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UIT HEUSDENHOUTS 
HISTORIE 33 
Door Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Inleiding

In het vorige nummer van Heusdenhouts Nieuws, nummer 
104, worden de huidige straatnamen Charlottenburg en 
Bisschopshoeve toegelicht. Charlottenburg is al een oude 
naam, een naam van de vroegere buitenplaats die er destijds 
lag. De straatnaam Bisschopshoeve is pas bedacht na 
de annexatie van 1961. Tot aan de sloop in 1969 droeg de 
boerderij waar de naam Bisschopshoeve naar verwijst een 
andere naam, namelijk Helenahoeve. Verderop zal duidelijk 
worden hoe die naam is ontstaan.

Bewoners na 1803

Pieter Cornelis Leijten (*1774 en †1841) en zijn echtgenote 
Helena Peeter van Dijk (*1779 en †1819) kochten op 28 juli 
1803 een buitenplaats van de heer Antoine Hardy. Destijds 
was de naam van het buiten Charlottenburg, voordien was de 
naam Mon Repos (Mijn Rust). 
De buitenplaats lag ten oosten van de St. Annakapel aan de 
rechterzijde van de Kapelstraat wanneer men in die straat 
oostwaarts loopt.
Het echtpaar Leijten-van Dijk kreeg twee kinderen Petrus 
(*1804 en †1817) die al vrij jong overleed en Cornelis (*1806 
en †1836) die ook geen erg lang leven kende.
Cornelis trouwde op 6 mei 1830 met Petronella van der 
Veeken (*1801 en †1873). Uit hun huwelijk werden drie 
kinderen geboren: Pieter (*1831 en †1832) die nog geen jaar 
oud werd, dochter Helena (*1833 en †1912) en Petrus (*1834 
en †1914). Petrus was van 1885 tot 1914 de vierde bisschop 
van het Bisdom Breda.
Na het vroege overlijden van Cornelis Leijten hertrouwde zijn 

weduwe Petronella op 21 april 1842 met Adriaan Anssems 
(*1803 en †1874).
Dochter Helena trouwde op 17 september 1856 met Adrianus 
Oomen (*1825 en †1899).

Kleindochter

In het vorige artikel is te lezen: ’In 1833 werd hun dochter 
Helena geboren enz.’ Het woordje hun verwijst naar de tekst 
daarvoor, waarin de personen Pieter Leijten en Helena van 
Dijk worden genoemd. Dolf Piederiet, ervaren als hij is in het 
navorsen van historische familierelaties, merkte terecht op 
dat Pieter Leijten en Helena van Dijk niet haar ouders zijn 
maar haar grootouders, zoals ook blijkt uit de opsomming 
in de inleiding hiervoor. Er had dus moeten staan ‘hun 
kleindochter Helena’.

Opvolging

Helena Leijten en haar man Adrianus Oomen gingen na 
hun huwelijk in 1856 samen verder op de boerderij aan de 
Kapelstraat. Het gezin werd gezegend met negen kinderen: 
Cornelius (*1857), Petronella (*1859), Jacobus (*1862), 
Joannes (*1864), Adrianus (*1867), Wilhelmus (*1869), Petrus 
(*1871), Maria (*1874) en Antonius (*1876). 
Hun zoon Adrianus (*1867 en †1936), die eerder woonde op 
het Hoeveneind in Teteringen, kwam vanaf 1905 met zijn 
echtgenote Anna Snoek (*1864 en †1956) en hun kinderen 
op de boerderij wonen. Hun kinderen waren: Helena (*1897), 
Lambertus (*1898), Adriana (*1900), Maria (*1902), de 
vroegtijdig overleden Petrus (*1903), Petrus (Pieter) (*1905), 
Antonius (*1907) en Johannes (*1911). In 1936 kwam vader 
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Adrianus door een ongeluk om het leven.
Vanaf 1937 volgden zijn zoon Pieter Oomen (*1905 en †1982) 
met echtgenote Cornelia Adriana Maria Backx (*1907 en 
†1980) en hun kinderen hem op. Tot aan de sloop in 1969 
bleef het echtpaar op de Helenahoeve wonen tot hun 
verhuizing naar een bungalow aan de Kapelstraat.

Boerderij

Het huis en de opstallen van de vroegere Charlottenburg 
zullen na aankoop toereikend geweest zijn om er het 
boerenbedrijf uit te oefenen. In 1852, dus bijna 50 jaar na 
de aankoop van het buiten, wordt een nieuwe boerderij 
gebouwd. Het laat zich aanzien dat voor delen van die 
boerderij stenen zijn gebruikt van de oorspronkelijke 
Charlottenburg. De muur aan de zuidzijde en die aan de 
oostzijde waren duidelijk ouder. 

 De oostgevel opgetrokken uit de oude bakstenen.

De sluitsteen van de boog boven de brede ingang van de stal 
is in het bezit van Ad Oomen, zoon van Pieter Oomen, die op 
de boerderij woonde tot deze werd gesloopt. De boerderij 
was ruim bemeten waarbij het huis een oppervlakte had van 
10 bij 10 meter.
Op het terrein van de Charlottenburg stond een klein 
woonhuis, vroeger waarschijnlijk voor een op het landgoed 
werkende arbeider en zijn gezin. Aan dit huis stond ook het 
houten koetshuis voor het gerij. Mogelijk is aan dat huisje 
in 1852 de oven gebouwd die het tot bakhuis maakte. Tot na 
de tweede Wereldoorlog hebben zowel het koetshuis als het 
bakhuis nog dienst gedaan. 

 Een bescheiden woonhuis als relict van de 
 buitenplaats Mon Repos, Charlottenburg.

Brand

Op 26 mei 1921, Sacramentsdag, sloeg het noodlot toe. Het 
was een zonnige en warme dag, waarbij zich later in de 
middag een onweer ontwikkelde. De boerderij werd tegen 
19.00 uur door bliksem getroffen en vloog in brand. 
Van de familie was niemand of slechts een enkeling thuis. 
Het blussen liep mede vanwege de feestdag vertraging op 
ofschoon er een brandput in de nabijheid lag. 

 krantenbericht van 27 mei 1921, de dag na de 
 blikseminslag en de brand.

Herbouw en naam

Bij de herbouw konden de zuidgevel en de oostgevel van de 
eerdere boerderij worden gehandhaafd. De lange voorgevel 
en de noordgevel aan de Kapelstraat werden van nieuwe 
bakstenen opgetrokken. Aan de herbouw heeft Bertus 
(*1898), de oudste zoon van Adrianus Oomen en Anna Snoek, 
een grote bijdrage geleverd. 

 De lange westgevel naar het ontwerp van Bertus Oomen.
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 Op het witte vlak boven de voordeur staat de naam 
 Helenahoeve.

Hij was onder meer verantwoordelijk voor de tekening van 
de lange voorgevel. Geheel in stijl van de toen gangbare 
metselwerken toonde de voorgevel een harmonieuze, 
klassieke maar desalniettemin fantasievolle toepassing van 
verschillende metselverbanden. 
Ook verscheen de naam Helenahoeve op de voorgevel boven 
de voordeur, een logische keus. 
Deze voornaam droegen enkele vrouwelijke bewoners uit 
eerdere geslachten al. De schoorstenen op het dak werden 
in stijl vernieuwd en de klokkenstoel kreeg een sierlijke 
windwijzer met het jaartal 1921 daarop. 
De stal werd uitgebreid, de gierkelder en de mestvaalt 
werden gemoderniseerd. De toegankelijkheid van de 
bedrijfsruimten werd aan alle kanten verbeterd. Al vóór 
WOII was er krachtstroom aangelegd, in de schuur voor het 
maalmachien, de dorskas en in de stal voor de bietenmolen.

Binnen

De ‘goeikamer’ en de voorkamer kregen inbouwrolluiken. 
Een vouwwand tussen de ‘goeikamer’ en de voorkamer 
leverde een flinke feestruimte op met een eigen ingang naar 
de (wijn)kelder.
In de stal stond een grote ketel met stookplaats waarin 
mustert -gedroogde takkenbossen- werd gestookt. Die 
ketel was echt multifunctioneel: voor het koken van de 
aardappelen als voer voor de varkens, om de was te doen, 
als badgelegenheid, bij de slacht en alle andere doeleinden 
waar warm water voor nodig was.
Comfortabel naar de huidige normen was het huis verder 
zeker niet. Geen spoor van een wastafel of badgelegenheid, 
geen wc maar een traditionele poepdoos. De knecht had 
de zijne buiten, aan de paardenstal. Er was een pomp, een 
hydrofoor, een regenwaterbak van ongeveer tien kubieke 
meter en een kraan aan de pomp. En, er was waterleiding, 
dat wil zeggen er was één kraan. De wateraansluiting was de 

verste van het waterleidingbedrijf.
Elektrische verlichting was schaars maar aanwezig. In de 
grote woonkeuken stonden twee tafels, aanvankelijk een 
kleinere voor het personeel. Ad Oomen, zoon van Pieter 
Oomen, vertelt: Later, dat wil zeggen zolang als ik weet, werd 
de kleine tafel gebruikt voor het ‘vieruurtje’ en de grote in 
het midden van de keuken voor het middag- en avondeten. 
Ook aan een begin van een comfortabel onderkomen voor 
het personeel werd niet gedacht. De ‘meid’ kreeg een sober 
opkamertje boven de kelder met directe toegang naar 
de keuken, de ‘knecht’ een kaal, uiteraard onverwarmd 
kamertje, direct onder het dak van de hooizolder.

Na WOII en de sloop

Pas na de Tweede Wereldoorlog werden er veranderingen en 
verbeteringen ingevoerd. De belangrijkste daarvan vonden 
plaats in 1959. Rond dat jaar kreeg de Kapelstraat de eerste 
wegverharding. Er waren immers ‘burgers’ komen wonen.
Heusdenhout werd in juni 1961 door Breda geannexeerd. In 
augustus 1969 werd de Helenahoeve afgebroken. Stap voor 
stap verdween het oorspronkelijk agrarische karakter van 
het kapeldorp Heusdenhout. 

 De Vlaamse schuur aan de Kapelstraat. 

Voor dit artikel zijn we dank verschuldigd aan Ad Oomen Pzn 
(*1938), die zijn herinneringen aan hun vroegere boerderij 
met ons en nu ook met u wilde delen. 

Heemkundekring Paulus van Daesdonck met als heem 
de voormalige gemeente Ginneken en Bavel en met de 
dorpen Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek 
en Ulvenhout verzamelt foto’s en verhalen uit het heem. 
Deze worden gebruikt om de geschiedenis van het heem 
vast te leggen, te ontsluiten, te duiden en op diverse wijzen 
toegankelijk te maken voor jongere generaties.

Reacties kunt u doorgeven via 
nieuws@heusdenhout.nl of via 076 5810024.
Eerdere artikelen van de rubriek Uit Heusdenhouts 
Historie zijn te vinden op de volgende site:
http://www.breda-oost.nl/uitheusdenhoutshistorie
Werkgroep Heusdenhouts Historie.


