
Historische Uithangtekens op de Haagdijk

Kijk eens omhoog op de Haagdijk



De Haagdijk is één van de oudste straten van Breda. Ooit was dit 
de verbinding van de vestingstad Breda met de heerlijkheid Haghe 
(Princenhage). In de eerste schriftelijke vermelding uit 1368 lezen we “de 
Haghedijc”. De dijk was gelegen in een nat en drassig gebied en verbond 
de hoger gelegen delen. Dit verklaart waarom de straat nog steeds een 
slingerend verloop heeft. Komende vanaf de Nieuwe Haagdijk zien we 
de Grote Toren wisselend rechts of links van de Haagdijk opduiken. Aan 
deze dijk zijn de huizen op straatniveau gebouwd, maar de tuinen liggen 
nog vaak op de oorspronkelijke hoogte. In de Rosemarijnstraat is dit 
niveauverschil nog goed zichtbaar.
Er woonden destijds veel handelaren en neringdoenden en stond er lang 
het Manhuis en de Markendaalsekerk (hoek Haagdijk/ Prinsenkade). Het 
gebied behoorde destijds tot de heerlijkheid Haghe, want het lag juist buiten 

De Haagdijk



de stadsmuren van Breda. In 1543 werd het gebied 
“geannexeerd” en kwam het binnen de stadswallen te 
liggen, met aan het einde de Haagsepoort. Voor dit 
alles moesten de bewoners wel 100 Guldens bijdragen 
in de aanlegkosten. Voordeel was dat men “poorter” 
werd en dat was een stuk veiliger. Een tweede 
verandering volgde in 1683 toen de Haagdijk werd 
ingekort en de Haagse of Antwerpsepoort naar de 
Nieuwe Huizen werd verplaatst.
In de 19e eeuw groeide het aantal bewoners door 
de nieuwbouw in de omringende buurten. Daarom 
werden veel huizen op de Haagdijk verbouwd tot 
winkel waarbij de winkelier met zijn gezin achter of 

boven de winkel ging wonen. Na 1960 volgde een 
periode waarin traditionele zaken, zoals bakkers, 
kruideniers en slagers het steeds moeilijker kregen door 
de opkomst van de zelfbediening in cash -and- carry 
zaken en supermarkten.
Maar ook dit alles heeft de Haagdijk overleefd. Nog 
steeds is het een winkelstraat met veel zelfstandige 
winkeliers, speciaalzaken, leuke eethuizen en 
traditionele cafés. Verder onderscheidt de Haagdijk 
zich van andere winkelstraten doordat er nog veel 
winkeliers boven de zaak wonen. De “Haghedyc“ is 
een bijzondere winkelstraat gebleven door de mix van 
haar eigen karakter en de rijke geschiedenis.
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Het Yzeren Kruis.
 Aan de gevel van dit hoekpand vinden we het uithangbord 

“Het Yzeren Kruis”. Dit is oorspronkelijk de huisnaam van 
Haagdijk nr.2  In de Franse Tijd (1795- 1813) zijn de huisnamen 
vervangen door een huisnummer bestaande uit een wijkletter en 
huisnummer. Zo was tot 1895 het adres van dit pand C.39. Een 
kruis is ook vaak de aanduiding van een kruispunt van belangrijke 
wegen.

Bijzonderheden van het Pand.
 De huidige gevel in art-deco stijl is opgetrokken in 1925,  in 

de huisstijl van de kruideniersketen P. de Gruyter en Zn. De 
kruideniersfamilie De Gruijter (met puntjes) uit ’s Hertogenbosch 

Yzeren Kruis



was de trotse eigenaar van een van de eerste 
winkelketens in Nederland. Het waren luxieus 
ingerichte winkels met veel koper en glanzende 
tegelplateau’s. Het bedrijf had een huisarchitect 
die de winkels een uniforme inrichting en gevel 
gaf. De winkels waren vaak demonstratief 
op een hoek gevestigd, zoals de eveneens nog 
aanwezige winkelpui op de hoek Kolfbaanstraat 
/ Haagweg. Met name onder de kinderen was 
de winkel populair, want elke week was er 
het legendarische “Snoepje van de week“. Bij 
aankoop kreeg men een gratis zakje snoep, later 
een bouwplaat, plastic speeltje of boekje. De 

1Prinsenkade

moeders waren ook blij met de 10% korting, 
tegen inlevering van de oranje kassabonnen 
kregen ze zo extra geld in handen. De kans voor 
een eigen spaarpotje !

Ontwerp uithangteken
 Het kruis is van ijzer dat zwart beroet is.



Een niet alledaags blad,
 want in Breda zul je geen oude vijgenboom meer vinden.
 Tot voor kort stond er een bij het legendarische krakerspand Villa 

Rosa, ter hoogte van de Capucijnenhof. Het vijgenblad voert ons 
naar het einde van de paradijselijke tijd, het moment waarop het 
besef van naaktheid tot de mens doordrong. De eerste biologische 
en duurzame kleding kwam toen in de mode. Ondanks het feit dat 
dit pand al eeuwenlang bestaat, is er weinig over bekend.

 Wat we wel weten is dat de Haagdijk eeuwenlang behoorde tot 
de parochie de (Princen)Hage. Tegenover de winkel stond de 
Markendaelse of Kleyne Kerk. In de beschrijving der stadt en 
lande van Breda schreef Thomas Ernst van Goor dat de kerk in 
1362 gesticht is. In 1859 werd de toen bouwvallige kerk gesloopt. 

Grote Vijgenboom



De Haagdijk loopt naar de oude Heerlijkheid 
Hage, dat verklaart meteen de naam. Vroeger 
schreef men Haghedijc, Haegheijnde of 
de Antwerpsestraat. Maar in 1812 werd 
een straatnaambord opgehangen met de 
tekst Haagdijk. Zowel in het Frans als het 
Nederlands. Dit op bevel van keizer Napoleon 
die verder zorgde voor de invoering van de 
huisnummers en onze familienamen. 
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Ontwerp uithangteken
 De vijgenboom is gemaakt van koper en 

later met zuur behandeld. Door dit patineren 
verkrijgt het koper zijn groene kleur. De 
uitsparingen in het blad hebben de vorm van een 
verse ongeplukte vijg.



Het Rode Hert
 Het blinkend roodkoperen hert aan de gevel herinnert aan de 

voormalige bierbrouwerij “Het Rode Hert”. 
 De familie Kerstens brouwde tot 1888 haar bieren en was een van 

de grootste 19e eeuwse brouwers van Breda. 
 Op 3 mei 1803 werd een compleet nieuw pand en brouwerij 

gebouwd. Van de eerste steenlegging is de houten cementbak en de 
gebruikte zilveren troffel met inscriptie nog bewaard gebleven.

Bierbrouwen en blussen
 De brouwerij vervulde ook een taak bij de brandbestrijding. 

Emmers, ladders, en slangen waren hier opgeslagen en bij brand 
moest het personeel helpen blussen. Ieder jaar waren er vier 

Rode Hert



controles of alles nog in orde was. Drie maal 
zonder en één keer met water.

 Het brouwhuis dat op het diepe perceel is 
gelegen was bereikbaar via een inrijpoort vanaf 
de Haagdijk. De brede deuren zijn nog steeds 
aanwezig evenals het oude brouwhuis. Vanaf het 
achtergelegen parkeerterrein is het hoge gebouw 
met zijn van rondbogen voorziene vensters 
herkenbaar.
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Ontwerp uithangteken
 Het Rode Hert is uitgevoerd in rood koper. Het 

koper is behandeld met een coating waardoor 
het zijn rode kleur behoudt. Het hert staat op 
een helling van verzinkt staal.



Een duidelijk herkenbare eend vraagt hier onze aandacht.
 Het pand heet vanouds De Witte Entvogel, maar als u in vroeger 

tijden zou vragen naar de Hasselt of de Roy Scheir bestond de 
kans dat je ook op dit adres uitkwam. De huisnamen wisselden 
vaak, als een andere naam beter bij het uitgeoefende ambacht of 
zaak paste, dan kon niemand dat beletten. Mocht u nog twijfelen 
of het uithangbord echt een eend is, dan neemt een speels golfje de 
laatste twijfels weg.

Bijzonderheden pand
 De huizen aan de Haagdijk hadden de functie van woonhuis. 

Vanaf 1850 werd het steeds meer een winkelstraat door de groei 
van het aantal huizen en bewoners. Steeds meer zaken kregen 

Eendvogel



daarom een winkelpui. Zo ook de Entvogel, 
de hardstenen plint, de houten winkelpui met 
glas in loodramen en de houten lijst vormen 
een geheel. Daarboven is het woongedeelte, 
want de winkeliers die eerst achter de winkel 
woonden, gingen boven wonen. Zo kon men het 
winkeloppervlak eenvoudig uitbreiden.

Ontwerp uithangteken
 De roestvrijstalen eend zit gevangen in een golf 

van cortenstaal. Bij harde wind kan men de 
eend zien schommelen. Dat golfje geeft meteen 
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een dubbelzinnige draai aan het ontwerp: de 
toeschouwer ziet de eend tegelijkertijd boven en 
onder de waterspiegel.



Klein smal winkeltje
 Het kleine smalle winkeltje valt op door zijn oranje geverfde 

winkelpui. Lang was er een winkel met houten speelgoed 
gevestigd, waar je weer als een kind voor de etalage stond door al 
dat fraaie, eenvoudige en nostalgische spul. Het uithangbord is dit 
keer niet eenvoudig om de huisnaam zonder voorkennis te raden. 
Daarom wat uitleg over de Princemantel, want dat is de oude 
huisnaam. Lang geleden woonde er hier een kleermaker. Als teken 
van zijn kunde was voor veel kleermakers de princemantel het 
symbool. Boven is een koninklijk kroontje zichtbaar daaronder een 
koninklijk gewaad, waar de drager even uit weg gelopen is. Zelfs 
een prins moet weleens uit de kleren.

Princemantel



Bijzonderheden pand
 Uit bouwtekeningen van begin vorige eeuw 

blijkt dat het toilet verplaatst is. Dat stond op 
de tekening te lezen met de omschrijving “plé” 
toen een heel net woord, afkomstig van het 
Franse “Petit Cabinet”. Het toilet-raampje rechts 
van de winkeldeur is nog steeds voorzien van 
tralies met een fraai jugendstilmotief. Op het 
glas stond in zwierige letters “Simons Tailleur”. 
Kwam dat even goed uit, na al die eeuwen was 
er weer een kleermaker en nog wel in het Frans 
aangekondigd. Toeval of niet: die oranje verf 
heeft het iets te maken met die ene Prins?
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Ontwerp uithangteken
 In het acht millimeter dikke gepatineerde 

koper is de koningszoon zichtbaar, zonder echt 
aanwezig te zijn. Zijn kroontje is opgehangen 
aan een verzinkt stalen kleerhanger. 



Een sterk paard.
 Aan de smalle gevel een sterk paard dat maar liefst vier man kan 

dragen. Het is een sage uit de tijd van Karel de Grote (747-814). 
Volgens dit verhaal temt Reinout, de jongste van de vier zonen 
van Aymon, het onhandelbare en oersterke paard Beyaert. Deze 
Aymon krijgt ruzie met Karel de Grote die hem gevangen neemt, 
hij komt pas vrij als het onoverwinnelijke paard gedood wordt. 
Uiteindelijk geven de zonen toe, het paard zal in Dendermonde 
(B) verdronken worden, wat pas bij de derde poging lukte. In 
Dendermonde wordt om de 10 jaar dit verhaal onder grote 
publieke belangstelling nagespeeld.

Vier Heemskinderen



Bijzonderheden pand 
 Burgemeester en wethouders geven in 1936 

toestemming om de winkelpui te moderniseren. 
De pui krijgt vierkante matbruine tegels en 
teakhout. Boven de etalage komen glas in lood 
ramen. Men motiveert dit door te verwijzen naar 
het toen juist gerestaureerde pand met de naam 
“Swarte Schaep” (Haagdijk 22). 

Ontwerp uithangteken
 Het Ros Beyaert is uitgevoerd in verzinkt en 

beroet plaatijzer van ca. één centimeter dik. De 
basis is van verzinkt staal.
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De drie-eenheid.
 Het aantal van drie toebackxpijpen is geen willekeurige keuze.
 De drie-eenheid is niet alleen in de kerk gebruikelijk. Het bewijs 

hiervoor vinden we even verderop: De Drie Schnoecken (nr. 213) 
en De Drie Lindekens (nr. 217). 

Bijzonderheden
 Tussen de huisnummers 26 en 48 ligt De Raapse Gang. Deze 

naam is ontleend aan de huisnaam De Raap (nr. 48). In deze gang 
stonden eens de z.g. achterwoningen. Het waren slecht gebouwde 
éénkamerwoningen met onvoldoende toestroom van licht en lucht. 
De schamele woonplaats van de armen en kleine zelfstandigen. De 
Woningwet van 1901 bracht hierin langzamerhand verandering. 

Drie Toebackxpijpen



De gemeente kreeg hierbij de bevoegdheid 
woningen “onbewoonbaar” te verklaren. Dit 
natuurlijk tegen de zin van de krenterige 
eigenaren, die zo gedwongen werden onderhoud 
te plegen. De gangen en de verdwenen 
huisnummers herinneren aan de tijd, dat de 
welgestelden direct aan de straat woonden en de 
armen achter.

Ontwerp uithangteken
 De pijpen zijn gemaakt van cortenstaal. De 

roestvrijstalen ophangbeugel geeft een vrolijke 
noot aan het geheel.
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 Cortenstaal heeft duurzame eigenschappen, 
Het oxideert waarbij een dunne beschermende 
roestlaag gevormd wordt, waardoor verder 
onderhoud overbodig is. De Hoge Brug aan de 
Haven is eveneens van cortenstaal. 



Het huis van een eertijds bekende Bredanaar
 De huisnaam zegt de meesten van ons weinig, maar ”de winkel 

van Bergé” des te meer. Sinds 1881 was het pand in bezit van de 
familie Bergé. Destijds een kledingzaak voor de betere stand met 
de welluidende naam “Au bon marché”. De Franse taal kwam 
chique over en lokte de welgestelde en geachte clientèle. Het pand 
verbergt achter de gevel een lange geschiedenis sinds 1481. In een 
verkoopakte uit 1599 vinden we “genaempt Den Backoven”. In 
1646 komt men met de buren van nummer 49 overeen dat die een 
deel van hun grond niet bebouwen. Om zo het uitzicht vanuit een 
raam niet te bederven. Bewust of niet maar de buren hebben zich 
er lang aan gehouden. Alleen bij Den Vetten Os gebruikt men het 
raam niet meer. Doe je daar als buur eeuwenlang al die moeite voor!

 Vette Os



Verandering van huisnaam
 De slager Willem Koppen koopt in 1681 het 

pand en geeft het de naam “De Rooden Os”. 
In 1729 duikt de naam “Den Vetten Os” 
op. Die naam is nu prachtig verbeeld in het 
uithangbord, zelden zo’n vette os gezien. Slager 
Koppen zou het zo gewild hebben.

Historie
 De geschiedenis van Breda was de passie van 

Jean Bergé, zijn collectie is alom bekend en 
ruim voorzien. Jean kon er luid en duidelijk over 
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vertellen. Je kon er gerust de tijd voor nemen, 
want er viel genoeg te beluisteren.

Ontwerp uithangteken
 De Os bestaat uit cortenstaal en heeft een dak 

van verzinkt staal.



De Groene Papegaai
 De achtergrond van de naam is onbekend, maar sinds 1720 heet 

dit pand de Groene Papegaey of Papegaaij. Een bouwhistorisch 
rapport roemt de originele 16e eeuwse eiken balklagen. Vanaf de 
19e eeuw is het regelmatig gemoderniseerd, waarbij het woonhuis 
veranderde in een bedrijfspand. 

De verbouwgeschiedenis
 In 1908 krijgt de eigenaar toestemming de etalage te wijzigen. 

In de bestaande paardenstal komen “een steenen mestbak en 
plé“. In 1928 volgt de verbouwing tot een magazijn met een 
afzonderlijke bovenwoning. In het besluit van de Burgemeester en 
Wethouders staat te lezen dat het beton minimaal moet bestaan 

Groene Papegaai



uit “1 maatdeel cement, 2 maatdelen rivierzand 
en 3 idem grind”. Na deze verbouwing doet de 
eigenaar een verzoek tot “bewoonverklaring” 
en die wordt binnen twee weken verleend. De 
ambtelijke molens maalden toen verrassend snel.

Ontwerp uithangteken
 De kenmerkende snavel en staart bestaan uit 

gepatineerd koper en de schommel bestaat 
uit roestvrijstaal. Vanaf de middeleeuwen zijn 
papegaaien geziene huisvogels. Niet in de laatste 
plaats omdat ze de menselijke taal imiteren. 
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In de natuur doen ze dit echter niet. Wellicht 
missen ze hun soortgenoten en gaan ze ons 
daarom napraten.



De Tondeldoos
 De oorspronkelijke naam is De Gecroonde Tondeldoos. Maar 

zonder kroon is hij al bijzonder genoeg. Een tondeldoos is een 
ouderwetse aansteker, met een “vuursteen” wordt een stukje droge 
tondelzwam tot ontbranding gebracht. Hiermee kan men dan iets 
aansteken. 

Geschiedenis van de winkel
 Weduwe A. Stroets, die doet in “manufacturen”, laat in 1879 een 

nieuwe winkelpui plaatsen. Later vestigt zich hier drogist
 H. Sijpestijn die in 1902 gaat verbouwen. Op de zolder is dan nog 

plaats voor “een meidenkamer met bedstede”. Het huispersoneel 
overnachtte destijds nog bij de werkgever. In 1914 krijgt de 

Gekroonde Tondeldoos



nieuwe eigenaar H. Cerutti toestemming 
voor een “benzinebewaarplaats”. Daarna 
wil N.V. Mertens Slachterijen in 1928 een 
magazijn inrichten voor conserven in blik. De 
gezondheidscommissie en Openbare Werken 
adviseren hierover positief.

Ontwerp uithangteken
 De Gekroonde Tondeldoos bestaat uit 

onbehandeld koper. 
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De grutmolen
 In het huidige pand nummer 64 was in 1687 een grutmolen 

gevestigd, aangedreven door een paard. Tijdens het maalproces 
werden de doppen van de grutten gebroken en kwam de boekweit 
vrij. Deze werd vervolgens gemalen en kunstmatig gedroogd. 
Boekweit werd verbouwd op de schrale Brabantse zandgronden en 
was eeuwenlang het voedsel voor de armen. Door de uitvinding 
van kunstmest was het mogelijk om meer eisende gewassen te telen 
op zandgrond en verdween boekweit uit het voedingspatroon. 
Later werd het pand samengevoegd met nummer 66 en kreeg het 
de naam De Cleynen Engel. 

Kleine Engel



Bedrijfsgebouwen
 Burgemeester en Wethouders gaven in 

1884 goedkeuring aan de verbouwplannen 
onder de bepalingen van de Algemene 
Politieverordening(!). Na de verbouwing 
kreeg smid N. Kuyper in juli 1885 een 
hinderwetvergunning voor zijn ijzersmederij. 
Later volgden de bouw van een pakhuis met 
meerdere verdiepingen en modelkamers. Maar 
niet alles kon, want de gezondheidscommissie 
adviseerde in 1933 om het achterliggende terrein 
slechts gedeeltelijk te bebouwen. 
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Ontwerp uithangteken
 De huisnaam is verbeeld in verzinkt ijzer en 

een voet van cortenstaal. De Kleine Engel is 
gewapend met een vriendelijke pijl en boog.



De Sevenster
 De “Sevensterre en 2 achterwoningen” worden genoemd in 1639. 

Er zijn meerdere verklaringen voor de naam mogelijk, o.a. van het 
plantje de zevenster. Zeven is in elk geval de rode draad. Het is 
ook een heilig getal.

 
Geschiedenis van de Sevenster
 In 1603 legde een brand een deel van de Haagdijk in de 

as. Vele panden werden herbouwd in de bouwstijl van dat 
moment: de Hollandse Renaissance. Kenmerken hiervan zijn 
de trapgevels en de raamluiken. In 1938 dreigt de gevel in te 
storten. Een uitgebreide briefwisseling volgt tussen de gemeente 
Breda, provincie en Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Zevenster



Wetenschappen over mogelijke subsidies. De 
minister uit verder zijn verwondering dat de 
gevel van Haagdijk 74 niet is opgenomen op 
de gemeentelijke monumentenlijst. Het blijkt 
dat deze in 1924 geschrapt is van die lijst! Na 
het nodige getouwtrek en correspondentie, 
neemt de eigenaresse een groter deel in de 
restauratiekosten voor haar rekening. De 
Bredase architect Frans Mol voert de restauratie 
uit volgens de opvattingen van die tijd. Zo is 
het pand voorzien van een laat- middeleeuwse 
winkelpui. 
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Een raam zonder houten kozijn
 Links in de gevel vinden we een leuk detail in 

het ovale raampje. De minister gaf de aanwijzing 
het raam niet in een houten venster te plaatsen, 
maar het glas-in-lood in een stenen sponning te 
metselen. Uit kostenoverwegingen moest ook 
het overige houtwerk niet in eiken- maar in 
grenenhout uitgevoerd worden. Terwijl duizend 
gulden voor een ijzeren draagbalk in de gevel 
hem erg veel leek. Dat moest goedkoper kunnen!

Ontwerp uithangteken
 De Zeven Sterren zijn uitgevoerd in roestvrijstaal.



De Cleynen Wildeman
 Een krachtige manspersoon, gewapend met knots en schaars 

gekleed in eikenbladeren, verbeeldt de huisnaam. De wildeman 
is een romantische weergave van de pure mens uit pas ontdekte 
gebieden, destijds een geliefd thema. Op nummer 78 zien we zijn 
grote broer De Wildeman.

Bouwgeschiedenis
 Citaat uit een bouwhistorisch rapport van de gemeente Breda:
 “Den Cleynen Wildeman uit 1605, heeft een eerste helft 

17e eeuwse trapgevel, in kruisverband, hoekoplossing met 
klezoorverband. De dekplaten van de (trapgevel)- treden 

Kleine Wildeman



zijn 17e eeuwse geprofileerd natuursteen. 
Een oorspronkelijk pand met een hoge 
monumentale waarde, de trapgevel is een 
voorbeeld van de oorspronkelijke gevelwand. 
De winkelpui uit 1909 geeft een kenmerkend 
beeld van modernisering”.

De Duivenmelker
 De toenmalige eigenaar verzoekt om 

goedkeuring voor de bouw van een houten 
duivenkot achter het pand. De meegeleverde 
schets vertoont een houten chaletachtig 
gebouwtje van twee etages hoog, compleet 
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met balkon. De gemeente gunde zich wat 
bedenktijd en antwoordde eind april. Het plan 
werd afgewezen omdat het geen commercieel 
doel diende. Bovendien bleef er geen open 
ruimte meer over en was het brandgevaarlijk. De 
duivenliefhebber klom opnieuw in de pen. Maar 
de ambtenaar berichtte kortaf dat men niet op 
de weigering wilde terugkomen. 

Ontwerp uithangteken
 De Kleine Wildeman is uitgevoerd in 

cortenstaal met een voetsteun van verzinkt staal.



Het Peerd in de Wieghe
 Het huis komt in 1727 al voor als ’t Peerdt. Het droeg ook de 

naam van het Wit Peerdt of Paert in de Wieghe. De naam verwijst 
mogelijk naar een huis met een verdacht en oud beroep. Niets 
bijzonders in een wijk waar destijds veel soldaten woonden.

Uithangen
 Iets uithangen heeft betrekking op het zichtbaar maken dat je hier 

op het juiste adres bent. Vaak een voorstelling of voorwerp dat een 
ambacht, beroep of de huisnaam weergeeft. We kennen nog steeds 
de barbierspaal. Barbiers waren zowel kapper als chirurgijn (arts) en 
verenigd in een gilde. De driekleurige stok is nog steeds het symbool 
van de kappers.

Peerd in de Wieg



Schoonheid en schijn
 Opvallend is de fraaie etalage met de ronde 

hoeken en het kleurige art-deco glas. De entrees 
naar de winkel en het bovenhuis zijn bezet 
met authentieke tegels. Daarboven vinden we 
een verdieping met vier vensters gevolgd door 
bedrog. Want wie de poort in loopt naar het 
AH- parkeerterrein doorziet de schone schijn.

 Voor het zadeldak is een muur opgetrokken 
die doorloopt naar de zijmuren en eindigt in 
trapgeveltreden. Het is een schijnverdieping, een 
bekende truc in de architectuur om een pand op 
goedkope wijze meer allure te geven.
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Ontwerp uithangteken
 Het Peerd in de Wieg is uitgevoerd in 

cortenstaal met een muurbeugel van verzinkt 
staal.



De Wintmolen
 In 1729 was het huis bekend onder de naam de Wintmolen. Een 

echte windmolen zal hier niet gestaan hebben, daarvoor was de 
dichtbebouwde Haagdijk ongeschikt. Over de oorsprong van de 
naam kunnen we slechts gissen. Het uithangteken verbeeldt een 
watermolen. 

Een verdwenen naam
 In het huidige stratenregister is de naam De Gampel weliswaar 

verdwenen, maar nog niet uit het collectieve geheugen. De Gampel 
stond synoniem voor een onvervalste arbeiderswijk, met alles erop 
en eraan. Na de renovatie in de jaren tachtig werd een nieuwe 
naam noodzakelijk geacht. De voormalige Gampelbuurt heet nu 

Gampelmolen



politiek correct Fellenoord.

Een verdwenen rivier
 Ten zuiden van de Haagdijk liep het riviertje 

de Gampel ter hoogte van Galerie Ecker uit 
in De Mark. Eind 19e eeuw is de Gampel 
gedempt en overkluisd. De huidige Gravenstraat 
volgt deels de oude rivierloop. De achtererven 
van de Haagdijk lagen aan de Gampel, dat 
was gunstig voor het transport over water. 
Er ontwikkelde zich een industriegebied 
met brouwerijen, scheepswerven en vele 
ambachtslieden. De genoemde galerie was de 
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plaats voor een glasblazerij, een tapijtfabriek 
en een gloeilampenfabriek. Samen met de 
Pelmolen en de ijsfabriek Noord Pool zijn dit de 
industriële overblijfselen uit die tijd. De naam 
Gampelmolen sluit hierop perfect aan.

Ontwerp uithangteken
 De Gampelmolen is gemaakt van verzinkt staal.



De Blauwe Hand
 In 1702 was in het achterhuis een brouwerij gevestigd. Het 

voorhuis heet Den Blauwen Hant en was de naamgever voor de 
brouwerij. Een andere verklaring vinden we in de handen van 
de blauwververs die hier hun ambacht uitoefenden. Zij waren te 
herkennen aan hun blauwe handen. Den Blauwen Hant was het 
uithangbord van hun ambacht. Door de handafduk in het staal 
zien we bij mooi weer het blauw verschijnen.

De gangen
 Tussen de huisnummers 85 en 99 loopt De Zaadgang waarin lange 

tijd vijf huisjes stonden. Naast nummer 119 lag de gang Achter 
de Blauwe Hand die doorliep tot de Achterom. Het bouwen van 

Blauwe Hand



huizen langs smalle gangen achter de bestaande 
bebouwing heeft alles te maken met het gebrek 
aan ruimte binnen de vroegere stadswallen. 
Daarbuiten mocht om strategische redenen niet 
gebouwd worden, daarom werd ieder plekje 
binnen de vesting benut.

Ruimtegebrek
 Het achterliggende terrein wordt opnieuw 

gebruikt voor huisversting. Nu heet het met een 
planologische term “inbreiden”, ruimtegebrek is 
daarvoor weer het motief. Niets nieuws onder de 
zon!
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Ontwerp uithangteken
 De verzinkte balk vervangt de toegangspoort 

van weleer. Het teken zelf is gevangen in 
cortenstaal. Loop je onder De Blauwe Hand 
door dan kom je in de steeg Achter de blauwe 
hand. 



De kleine waskuip
 Al in 1720 vinden we hier De Cleyne Kuyp. In het uithangbord is 

de kleine waskuip gevuld met een ruim bemeten badende man. 
 De vier waterstralen maken hier het uithangbord compleet.

Terug in de tijd
 Eind 19e eeuw greep men in de architectuur terug naar vroeger. 

Zo zocht men inspiratie in de gotiek en renaissance. De in die tijd 
opgetrokken gevel heeft duidelijk de kenmerken van deze neo-
renaissance. De Gouden Eeuw herleefde in de trapgevel en in het 
afwisselend gebruik van bak- en natuursteen. 

Kleine Kuip



Tuinman Oomen
 In een adresboek van 1876 (de Gouden Gids van 

die tijd) vinden we dit adres terug als Haagdijk 
B.342. De heer J.C.A. Oomen woonde hier, als 
beroep staat vermeld: tuinman. We lezen verder 
dat hij als hoofdbewoner mocht stemmen bij 
verkiezingen van de gemeenteraad, provinciale 
staten en de 2e kamer. Pas in 1919 werd het 
algemeen kiesrecht ingevoerd. Tot die tijd 
moest je als zelfstandig ondernemer opgenomen 
worden in de patentregisters en als er 
voldoende belasting betaald werd, was men ook 
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stemgerechtigd. Aan deze voorwaarden voldeed 
deze tuinman dus.

Ontwerp uithangteken
 De Kleine Kuip is gemaakt van cortenstaal met 

een verzinkte douche en rvs waterstralen.



Muziek 
 Dit is het enige uithangbord dat betrekking heeft op muziek: een 

trompetter. Toeval of niet: tot voor kort was er vaak muziek te 
beluisteren. Twintig jaar lang was hier de stedelijke muziekschool 
gevestigd. 

Oude mannen
 Sinds mensenheugenis was hier het Oude Mannenhuis. In de 

Franse Tijd (1795-1813) werd de zorg gezien als een overheidstaak 
en volgde sluiting. In 1819 is hier het R.K. Gasthuis gesticht, dat 
het leegstaande pand aankocht. De leiding was in handen van 
religieuzen. Hiermee had Breda een primeur want na 1648 was dit 
in het calvinistische Nederland niet toegestaan. 

Trompetter



Gevel
 Architect P.J. van Genk ontwierp in 1906 de 

gevel in de z.g. Katholieke-Gestichtsstijl. Deze 
stijl wordt gekenmerkt door de herhaling van 
architectuurdetails: vensters, ornamenten en 
bogen met als resultaat een opvallende en ook 
saaie architectuur. Veel natuursteen is verwerkt 
in de monumentale omlijsting van de ingang, 
de gevelplint en de doorlopende lijsten op de 
verdiepingen. 

Ontwerp uithangteken
 De trompetter is gemaakt van verzinkt staal.
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Uithangbord
 De sierlijke vis is in feite het enige echte “uithangbord” op 

de Haagdijk. Het geeft precies weer dat hier een aquaria- en 
hengelsportwinkel is gevestigd. Het heeft niets met de oude 
huisnaam te maken want die is onbekend.

De gevel
 Een fraaie bouwtekening uit 1924 ligt in het stadsarchief. De 

eigenaar Lou van der Linden vroeg in dat jaar toestemming 
om zijn zaak te verbouwen. Het pand op de hoek van de 
Pelmolenstraat / Haagdijk wordt voorzien van een doorlopende 
etalage en daarboven de tekst IJzerwaren L. v/d Linden. Onlangs 
is dit pand geheel gesloopt en opnieuw opgetrokken. Omdat 

Zilveren Vis



hierbij een oude muurreclame bij de buren niet 
meer zichtbaar was, ontstond het plan om dit te 
compenseren.

Antwerpse Barakken
 Aan de zijgevel aan de Pelmolenstraat is daarom 

een prachtig tegelplateau geplaatst.
 Het geeft de oude huizen weer, waar in 

1640 soldaten gehuisvest werden: lange rijen 
met kleine éénkamerwoningen. Vlak bij de 
Antwerpsepoort, vandaar de naam Antwerpse 
barakken. Deze woningen werden ook wel 
aangeduid als de gribus, de kwalificatie spreekt 
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voor zich. Pas rond 1920 zijn deze barakken 
gesloopt en vervangen door woningen die 
voldeden aan de normen van de Woningwet 
1901. De voorstelling doet met een passend 
gedicht van Eline Mangnus eer aan de mensen 
die daar eens woonden. 

Ontwerp uithangteken
 De Zilveren Vis is gevangen in roestvrij staal



De aanleiding
 Bij de laatste verbouwing van “De Silveren Visch” verdween een 

oude muurreclame uit het zicht. Daarom ontstond het plan om dit 
gemis op passende wijze te compenseren, de geschiedenis speelde 
hierbij de hoofdrol. In de Pelmolenstraat stonden tot 1924 de 
“Antwerpse Barakken”, dit waren huizen die rond 1640 speciaal 
zijn gebouwd voor de huisvesting van soldatengezinnen. Het waren 
lange rijen éénkamerwoningen, ze stonden bij de Antwerpse Poort 
vandaar de toevoeging Antwerpse. Later woonden in de slecht 
gebouwde en kleine woningen de allerarmsten. De buurt werd 
ook wel aangeduid als de gribus: de kwalificatie spreekt voor zich. 
Rond 1920 zijn de huizen gesloopt en vervangen door woningen 
die wel voldeden aan de normen van de Woningwet 1901. 

Antwerpse Barakken



Tegelplateau
 Als herinnering aan die tijden is aan de zijvel een 

prachtig tegelplateau geplaatst. Dit op basis van 
een foto uit 1912 die de woningen in hun laatste 
jaren laat zien. Het kunstwerk is het resultaat 
van de samenwerking tussen Ron Dirven en 
Eline Mangnus die zorg droeg voor het passende 
gedicht. Het is een laat eerbetoon aan de mensen 
die ooit in de Pelmolenstraat woonden.

Wonen boven winkels
 Het verbouwde hoekpand maakt deel uit van 

een gemeentelijk plan met het doel bestaande 
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woonruimtes bij winkels beter te benutten. 
Daarom zijn er nu een zevental appartementen 
gecreëerd. Dit innovatieve inzicht past in de 
traditie van de Haagdijk, waar men al sinds 
mensenheugenis winkels en woningen onder één 
en hetzelfde dak heeft.



De Olimaet
 Het adres stond eerder bekend als De Olimaet en De Prince 

Croon. De Croon heeft tenslotte gewonnen, want die is verheven 
boven zijn “maat”. De Kroon is zo opgehangen dat deze met alle 
winden kan meewaaien.

 
De gevel
 Deze is in 1902 verbouwd in de stijl van de Art Nouveau (nieuwe 

kunst). De gevel bestaat uit twee verschillende delen die gezamenlijk 
toch een eenheid vormen. Opvallend is de kops gemetselde 
driekleurige baksteenlaag boven de winkelpui. Het raam boven in 
de gevel heeft houten luiken gehad, waarvan de oorspronkelijke 
ijzers nog aanwezig zijn. De Bredase architect J.A. van Dongen 

Kroon



tekende het pand dat nu bescherming geniet 
als gemeentelijk monument. De winkelpui is 
gedeeltelijk in de jaren vijftig aangepast.

Art Nouveau
 Deze kunststroming beïnvloedde de kunst en 

architectuur tussen 1880-1910. In het pand 
Prinsenkade 2 (La Bohème) heeft Breda een 
prachtig voorbeeld van de uitbundige variant 
van deze stijl met motieven uit de natuur en 
gebruikmakend van natuursteen, tegelplateaus 
en fraai smeedwerk. Dit pand dateert eveneens 
uit 1902. De Kroon is echter sober uitgevoerd 
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maar wel in dezelfde geest. De stijl was relatief 
duur door het materiaalgebruik en het vele 
ambachtelijk werk. Alleen de overheid en 
particuliere opdrachtgevers konden zich dat 
veroorloven. 

Ontwerp uithangteken
 De Kroon is gemaakt van koper met een pluim 

van verzinkt staal.



Carnaval
 Dit uithangbord markeert de oude poort die vroeger leidde naar 

de huisnummers 151-171. De roestige kleur is in tegenstelling met 
de naam Den Blauwen Schuyt. Jaren geleden heeft Prins Carnaval 
de schuit eigenhandig blauw geschilderd. Maar de roest heeft het 
gewonnen.

Het Narrenschip
 Wie goed kijkt ziet dat het schip niet op de golven deint maar zich 

voortbeweegt op wielen. Het is de verbeelding van de omgekeerde 
wereld. In het schip zitten de narren, de gekken die de wereld een 
spiegel voorhouden. Het hele beeld voert ons terug naar de late 

Blauwe Schuit



middeleeuwen, toen mensen met een beperking 
op een kar werden rondgereden. Dit tot ieders 
lering en vermaak.

Gangen
 De winkel met woonhuis op 171 is aan 

weerszijden omgeven door oude poorten. In 
de linker poort hangt nog steeds het originele 
nummerbord van de verdwenen woningen 153-
171B. De poort leidde naar de achterwoningen 
en naar het water van de Gampel. Dat is de 
reden dat in 1568, Peter Jan Willemszoon bij 
de verkoop het beding(voorwaarde) maakte, dat 
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zijn mestkarren gebruik mochten maken van 
de uitweg naar de Gampel. Achter de smalle 
groene deur rechts van nummer 171 vinden 
we een smalle steeg met de toepasselijke naam 
De Watergang, die kwam eveneens uit op de 
Gampel. 

Ontwerp uithangteken
 De Blauwe Schuit is gemaakt van cortenstaal en 

de wagen is gemaakt van verzinkt staal.



Geschiedenis van een ossenkop
 Deze kop siert al vele jaren de Haagdijk maar niet vanaf deze 

plaats. In 1902 opende slager H. van Giesbergen zijn “slachtery 
en rookerij” op nr. 139 met aan de gevel een trotse ossenkop. 
Symbool van zijn vakmanschap; de slager was ook betrokken bij de 
juist geopende coöperatieve “IJsfabriek De Noordpool” aan de Jan 
van Polanenkade. Later verhuisde de kop naar de schoenwinkel 
van Willem van der Linden op nr. 197, overigens oud-speler van 
NAC. Zijn zaak droeg de naam “De Ossekop”.

 In 1964 werd de zaak overgenomen door Jan Blans, maar de 
winkel behield de oude naam. De winkel verhuisde naar nr. 249 
en Jan kwam in het bezit van de ossekop. Na een forse restauratie 
sierde het vele jaren de gevel van zijn schoenwinkel “De Ossekop”. 

Ossekop



De echte naam van het pand is overigens 
 De Oliepot. 

Gevel van nr. 249
 De gevel van nr. 249 heeft nog de authentieke 

uitstraling van de dertigerjaren. De gebruikte 
baksteen, het voegwerk, de bovenvensters met 
glas in lood en de brede dakgoot benadrukken 
dit. Links achter de dubbele toegangspoort ligt 
de inrit naar de achterliggende ruimtes. Voor 
die tijd was hier een hofje met vier woningen, 
na de sloop werd dit terrein bebouwd met 
bedrijfsgebouwen. Op kniehoogte links en 
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rechts van de etalage vormen twee stenen het 
bouwjaar 1932. Sinds 2012 hangt de Ossekop 
weer terug op Haagdijk 197. Wie weet komt 
deze reizende Ossekop ooit nog terug op 139. 
Houdt hem in de gaten.



Acrobati
 Dit bronzen kunstwerk heeft geen relatie met de serie 

uithangtekens aan de Haagdijk. Oorspronkelijk hing het in de hal 
van het voormalig gemeentelijk energie- en waterbedrijf (ENWA) 
aan de Doornboslaan. Het is vervaardigd door de bekende 
Zwitserse kunstenaar Remo Rossi. Het is de verbeelding van 
balancerende acrobaten.

Van Oude Mannenhuis tot Zorghotel
 Sinds 1455 is de Haagdijk een vruchtbare plaats voor 

zorginstellingen. Tot 1795 was hier het Oude Mannengasthuis 
gevestigd, later het R.K. Gasthuis. De Haagdijk is ruim honderd 

Acrobati



jaar gedomineerd door een ruim honderd meter 
lange gevel van dit Gasthuis. De zorg voor 
ouderen, zieken en hulpbehoevenden was lang 
een taak van de kerken, de nog bestaande kapel 
staat hier symbool voor. Later werden de taken 
door professionals overgenomen.  De Stichting 
Elisabeth en het Zorghotel Merlinde zijn nu de 
dragers in deze traditie. 

Verborgen Hofje
 Nrs. 182-254 was voorheen gevel St. Elisabeth 

Gasthuis. Nu uit de toon vallende nieuwbouw.
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 Doorgang naar Kerkplein: zes eenvoudige 
woonhuisjes gebouwd in 1862, na 1880 in 
gebruik genomen.



Art-nouveau versieringen
 Evenwijdig boven elkaar zijn hier de karakteristieke koppen van 

drie snoeken. De koperkleurige vissenlijven doen hun best de 
naam in beeld te brengen. Al in 1631 kwam de naam Den Drie 
Schnoecken voor in de officiële stukken. 

De gevel
 De huidige gevel is opgetrokken eind 19e eeuw. In 1922 werd 

er gedacht aan modernisering. Mr. Timmerman en aannemer 
M.J. Van Trier maakten de bouwtekening in opdracht van de 
eigenaar- drukker J. Blom - Jeuken. De inrijpoort verviel en 
de nog bestaande winkelpui met drie ingangen werd geplaatst. 

Drie Snoeken



Karakteristiek is de doorlopende reeks van 
gebogen raampartijen boven de deur- en 
etalagekozijnen. 

 Aan weerszijden van de erker zijn in het 
pleisterwerk art-nouveau versieringen nog 
zichtbaar.

Geheime gang
 In de kelder is een geheimzinnige deur met een 

even geheimzinnige ruimte. Destijds woonde 
in dit pand dr. Frans Heylaerts die werkte in 
het tegenover liggende Gasthuis. Naar verluidt 
zou hij langs deze gang niet over, maar onder 
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de Haagdijk door, naar zijn werk zijn gegaan. 
Echt waar en nog steeds aanwezig, is het 
prachtige kleurrijke en gestuukte plafond in de 
achterkamer. In het pand is overigens nog steeds 
een drukkerij gevestigd. 

Ontwerp uithangteken
 De Drie Snoeken zijn gemaakt van gepatineerd 

koper en worden stil gehouden door een beugel 
van verzinkt staal. 



Lindebladeren
 Ook hier weer een oude naam, want op 29 april 1734 vinden we 

deze terug in de verpondingboeken. Dit zijn registers waarin de 
gegevens voor de toenmalige grondbelasting werden genoteerd. 

 Het uithangbord is een natuurlijke weergave van de lindebomen 
met daarin de vorm van lindebladeren.

 

Het Burger Kosthuis
 In de collectie van het Stadsarchief vinden we een fraaie foto 

van de logementhouder A.C. van der Vorst. Met de vermelding: 
afkomstig uit Amsterdam en werkloos. Dat dan weer wel!

 Samen met echtgenote Antoinette de Groen, staat de 

Drie Lindekens



logementhouder in overhemd met brede bretels 
voor het Burger Kosthuis. Op de ruit valt te 
lezen dan men terecht kon voor logies, koffie en 
thee.

 In 1941 wordt een bouwvergunning 
aangevraagd voor de aanleg van toilet en urinoir 
voor bij het café. Of de kostgangers door de 
oorlog al vertrokken zijn, is niet te zeggen, maar 
het bleef tot 1946 bestaan.

Ontwerp uithangteken
 De Drie Lindekens zijn gemaakt van gepatineerd 

koper.
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Konig Clovis
 Het uithangbord geeft een oud symbool weer. Bij de Romeinen 

verbeeldde de lelie de heersende macht. De legende over de 
kroning van de Franse koning Clovis borduurde op dit thema 
verder. Tijdens deze kroning verscheen de Maagd Maria met een 
lelie en viel uit de hemel een vaatje olie, waarmee Clovis tot koning 
werd gezalfd. De lelie is daardoor ook het symbool van de door 
God verkregen macht.

Administratieve gegevens
 In het verpondingboek stond het pand geregistreerd onder 

nummer 1232. In 1866 deed de weduwe A. Mermans het verzoek 
om het pand te splitsen in een boven- en onderwoning, tot 1897 

De Gulden Lelie



waren dit de nummers B.379 en B.379A. In 
1948 wilde de nieuwe eigenaar H. Stofkooper de 
bestaande winkel verbouwen en voorzien van een 
nieuwe winkelpui. De bouwvergunning moet 
in deze na-oorlogse periode eerst goedgekeurd 
worden door het provinciale Bureau voor 
de Wederopbouw. Dit vanwege de toen nog 
heersende schaarste aan bouwmaterialen. In 1956 
staat genoteerd dat Es-bee Stoffen de gebruiker is.

Reclame
 Ook hier was een geschilderde reclame aan 

de zijgevel aangebracht. Op een foto uit 1961 
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staat de volgende wervende tekst te lezen: Hier 
is STOFFEN ESBE De Speciaalzaak met de 
grootste keuze!

Ontwerp uithangteken
 De Gulden Lelie is gemaakt van messing met 

een verzinkte arm.



Legende 
 Dit uithangbord is een afbeelding van de heilige Sint Maarten of 

Sint Meerten en de vroegere poort aan het einde van de Haagdijk. 
Volgens de legende geeft een Romeinse officier de helft van zijn 
soldatenmantel aan een arme naakte man bij de stadspoort. De 
arme man zou Jezus zijn, hiermee verwerft Maarten eeuwige roem 
als heilige. 

Poorten
 De Haagdijk viel onder de heerlijkheid Princenhage en maakte 

deel uit van de Haagse Sint Martinus parochie. De huisnaam 
Mertenspoort herinnert aan de tijd dat deze poort de Haagdijk 
afsloot, de juiste locatie is te zien op een plattegrond uit 1355. 

St. Mertenspoort



Vanaf 1543 kwam de Haagdijk binnen de 
Bredase stadswallen te liggen en verdween de 
Meertenspoort. Het bord herinnert nog aan 
de locatie van de oude Meertenspoort en die 
“heerlijcke”periode.

De gevel
 In januari 1933 wordt een plan voor de 

verbouwing van het pand ingediend, 
die begin juli al gereed komt. Op het 
achtergelegen terrein worden een paardenstal 
en werkplaats afgebroken, waardoor een 
open ruimte gecreëerd wordt. Onlangs is 
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hier nog een oud stoepje ontdekt dat bestraat 
was met rode vijfduimers. De gevel heeft 
de typische elementen van de Amsterdamse 
School. Een bouwstijl waar het gebruik van de 
Nederlandse baksteen werd gepropagandeerd.  
De rechtopstaande gemetselde baksteen in de 
gevel en het geometrisch patroon in de houten 
garagedeur zijn hiervan treffende voorbeelden. 

Ontwerp uithangteken
 De St. Mertenspoort is gemaakt van cortenstaal 

met een verzinkte muurbeugel.



Oude huizen
 Het huis bestond al in 1580, er waren toen problemen 

rondom belastingpenningen (de 100e penning). Of dit één 
van Duysent Vreesen was blijft de prangende vraag. Maar de 
schaapsfiguur loopt over de van tanden voorziene beugel met 
onder zich de loerende wolf. Wellicht is het de verbeelding van de 
(overwinnende) vroomheid, de kwade macht en de daarbij horende 
angsten. 

Nieuwe Huizen
 Deze nu bijna vergeten straat lag vanaf 1682 plotseling aan de 

route naar Antwerpen. In dat jaar werd de Haagdijk met een 
kwart ingekort, de in 1535 gebouwde Haagse- of Antwerpsepoort 

Duizend Vrezen



afgebroken en verplaatst naar de Nieuwe Huizen 
ter hoogte van de Fellenoordstraat. Hierdoor 
ontwikkelde de straat zich tot een woonplaats 
voor welgestelden. Na 1810 werd het zelfs 
een onderdeel van de Napoleonsroute Parijs-
Amsterdam. Na 1870 werden de stadspoorten 
gesloopt en keerde de rust weer in de Nieuwe 
Huizen. 

Rijksmonument
 Sinds 1966 is het pand opgenomen in 

het register van monumenten dat door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

23-25Nieuwe Huizen

wordt geadministreerd. We kunnen onder 
monumentnummer 10247 lezen: “Huis met 
gebosseerd gepleisterde lijstgevel, eerste helft 19e 
eeuw”. Een wat magere omschrijving van dit 
toch al eeuwenoude rijksmonument: Overigens 
is bosseren de term voor het bewerken van 
stenen zodat ze een ruwe uitstraling krijgen.

Ontwerp uithangteken
 De Duysent Vreesen is gemaakt van verzinkt 

staal.



Kijk eens omhoog op de Haagdijk
 Sinds 2000 zijn er op de Haagdijk met de regelmaat van de 

klok verschillende uithangtekens in de straat aan de gevels 
geplaatst. Dit is het resultaat van een project opgestart door de 
Ondernemersvereniging de Haagdijken. 

 Al jaren leefde er onder de ondernemers veelal zelf bewoners, op de 
Haagdijk de wens om iets te gaan doen met de oude namen van 
diverse panden in de straat. Verschillenden van hen hebben in het 
verleden onderzoek gedaan naar deze oude namen en vonden in de 
archieven pandnamen die zelfs teruggingen tot in de Middeleeuwen.

 Het is de Ondernemersvereniging gelukt om met een subsidie uit het 
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Grote Stedenbeleid iets met deze oude wens te gaan 
doen. In samenwerking met de Bredase kunstenaars 
Klaartje Scheer en Eloi Koreman is het project 
uitgevoerd. In overleg is besloten om ongeveer 
28 panden te selecteren met een aansprekende 
naam of historie, en de naam in de vorm van “een 
pictogram” aan de gevel te bevestigen. Dus niet 35 
gelijke borden met steeds een andere naam, maar 29 
unieke borden, met een duidelijk artistieke waarde.

Het eerste bord dat werd geplaatst was de Vetten 
Os aan de gevel bij Herenmode Jean Bergé, een 
van de langst gevestigde bedrijven op de Haagdijk. 

Dit bord is opgehangen door de toenmalige 
burgemeester Rutten van Breda. Later zijn de andere 
borden geplaatst, zoals: de Kleyne Cuyp, de Witte 
Engel, de Zilveren Visch, de Vier Heemskinderen, 
de Eendvogel, de Vijgenboom en de Blauwe Schuyt. 
Dit laatste bord hangt op de plaats waar in de 
Middeleeuwen de Bredase carnavalsvereniging haar 
samenkomsten hield. Met carnaval vertrok vanuit 
“de Blauwe Schuit” een schip op wielen bevolkt 
met zotten, muzikanten en dieren, voor een tocht 
door de stad; de voorloper van de huidige Bredase 
carnavalsoptocht. Elk bord heeft zo zijn eigen, vaak 
verrassend, verhaal.



Het Historische Uithangborden project is een initiatief van de 
ondernemersvereniging De Haagdijken en is mede tot stand 
gekomen door een subsidie uit het Grote Stedenbeleid. 
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