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Huis en erf “Het Spaaike”

HUIS EN ERF “ H E T S P A A I K E “

In het boek “Oude namen van huizen en straten te ’s-Hertogenbosch“ van Jan en Alph. G. J.
Mosmans, lezen we dat dit huis al in 1603 in de annalen van onze stad vernoemd werd.
In het Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch bevinden zich transportakten betreffende de diverse
verkopen van dit pand.
Op 15 Maart 1714 verkoopt Willem Hubert dit pand aan Paul van Bruggen.
Als geldwaarde wordt aangegeven een bedrag van 1534 penningen.
Op 18 Oktober 1769 wordt dit pand door Paul Keldermans verkocht aan Cornelis Jan Suis.
Op de akte wordt voor dit pand een geldwaarde genoemd van 1225 penningen.
Op 15 December 1823 vindt er een openbare verkoop plaats van dit object, bestaande uit een
huis met erf.
De nieuwe eigenaar wordt Pieter van der Meulen. Zijn beroep wordt aangegeven als
“Koopman”.
De waarde van dit pand met erf staat genoteerd voor een totaal bedrag van 4000 penningen.
Gaan we een nader onderzoek instellen naar de diverse bewoners van “Het Spaaike” in de
loop der jaren, dan hebben we een probleem. Onduidelijk is onder welk huisnummer dit pand
staat beschreven in de eerste helft van de 19e eeuw:
Vughterstraat 202 of Vughterstraat 203.
In het eerste geval zouden daar gewoond hebben in:
Jaar 1814
J. D. van der Meulen
Jaar 1822
J. D. van der Meulen
Jaar 1830
J. D. van der Meulen
Jaar 1840
W. van Blarkom
Jaar 1850
J. G. Schul

Priester.
Pastoor.
Zonder beroep.
Griffier.
Aannemer.

In het tweede geval zouden daar gewoond hebben in:
Jaar 1814
A. Suijs. Wed.
Jaar 1822
A. Suijs. Wed.
Jaar 1830
A. Suijs. Wed.
Jaar 1840
A. Suijs. Wed.
Jaar 1850
A. Suijs. Wed.

Koopvrouw.
Koopvrouw.
Winkelierster.
Zonder beroep.
Zonder beroep.
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Omtrent de naam van dit huis werden ons vele mogelijkheden genoemd over de eventuele
herkomst. Wij betwijfelen echter of de juiste verklaring erbij staat in onderstaand lijstje.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hoegenaamd niets; sober; nog niet de prijs van een spaander. (hout)
Naam van een vlakte maat
Schopje.
Een dun lang houtje waarmede men bepaalde werkzaamheden kan verrichten.
Snoeimes.
Gereedschap om boter of vet te scheppen.
Maatlatje voor afmetingen van de mazen in een net.

Het vergaren van de benodigde gegevens omtrent de bewoners van dit pand aan de
Vughterstraat in de periode omvattende de tweede helft van de l9e eeuw geeft meer zekerheid.
Niet alleen de indeling van de stad in wijken maar ook de nummering der huizen per straat
draagt daartoe in niet geringe mate bij.
Dit huis “Het Spaaike” staat nu beschreven op: Wijk H. Vughterstraat 27.
Vanaf 1865 tot 1975 verschijnt er periodiek “Het Inwonersboek van ’s-Hertogenbosch”.
Aan de hand van de nog aanwezige exemplaren in het Stadsarchief zijn we in staat een
redelijke lijst samen te stellen omtrent de bewoners van dit pand.
Toch stuiten we ook hier op vragen waarop we het antwoord schuldig moeten blijven.
Zo komen we regelmatig namen tegen waarbij vermeld staat:
”Inwonend op dit adres-Particulier.”
Niet duidelijk is het dan of het hier gaat om personen die bij de eigenaar/bewoner in de kost
zijn; dan wel èèn of meerdere kamers in het pand gehuurd hebben.
Door het ontbreken van voldoende gegevens hebben wij de indruk, dat in bepaalde perioden
de winkel mede in gebruik was als deel van het daarboven gelegen woonhuis.
Ook de aangegeven tijdsperiode bij de verschillende bewoners zullen we soms wat ruimer
moeten interpreteren als aangegeven staat; een en ander als gevolg van ontbrekende
documentatie tussen de periodieke uitgaven van deze adresboeken.
Periode: 1865 - 1871.
Firma Kuijpers - Wouters.
Firmant A.F.V. Kuijpers; Koopman in Koloniale Waren; Vughterstraat H. 27.
(op het zelfde adres ingeschreven: Wed. J.H. Kivits; Particulier.)
Periode: 1873 - 1874.
W.L. Straatman; agent van het Huis S.P. ERARD.
Magazijnen van piano’s - orgels - muziek.
Periode: 1875 - 1877.
Wed. W.J. van Beusekom; Particulier.
Periode: 1877 - 1880. (ged.)
E. Halewijn; Wijnhandelaar.
Periode: 1880 - 1881. (ged.)
Dr. E.A.P. van den Bogaert; Directeur van het Krankzinnige Gesticht “Coudewater”.
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Periode: 1881 - 1883. (ged.)
B.M.H. van Rijckevorsel; Kassier.
Periode: 1884 - 1886.
H.C. Moerkerk; Particulier.
Periode: 1886 - 1891. (ged.)
E. Moerkerk; Koopman.
Periode: 1891 - 1896.
E.B. Schmeink, Koopman.
Uit zijn advertentie in een van deze adresboeken de volgende notitie:

Specialiteit in heeren artikelen ; overhemden ; fronts ; boorden ; manchetten.
Engelsche hoeden ; handschoenen ; sport en reisartikelen.
Uitrustingen voor Oost en West-Indië.
Periode: 1897 - 1898.
J.J.P. van Houten; Mantelmagazijn.
Waarschijnlijk wordt dit magazijn gerund door zijn echtgenote; hijzelf staat op dit adres
ingeschreven met het beroep van “Klerk-Stoomtram”.
In 1899 doet men de zaak over aan Frans Bergmann.
Gaan de zaken zo slecht ? Ik denk van niet !
Wat is dan de oorzaak ?
Van Houten is bevorderd tot “Chef de bureau b/d Stoomtramweg-Mij ‘s-Bosch-Helmond”.
Hij betrekt ook een nieuwe woning gelegen aan de Schapenmarkt Wijk A 455.
Op het zelfde adres in de Vughterstraat staat als: “inwonend particulier” ook ingeschreven:
P.H.A. van Wamel.
Hij woont hier van 1896 - 1900 en is als ingenieur werkzaam bij de Provinciale Waterstaat.
Periode: 1899 - 1918.
Frans Bergmann, die nog enige tijd zaken doet onder de naam “Van Houten
Mantelmagazijnen”, breidt zijn collectie al snel uit. Zijn winkel is nu gespecialiseerd in:
“Damesconfectie - Mantels - Kostuums”.
Mogelijk wordt het pand in 1904 verbouwd, althans in het adresboek wordt melding gemaakt
van een tweetal huisnummers: Wijk H Vughterstraat 27 en 27 A
Achter het eerste huisnummer staat de naam van Frans Bergmann.
Het tweede huisnummer is uitgegeven aan: Mr. M van der Heijden.
Hij is Advocaat en Procureur en woont hier van 1904 - l9l0.
In de loop van het jaar 1909 vervallen in onze stad de tot dan gebruikte aanduidingen van de
verschillende wijken.
Met de nieuwe nummering wordt het pand voortaan beschreven met: Vughterstraat no. 67.
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In de periode 1910 - 1911 wordt er door de mr-Metselaar van Vught (?) en de
mr. Timmerman P. M. Nuijs een verbouwing uitgevoerd aan dit object. De opdrachtgever is
Ingenieur P.H.A. van Wamel; tevens de eigenaar van het pand. Mogelijk is dit dezelfde
persoon welke we al eerder zijn tegengekomen op dit adres en wel in de periode 1896 - 1900.
Zijn adres luidt nu: Kerkstraat 53.
In het dan verschijnende adresboek van ’s-Hertogenbosch staat Mr. M. van der Heijden Advocaat en Procureur-aangegeven op: Postelstraat Nummer 1.
Frans Bergmann staat vermeld op: Postelstraat Nummer 3.
Na het vertrek van Mr. M. van der Heijden luidt het adres van Frans Bergmann: Postelstraat
Nummers 1-3, met als toevoeging: “Eigenaar van een Mantelmagazijn en zaak in
Damesconfectie”.

Periode: 1919 - 1928.
Op Postelstraat 1-3 ontmoeten we dan F.K.G. Hamburg. Hij is de eigenaar van het
Hotel-Café-Restaurant “In De Meierijsche Kar”.
Het Café-Restaurant is gevestigd op Vughterstraat 67, terwijl het Hotel staat aangegeven op
Postelstraat 1-3.
In l928 is hij vertrokken naar Emmaplein 20, waar hij ”houder van een pension is”.
Periode: 1928 - 1930.
De Firma M.D. Wolff zaakdrijvende in behangselpapieren, is nu gevestigd op Vughterstraat
67. De eigenaar J. Wolff woont Postelstraat 3.
In 1930 is de behangwinkel van Wolff verhuisd naar Vughterstraat 10.
Periode: 1930 - 1968.
We konden in eerste instantie onvoldoende aanknopingspunten vinden omtrent de firma
welke in deze periode zaken heeft gedaan in het beschreven pand.
In het archief van de Directie Gemeente Werken---Dienst Bouw en Woningtoezicht--kwamen we alsnog correspondentie tegen welke betrekking had op Vughterstraat 67.
Het gaat om de aanvraag van een bouwvergunning ingediend door Velo-WaschmachineMaatschappij welke gevestigd is te Barendrecht.
Uit de correspondentie blijkt, dat er reeds een winkel van deze firma in onze stad is gevestigd
en wel op het adres Snellestraat 42.
Met als dagtekening 2 December 1929 krijgt VELO van het College van Burgemeester en
Wethouders van ’s-Hertogenbosch toestemming tot het verbouwen van het pand gelegen aan
de Vughterstraat /hoek Postelstraat; genummerd Vughterstraat 67 en Postelstraat 1-3.
Uit verdere gegevens blijkt, dat VELO - naast de collectie wasmachines - zijn assortiment nu
heeft uitgebreid met huishoudelijke apparaten.
In de loop van het jaar 1930 is dan op het adres Vughterstraat 67 gevestigd:
VELO WASMACHINE MAATSCHAPPIJ.
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Ook de filiaalhouder van de VELO, de Heer M. M. de Reeper, wordt regelmatig in zakelijke
correspondentie vernoemd, niet alleen met zijn naam maar ook met zijn privé adres.
In de betreffende correspondentie map kwamen we ook nog gegevens tegen inzake
Postelstraat 3. Dit wordt bewoond door Mevrouw M. Coppens - Pensionhoudster.
In 1947 krijgt zij van het College vergunning tot het aanbrengen van een tweetal
”uithangborden”.
Periode: 1968 - 1975.
In het archief van het College van Burgemeester en Wethouders van deze stad vonden we een
brief van de afdeling: Algemene Zaken welke gedateerd was: 16 Januari 1967 waaruit blijkt,
dat HANDELSONDERNEMING - Firma-DODEMONT gevestigd: Vughterstraat 79-83 op
een steenworp afstand hiervan een filiaal mag openen onder de naam: ”KEUKENCENTRUM” en wel het adres Vughterstraat 67.
Periode: 1975 - tot heden.
Volgens ingewonnen informatie bij de zaakvoerder zou vanaf 1975 hier gevestigd zijn:
HANDYMAN -- ONDERDELENSHOP.

’s-Hertogenbosch, februari 2002.
Henk Bruggeman.

Met dank aan het Stadsarchief.
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B IJ L A G E N

A

Transportakte - d.d. 15 maart 1714 - uit Bosch-Protocol. (inv.no. 1757.pag. 114.)

B

Tekst van de hier genoemde akte uit 1714.

C

Advertentie uit de Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant.
Datum 14 Juni 1897.

D

Advertentie uit de Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant.
Datum 19 April 1899.

E

Advertentie uit de Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant.
Datum 20 September 1899..

F

Aanvraag van de Fa. Dodemont voor het aanbrengen van reclameborden op het
Pand: Vughterstraat 67 / hoek Postelstraat.

G

Hoe komt de POSTELSTRAAT aan zijn naam ?
Ontvangen van de bewoners Postelstraat no.8.
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