opdracht
van een schout van de Heerlijkheid
Princenhage. Het huis heeft een
bakstenen gevel met aan de
oostzijde een driezijdige erker
opgetrokken over drie bouwlagen. De vensterpoorten
zijn afgesloten met een segmentboogvormige strek
(bovenlatei), terwijl de bovenste vensters een
wigvormige roede-indeling kregen. Te zien aan de
profilering van de randen lijkt de ingangspartij in de
eerste helft van de 19e eeuw een nieuwe omlijsting te
hebben gekregen of de bestaande werd gewijzigd. Het
voor- en achtergedeelte van het huis is afgedekt met
afgeplatte schilddaken met daarop monumentaal
uitgemetselde schoorstenen. In 1975 wordt het pand
helaas opgedeeld in twee aparte aparte woonhuizen.
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Haagse Markt 12
Dit pand kent een aparte
bouwgeschiedenis. Op deze
plek bestaat al in de 16e
eeuw bebouwing Huis de
Swaen geheten. In 1597
verkoopt A.H. Dirven, secretaris van de Heerlijkheid De
Hage, het pand en het wordt in twee gedeelten
gesplitst, waarvan het westelijk deel De Cleijne Swaen
wordt genaamd. In de 17e eeuw wordt Huis de Swaen
een herberg, hetgeen zo blijft tot in de 19e eeuw. Ca.
1830 worden de twee panden samengevoegd achter
een nieuwe gepleisterde lijstgevel. Tot 1952 zal het
pand een groot woonhuis blijven. In dat jaar wordt het
verbouwd tot winkel / woonhuis. De oude ingangspartij
met bovenlicht is tijdens een verbouwing verdwenen.
Het café naast het pand in de Heilaarstraat (nu Pastoor
van Spaendonkstraat), wordt met de aanleg van deze
nieuwe straat in 1971 afgebroken.
Alleen heb ik aan Oom Cent de verzekering gegeven dat
ik voorloopig wel wilde staken aan Oom Stricker te
schrijven tot onvoorziene omstandigheden ’t noodig
maken mogten. Een leeuwrik kan in de lente ’t zingen
niet laten.
(Brief aan Theo, Etten 3 Nov. 1881)
Haagse Markt 16-16a
De kern van het huidige huis bevat
nog delen uit de 18e eeuw, maar de
gevelpartij en delen van het achterliggende woonhuis zijn opnieuw
opgebouwd. Het hoekpand wordt
ingrijpend verbouwd in 1897. De
gevel, uitgevoerd in neorenaissancestijl, is opgetrokken uit rode baksteen met toevoeging van veelkleurige baksteen in
details. Het pand heeft een afgeschuinde hoek waarin
de ingang tot de winkel is ondergebracht. Het heeft
mooie houten winkelpui en ook de wijze waarop het
afgeschuinde gedeelte onder de trapgevel is afgewerkt
levert een bijzonder architectuurdetail op. Twee
overhoeks geplaatste zuiltjes bekronen de trapgevels,
terwijl deze gevat zijn tussen torenachtige elementen,
waarop eveneens overhoeks geplaatste zuiltjes staan.
Siersmeedwerk met een windvaan bekroont de
trapgevels. Helaas is door het wit schilderen van de
gevel de wisselwerking tussen de helderrode
oranjerode baksteen, het stucwerk en de veelkleurige
baksteen niet meer te zien.
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Dorpspomp
Voor Het Roode Hert staat de
arduinstenen dorpspomp, geplaatst
rond 1790 en gemaakt door de
Bredase beeldhouwer Guilame
Carrier. De schout Jan Lauta van
Aysma schenkt de pomp ter
nagedachtenis aan zijn gestorven
dochtertje Anna. Op de plint van het
rijks-monument staat te lezen: AALVA Lodewijk XIV-XV.
De letters betekenen Annae Animo Libens Vovit Aysma.
De pomp wordt gebruikt tot in het eerste decennium
van de 20e eeuw. Ze raakt buiten gebruik als de kern van
Princenhage is aangesloten op het waterleidingnet. De
straten rond de kern komen daarna pas aan de beurt,
terwijl op veel boerderijen tot na de Tweede Wereldoorlog gebruik wordt gemaakt van een pomp of put.
Pa moet op Oudejaar ook nog te Prinsenhage preeken
daar Ds Kuylman3 is gevallen en zich bezeerd heeft
zoodat zijn arm uit het lid is, dus is hij niet in staat de
beurt op Oudejaarsavond te vervullen en heeft Pa
aangeboden het voor hem te doen. Dus preekt Pa 9
maal in 10 dagen.
(Brief aan Theo, Etten 30 december 1877)
Haagse Markt 34, Het
Roode Hert
In 1615 brandt de dan
bestaande herberg tot de
grond toe af. Vanaf die tijd
ontwikkelt de herberg zich
tot de grote horecagelegenheid die ze nu is. In de kern
zijn nog vele bouwfasen bewaard gebleven. In 1935
krijgt het pand zijn huidige gevel, gebouwd naar het
ontwerp van de Bredase architect Frans Mol. Ze is
uitgevoerd in een mengeling van Interbellumstijl met
Kropholleriaanse stijlinvloeden (met name de natuurstenen hoekblokken).
Johanneskerk, Dreef 5
De Johannekerk is een zgn.
waterstaatskerk en stamt
uit 1819. Ze is gebouwd in
neoclassicistische stijl. De
voorgevel heeft Ionische
halfzuilen, een kroonlijst en
een fronton. De kansel
bevat een rijk gesneden
voet en trap in Lodewijk XIV stijl, het overig meubilair is
in Lodewijk XVI stijl. Op het dak staat een achtkantige
koepellantaarn. Twee gedenkstenen herinneren aan de
stichting van het gebouw door koning Willem I.
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Haagse Markt 29-30-31-32
Deze panden zijn historisch
en architectonisch belangrijk. In de huidige gedaante
dateren de gevels van ca.
1870-1900, maar aan de
dakvormen, de verbouwde gevels en de achterzijden is
te zien dat ze een lange bouwgeschiedenis doorgemaakt
hebben en in de kern ouder zijn. In 1615 lopen de
panden die hier stonden schade op door de brand in Het
Roode Hert. Geveltoppen met vlechtingen (no.29),
hetzelfde type dakkap en metselwerk (30-31 en 32 was
vroeger één pand) geven het een bouwhistorische
kwaliteit.
Is het dat ik prijs stel op de goede gezindheid van ’thuis,
Prinsenhage kan me veel minder scheelen.– Wilt en
kunt ge zoo goed zijn niet te spreken over een en ander,
wordt er daar echter over gepraat.
(Brief aan Theo, Den Haag 31 July 1882)
Haagse Markt 22
Vanaf de 18e eeuw staat op
deze fraaie locatie Huize
Stratenus, zo genoemd naar
de Stratenus van wie de
dochter Louise een bekend
schrijfster wordt. Het huis bestaat oorspronkelijk uit
twee gedeelten. Rond 1800 worden ze samengevoegd.
In 1860 wordt het verbouwd. Er komt een etage op de
achterzijde. In 1887 wordt aan de voorzijde een etage
opgebouwd. De gevel op de begane grond richt zich nog
precies naar de oude indeling, terwijl op de eerste etage
slechts drie vensters worden aangebracht in overeenstemming met de inrichting daar. Uit 1890 stammen de
glas-in-loodramen met renaissance- en barokmotieven.
Ze bevatten medaillons met voorstellingen geïnspireerd
door de jacht (hert, wolfkop, houtsnip en glansfazant).
De Art-Déco glas-in-loodramen zijn 1922 aangebracht.
Haagse Markt 23
Huize van Schwarem
De naam van het pand,
gebouwd in 1746, verwijst
naar van Schwarem, die hier
woonde van 1792 tot 1830.
Rond 1800 wordt het pand aan de westzijde uitgebreid
met een tuinkamer en krijgt het aan de oostzijde een
keukenaanbouw. In 1830-31 wordt de huidige gevel
voor het pand gebouwd, terwijl aan de achterzijde van
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het huis over de gehele breedte een uitbreiding met
verdieping krijgt. Het huis krijgt een gepleisterde neoclassicistische gevel, waarin een ingangspartij in de vorm
van een portico met een opgebouwd raamrisaliet. Het
hoofdgestel bestaat uit een kroonlijst met hoge
architraaf. De deurpartij bevat een fraai gesneden
bovenlicht in Lodewijk XVIe stijl. De vensterpoorten zijn
omrand door geprofileerde stuclijsten, die op de begane
grond hebben het motief van hoofdgestellen. De gevel
wordt afgesloten door een fries in de vorm van een
gladde kroonlijst. Op de dakpartij staan twee hoog
opgemetselde schoorstenen met rookkappen, of
windvangen.
Gij kent de ets van Rembrandt, Burgemeester Six die
voor ’t venster staat te lezen. Ik weet Oom Vincent &
Cor daar zeer veel van houden, & ik denk wel eens dat
op hen moet geleken hebben toen zij jonger waren.
(Brief aan Theo, Parijs 12 Sept. 1875)
Haagse Markt 24-25
Dit pand is al te zien op een
gravure van Princenhage uit
ca. 1650. Het bestaat uit
twee woonlagen. Onder het
huidige pand is nog één
muurdeel te vinden van bebouwing uit die tijd. Het
huidige pand is van 1878/81. Het heeft een typisch laat
19e eeuws woonrusticamotief en is rijkelijk voorzien van
sierstucwerk onder de vensterpartijen met intekening
van florale motieven. De fries van het pand heeft een
gebosseerd binnenveld en repeteert drie maal het
centrelismotief. Het pand vervult een belangrijke rol in
het beeld van de markt, doordat de gevelwand van de
markt voorbij dit pand overgaat in die van de Haagweg.
Haagweg 460
Dit huis heeft een 18e eeuwse kern.
De gevel wordt vernieuwd rond 1890
en bevat een bijzondere winkelpui.
Deze is aan de bovenzijde niet
versierd met een hoofdgestel, maar
voorzien van een fries met
veelkleurige Hollandse tegels. De
hoge statige vensters bevatten
kozijnen met kleine roede verdeling en zijn omrand met
geprofileerde stucwerklijsten. Ze worden bekroond
door een frontonmotief gemaakt van stucwerk en hier
verwerkt als een soort kuif. Het motief van veelkleurige
tegeltjes komt erg vaak voor in boogvelden van deur- en
vensterpartijen.
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Haagweg 429
Dit huis valt op door zijn
bijzondere winkelpui. Het
pand heeft een kern uit de
18e en vroeg 19e eeuw en
wordt rond 1900 voorzien
van een nieuwe frontgevel In deze tijd is het pand een
wagenmakerij. De eigenaar laat een aangepaste pui
maken met het motief van een wiel met spaken in het
bovenlicht boven de deur. Interessant zijn ook de
veelkleurige tegeltableaus in de boogvelden van de
vensters in Art-Nouveaustijl.
Ik heb tante Cornelie even gesproken, die beweerde gij
zeker dezen zomer nog kwaamt, ik zal tegen dien tijd
heel wat figuren geteekend hebben zoo als ik er nu mee
ben begonnen.
(Brief aan Theo, Nuenen 2 juni 1885)
Haagweg 385
Op de hoek Laan van
Mertersem - Esserstraat ligt
de villa Haghehoeck en
ernaast in de Laan van
Mertesem huis nr. 2. De
Bredase architect Jan de Lint ontwierp beide villa's in
1932-1934/35. Haagweg 385 wordt eerst gebouwd als
een artsenwoning met praktijkruimte. Laan van
Mertersem 2 wordt gebouwd voor burgemeester
Sutorius van Princenhage. Beide villa's zijn gebouwd in
een landelijke boerderijachtige bouwtrant met rieten
dakbedekking en vensters met luiken.
Haagweg 363-365
Dit complex is uitgevoerd in
de Amsterdamse Schoolstijl
in 1929-30 als broodfabriekbakkerij met winkel met een
beneden- en twee bovenwoningen. In 1949 wordt het verbouwd tot garage. In
1976 wordt het pand getroffen door een brand.
Vanwege de vele brandsporen is het pand later
witgeschilderd. Daarmee verdwijnen de karakteristieke
ladderkozijnen van de vensters. Het siermetselwerk van
de halfronde uitbouwen in de middenpartij is nog wel
goed te zien.
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Haagweg 366
villa Princenoord
Op deze locatie lagen twee
hovenierswoningen
met
opstallen, boomgaarden en
tuinen. In 1864 laat de
eigenaar er villa Princenoord bouwen in een Franse
architectuurtraditie. Ze bestaat uit de bouw van een
buitenplaats en landhuis met een symmetrische gevel
over vijf vensterassen, een monumentale ingangspartij,
vensters op de begane grond met luiken en meestal een
schilddak. De villa heeft een statige gevel met deur- en
vensterpoorten met afgeronde hoeken.
Boven de piano in onze salon (we hebben er een van
tante Cornelie gekregen) hangt ook een schilderij van je
– een groot waar ik heel veel van houd – ’t is een
landschap bij Arles.–
(Brief van Jo Bonger aan Vincent, 8 Mei 1889)
Haagweg 339
villa De Haghe
In 1888 staat op de locatie
van het huidige landhuis
een woonhuis met schuur.
ln 1905 wordt het verkocht
aan Dommer van Poldersveldt, burgemeester van
Princenhage. Hij laat in 1906 het huis afbreken en
vervangt het door het huidige. ln 1907 wordt de tuin
rondom het huis ingericht in Engelse landschapsstijl.
Poldersveldt heeft een vriend in Zwitserland. Als die
overlijdt, koopt hij diens chalet en laat het overbrengen
naar Breda. Het huis wordt gedemonteerd op de
fundering en stenen buitenmuren na. In Princenhage
wordt het op een nieuwe fundering en met nieuwe
buitenmuren weer opgebouwd. De villa heeft oorspronkelijk een houten dakpartij belegd met leien.
Haagweg 354-356
Villa Meertensheim
Villa Meertensheim met zijn
schilderachtige architectuur wordt
gebouwd in 1879/80 naar het
ontwerp van de Bredase architect J.J.
van Langelaar, een leerling van de
bekende neogotische bouwmeester
P.J.H. Cuypers. De invloed van de
kerkelijke architectuur in de vorm van spitsboogvensters geeft het pand een speciaal karakter. Naast het
siermetselwerk in de gevels en de gevarieerde opbouw
van de bouwvolumes tot en met de toren, is met name
de ingangspartij van het pand interessant. Deze is
voorzien van een uitgebouwd portiek met aan de
binnenzijde een heus kruisribgewelf.
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HORECA

PRINCENHAGE
Het Roode Hert
Haagsemarkt 34/35
www.hetroodehertbreda.nl

Gasterij Don Qui-John
Haagsemarkt 20
www.donqui-john.nl

Chin.-Ind. restaurant Mei Wah
Haagqweg 438
www.facebook.com/Meiwahbreda

Pol's Patisserie en IJs
Los Olivos
Haagsemarkt 30
Haagweg 431
www.facebook.com/Pols-patisserie-ijs www.losolivosbreda.nl

Eet- en Bierlokaal Aogse Markt
Haagsemarkt 5
www.aogsemarkt.nl

Bierreclamemuseum
Haagweg 375
www.bierreclamemuseum.nl

Restaurant-Partycentrum De Posthoorn
Cafetaria-restaria Princenhof
Haagweg 448
Haagweg 434-436
www.deposthoorn.net
www.eet.nu/breda/cafetaria-princenhof
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Ben Verschuren
Carla Bertelsmann
Ben Verschuren m.d.a. Carla Gerritzen
Peter Heavens, Carla Bertelsmann, Ben Verschuren
Kröller Müller Museum Otterloo, Breda's Archief
Bibliotheek Van Gogh Museum Amsterdam
De Aanteekeningen van Tante Mietje, N.A. van Beek
Het geslacht Carbentus, N.A. van Beek
De kunsthandelaar Vincent van Gogh uit Princenhage, Herman Dirven
www.vincentvincentvincent.nl / www.hetgelehuisinprincenhage.nl
info@vincentvincentvincent.nl / info@hetgelehuisinprincenhage.nl
Het gele huis in Princenhage
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