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Breestraat 36: van begin tot eind

Het huis op de Breestraat met nummer 36 is onlangs helemaal gerenoveerd.
Mevrouw Nel Ermers-de Kleijne overleed in 2015 en toen is het pand gekocht door
de familie van Paridon. Zij hadden al het kleine huisje ernaast (nummer 37) en wilden
van de twee iets moois maken. De buitenmuur aan de voorkant is blijven staan en
onder de witte kalk kwam fraai metselwerk tevoorschijn. Tijdens de sloop van
onderdelen bleek dat er toch vrij veel vernieuwd moest worden. Het is nu klaar en
ziet er, naar mijn smaak, prima uit. En door de aangepaste verbinding met het kleine
huis ernaast wordt het ook een mooier geheel. Het leek mij een mooie aanleiding om
de historie van het huis eens nader te bekijken. Het huis is rond 1907 gebouwd door
Gerard Dekkers volgens de bouwaanvraag in het archief van het BHIC en dat was
mijn eerste startpunt. Later kreeg ik toegang tot de archieven van het kadaster en
kon ik ook achterhalen wat de voorgeschiedenis was van het perceel en wie de
eigenaren waren.

Figuur 1 Het huis tijdens de verbouwing in 2019.

De zoektocht naar de bewoners van dit huis brengt ons naar allerlei mensen en ook
allerlei huizen. De Breestraat heette vroeger Kerkhoek Wijk A. Die naam gold voor
een gebied rondom de kerk. Men kan de bevolkingsregisters raadplegen om te
achterhalen wie waar gewoond heeft. Elke 10 jaar werd een nieuw register gemaakt.
Een lastig punt is hierbij dat de huisnummers regelmatig veranderden terwijl de
bewoners in het huis bleven wonen. Dat had te maken met de bouw van andere
huizen.
Breestraat 36 begon in 1907 als huis nummer A222. Van 1911-1920 was het
Kerkhoek A13, van 1921-1930 Kerkhoek was het A21 en tenslotte was het van
1931-1948 Kerkhoek A95 totdat het Breestraat 36 werd. Het is goed om dit vast te
houden en niet de draad kwijt te raken bij het verhaal hieronder. Het huisje ernaast,
Breestraat 37, is rond 1930 gebouwd en ook daarvan zal ik de geschiedenis van
bewoners beschrijven.
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Het perceel B457: Weduwe Geurts en Arnoldus van den Hoven

De afbeelding hierboven is een deel van de eerste kadastrale kaart uit 1832, waarop
de hoek Breestraat-Perdshemel te zien is. Martinus Remmen woont aan de
rechterkant, B502. Aan de linkerkant van de straat heeft hij nog een schuur met erf
(B455) en een tuin (B456) en daarachter ligt bouwland van de “weduwe van
Gerardus Geurts” (B457). Zij bezit allerlei stukken grond, bijvoorbeeld op de hoek
Peter Zuidstraat en Jutta van Nassaulaan, op de Peelkant, de Lepelstraat en de
percelen op de Breestraat, bij elkaar zo’n 7.3 hectare. Op perceel B458 staat het
enige huis dat zij bezit en zij heeft daar ook gewoond. De weduwe van Gerardus
Geurts is Johanna Tunnissen, dochter van Leonardus Tunnissen en Maria Bom en zij
is geboren in1770. Zij is in 1809 met Gerardus Geurts getrouwd. Gerardus overleed
in 1823. In het bevolkingsregister van 1830 komt haar naam voor, doorgehaald
omdat ze in dat jaar is overleden, en we kunnen zien dat het gezin van Arnoldus van
den Hoven er in trekt.
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De moeder van Arnoldus van den Hoven was Judith Tunnissen, de oudste zus van
Johanna. Hij “kreeg” dus een deel van de bezittingen van zijn tante.

Negen van haar 13 percelen gaan over naar Arnoldus van den Hoven, inclusief de
percelen 457 en 458. Arnoldus (1799-1874) trouwde in 1831 met Maria Geurts maar
die overlijdt bij de geboorte van hun eerste dochter in 1832. Arnoldus trouwde
vervolgens in 1833 met Elisabeth Toonen. Rond 1895 zijn de kinderen eigenaar:
Arnoldus, Gerardus, Maria, Geertruida, Peter en Lucas,.
Van B457 naar B1412

Het perceel 457, bouwland, vinden we terug op een kadastrale hulpkaart (B150 uit
1908) waarin het perceel wordt opgedeeld. Precies op de hoek BreestraatPerdshemel zien we nog het zogenaamde “koetshuis” van Martinus Remmen. Daar
zouden later 2 huizen van worden gemaakt. Links is het huis waar later Manders
woont. Het perceel 457 wordt opgedeeld in de percelen B1411 (hier komt rond 1903
het huis van burgmeester Arts te staan), B1413 (bouwland,van der Hagen) en B1412
dat eerst op naam staat van de kinderen van Arnoldus van den Hoven.Rond 1901,
komt het in handen van Huberdina van den Hooven (uit Gemert) en Martinus van den
Hoogstraten.
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Gerard Dekkers en zijn dochter

Op een volgende hulpkaart (B153 uit 1909) zien we dat er nu huizen op de percelen
staan.

In 1908 wordt een deel van perceel B1412 verkocht aan Gerardus Dekkers. Het is
dan een boomgaard maar Gerard bouwt er een huis op en verkoopt het in 1909 aan
zijn dochter Maria Catharina Dekkers en haar man Jan van den Berg, de koster en
dirigent van de harmonie. Maar wie was Gerard Dekkers?
Op 7 februari 1843 wordt Gerardus Dekkers geboren in Sint Anthonis. Gerard (voor
het gemak) is een zoon van Henricus Dekkers (1809-1891) uit Haps. In de
bevolkingsregistratie van 1830-1840 staat Hendrik ingeschreven op huis nummer 51
(ik weet niet welk huis dat is) in Sint Anthonis, hij is dan 24 jaar en heeft blijkbaar
geen beroep. In de periode 1840-1850 woont hij in huis nummer 48. Hij is nu verver
en glazenier van beroep. Hij was getrouwd met Catharina (Katrijn) Elbers en zij is
de moeder van Gerard maar zij is snel na zijn geboorte overleden en Hendrik is
hertrouwd met Antonia Risouw uit Wijchen. In de periode 1850-1860 woont het
gezin in huis nummer 21, maar dat is niet het huis op de Breestraat.
In de periode 1870-1880 is Hendrik blijven wonen in zijn huis maar het heeft nu
nummer 27 (in plaats van 21). In de periode 1880-1890 lijkt Hendrik nog steeds daar
te wonen maar het huis heeft nu nummer 32. Een lange rij van mensen komen daar
ook wonen, vaak voor een korte periode. Ondermeer Hendrik van Tits, schoenmaker
uit Beugen en een broer van Hendrik, Egbert Dekkers. In de periode 1890-1900 heeft
het huis nummer 30. Hendrik’s vrouw Antonia Risouw is 16 februari 1889 overleden
en hijzelf overlijdt 15 januari 1891.
In mei 1865 vertrekt Gerard, die dan huisschilder is, vanuit Sint Tunnis naar Den
Bosch maar in april 1867 keert hij weer terug (militaire dienst gedaan, of voor ene
opleiding tot schilder?). Op 18 april 1872 trouwt Gerard met Wilhelmina Theodora
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Schoenmakers uit Oploo, dan 32 jaar oud en zonder beroep. Gerard gaat dan in
huis nummer 45 wonen.
Kort daarna wordt hun zoon Arnoldus geboren, in 1874, en het gezin verhuist naar
huis 189. In de periode 1880 zou Gerard volgens het bevolkingsregister wonen in
huis nummer 198 (Noordkant). Brumans verhuurt zijn woning op de Noordkant tot de
verkoop via akte d.d. 12-12-1873 voor notaris Verbunt aan Gerardus Dekkers,
meester huisschilder te St. Anthonis. De overdracht is op 1-1-1875. Dekkers woont er
reeds vanaf mei 1874. Na de verhuizing van de familie Dekkers in 1880 naar St.
Anthonis.
Het gezin verhuist naar huis nummer 12 (centrum, nu Breestraat 31), met de twee
zoons Arnold en Frans. In de periode 1890-1900 woont het gezin daar nog steeds
maar het huis heeft nu nr 11. De kinderen Johannes en Maria Catharina worden dan
geboren. Gerard’s vrouw Wilhelmina is in 1897 overleden en hij is opnieuw gehuwd,
nu met Anna Maria van der Coelen, geboren in 1854 in Meerlo. In 1908, zo blijkt uit
een bouwaanvraag in het archief van de gemeente, bouwt Gerard huis nr A222 en
gaat daar wonen. In 1911 wordt A222 omgezet in A13 en dit moet het huis zijn dat
nu wordt aangeduid als Breestraat 36.
Maria Catharina Dekkers en haar man Johannes van den Berg en zijn moeder
Maria Derks trekken in het huis nummer A12, het huis waar later Verstegen zijn
winkel had en nu het boekhoudkantoor van Kempen is, Breestraat 31. Deze
Johannes is in Sint Tunnis beter bekend als Jan de Köster en heeft een belangrijke
rol gespeeld in het dorp. In 1912 trekt Gerard hier weer bij in (en komt dan uit huis nr.
13 dat dus eerst nummer 222 was) maar in november 1912 overlijdt Gerard.

1912-1917
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In de periode 1912-1917 wonen in het huis (Breestraat 36) verschillende echtparen
voor korte tijd.
1910-1912 Leonardus Basten en Anna Maria van Lankveld. Leonardus Basten,
geboren in 1887 in Meijel als zoon van Lambert Basten en Gertrudis Kessels Hij is
gehuwd in 1910 in Sambeek met Anna Maria van Lankveld, geboren in 1883 in
Oploo, dochter van Martinus van Lankveld en Mechelina Essen. Basten is
voorwerker van de Nederlandse Heide Maatschappij. Kinderen uit dit huwelijk:
Martina Gertruda (1911) en Matheus Cornelius Antonius (1912 in Dalfsen).
1912-1913 Wilhelmus Hubertus Leunissen en Maria Elisabeth Cardeijnaals.
Wilhelmus Hubertus Leunissen (1872, Wijnandsrade) is de zoon van Jan Mathijs
Leunissen en Maria Elisabeth Cardeijnaals uit Gladbeck (Belgie). Kinderen uit dit
huwelijk zijn:Jan Mathijs (1905), Maria Philomina (1908), Maria Helena (1910),
Godfried Johannes (1912, als enige in Sint Tunnis), Maria Hubertina Elisabeth
(1914). Leunissen is oprichter van de boortoren in Oploo.
1913-1916 Johannes van Helvoort en Pieternella Geubel. Johannes van Helvoort
is geboren in 1869 in Zeeland als zoon van Adrianus van Helvoort en Francisca van
Grinsven. Hij trouwde in 1905 in Loon op Zand met Pieternella Geubel, geboren in
Leerdam, dochter van Johan Ernst Geubel en Pieternella van de Rande. Kinderen uit
dit huwelijk zijn: Adrianus Franciscus Maria, (1906), Johanna Ernestina Petronella,
1907). Van Helvoort is arbeider.

Gijsbert van Overbeek

In dat huis van Gerard Dekkers komt in 1917 Gijsbertus van Overbeek te wonen.
Laten we hem Gijsbert noemen. Gijsbert is geboren op 23 maart 1859 in Sambeek,
Sambeeksche Hoek. Zijn vader is Hendrikus van Overbeek en zijn moeder is Anna
Maria Michiels. Vader Hendrikus overlijdt in 1863 en moeder hertrouwt met
Hermanus van Erp in 1864. Deze zal in 1908 overlijden. Het gezin woont al die tijd op
de Sambeeksche Hoek. Gijsbert en zijn stiefzus Hendrika van Erp vertrekken in 1917
naar Sint Anthonis, Kerkhoek A13 en dat wordt vanaf 1920 A21 en vanaf 1930 A95
Gijsbert is altijd landbouwer geweest, net als zijn vader en moeder. Maar volgens het
bevolkingsregister heeft hij in de periode 1920-30 geen beroep.
In 1941 meldt Frans Takken bij de burgerlijke stand dat Gijsbert op 26 oktober
Gijsbert is overleden, 82 jaar oud. Hij woont dan in A108. Ik heb niet achterhaald
wanneer hij daar naar toe is verhuisd.
Hendrika van Erp is waarschijnlijk blijven wonen in het huis op de Breestraat. Jac van
Kempen herinnert zich dat Laura Vloet een oudere vrouw zondags naar de kerk
bracht en wellicht was dat Hendrika. Zij overleed 7 februari 1953.
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Figuur 2 Op de voorgrond het huis van burgemeester Arts en daarachter het huis van Gerard Dekkers. Ook de kleine
aanbouw is te zien
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Breestraat 37

Maria Michiels trok in bij Gijsbert en Hendrika als kostganger. Zij is een dochter van
een broer van Gijsbert’s moeder Anna Maria Michiels, een nicht dus van Gijsbert en
Hendrika.
In 1929 wordt een deel van perceel 1412 verkocht aan Maria Michiels en het worden
dan de percelen 1695 en 1696. Op 1695 staat het huis dat we nu kennen als
Breestraat 36 en daarnaast is een klein perceel getekend, 1696.

Op de volgende hulpkaart (B330 uit 1929) zien we dat er een huis staat op het
perceel 1696. En de schuur-huizen op het perceel van Martinus Remmen zijn
verdwenen. Het huisje op 1696 is eigendom van Maria Michiels.

Volgens gegevens van Jan de Kleijnen woonden hier van 1941-1942 Martinus
Bardoel, en vanaf 1942 Johannes van Berlo, geboren in 1917 Erp, die ongehuwd is.
In 1960 wordt het verkocht aan Antonius Janssen, een boer uit Venraij.

Vervolg Breestraat 36
Van der Pol
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Hendrika van Erp verkoopt in 1949 het huis aan Antonius van der Pol, veehandelaar
uit Gemert. Antonius, geboren in 1907, was een zoon van Martinus van der Pol en
Petronella van den Boom uit Gemert. Hij heeft het maar kort in bezit en verkocht het
in 1951 aan Gerrit Vloet.
Vloet
Rond 1950 betrokken Gerrit en Riek Vloet – Bergmans het huis. Gerrit, geboren in
1920, kwam uit café Vloet (Wilhelmina), was een van de 3 kinderen Vloet (2 zoons
en 1 dochter) die tegelijk met hun vader Sjef trouwden op 20 juni 1950, een bekend
verhaal in de Sint Tunnise geschiedenis. Gerrit werkte als vrachtwagenchauffeur bij
zijn vader. Zij hebben daar een tijdje gewoond en zijn vervolgens verhuisd naar hun
nieuwe woning in de Molenstraat, waar nu dochter Petra Vloet woont.

Figuur 320 juni 1950 vier huwelijken met allemaal “Vloeten’.Op de foto vlnr: Sjef en Nel Klomp, Piet Vloet en Nel, Gerrit en
Riek Bergmans, Theo en Berry Olislagers.

Ermers
Vloet verkocht het aan de metselaar Tien Ermers en zijn vrouw Nel de Kleijne.
Martinus Ermers is geboren in 1927 en overleed in 2000 en Nel overleed in 2015. In
1982 dragen Tien en Nel het huis over aan hun 3 zoons, Peter, Marius en Jan die
ieder voor een derde eigenaar worden. Tien en zijn vrouw mogen er hun leven lang
blijven wonen en zo is het gegaan. Tien overleed en Nel bleef er nog enkel jaren
wonen. Toen zij overleed kochten de van Paridons het huis en restaureerden het. Na
de herbouw zijn zij er niet gaan wonen maar werd het verhuurd. Met de restauratie
kan het huis er voorlopig weer een tijd tegen en een reeks nieuwe bewoners
herbergen.
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Figuur 4 Breestraat 37 weer in "oude luister" hersteld. Ook het kleine huis links is van kalk ontdaan.

Veel gegevens heb ik van Jan de Kleijnen gekregen en ook Jac van Kempen heeft
mij geholpen, waarvoor natuurlijk mijn dank.
Paul Eling
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