
Het pand Antwerps(ch)estraat 9     

Een straat in notariële akten rond 1881 ook wel genoemd                                                                                        

 

Een pand op historische grond en de vier eigenaren tussen de stichting van het pand in 1890 en 2020 : eerst Johannes 

Baptist Monu, die tussen 1868 en 1872 Nederland door trekt,  tot 1926, de kinderen Monu tot 1952, accountant Wijs 

tot 2001 en dan Cees Franken.   

 

 

Passages uit artikel Bospoort in de 
Antwerpsestraat van Marco Vermunt 
in kwartaalblad De Waterschans, 
september 2013 
“De oudste vermelding van de 
Bospoort dateert uit 1399. 
Aangenomen wordt, dat de poort 
samen met de stenen omwalling in 
het tweede kwart van de veertiende 
eeuw gerealiseerd werd.” 
Onderschrift bij de links staande 
tekening: 
De aangetroffen muren van de 
Bospoort (rood) en aanvullingen op 
basis van sporen (oranje). A = 
Hoofdpoort; B = Voorpoort of 
barbacane, C = fragmentje van de 
torenfundering (geel) met 
hypothetische reconstructie.   
Onderschrift bij foto rechts 
Fragment van de stadsmuur uit de 
veertiende eeuw. Recht onder 
Antwerpsestraat 9. Foto Jason Muller 

 

 

 

 

Bastion Coehoorn (C) en omgeving op een kaart van beleg van 
Bergen op Zoom in 1747 (op website BHIC).                                                                                                                                                                                   
met links de toegang naar de nieuwe Bospoort op ravelijn 
Antwerpen. Vanaf dat punt ging men via de Lindebaan naar de 
kruising Lindebaan, Bosstraat en Hoogstraat. De Bosstraat 
kwam uit op bastion Coehoorn. De straat die loopt naar de 
rechter bovenhoek is de Kloosterstraat. Dus gesteld zou 
kunnen worden dat de Antwerpsestraat begint op de hoofdwal 
ter hoogte van de linker flank van bastion Coehoorn.                                                                                          

                    

De gemeente krijgt van het rijk wegen op de gronden van de geslechte vesting 

    

      



 

De afstamming van de bouwer en eerste bewoner van Antwerpsestraat 9 :  Jo(h)annes Baptist Monu 

De vader van Jo(h)annes Baptist Monu is Cornelis, ook wel geschreven Cornelius, Monu. Cornelis is volgens een                       

doopboek rooms-katholiek gedoopt te Kralingen (Rotterdam) op 9 september 1809. De vader en moeder van Cornelis 

vestigen zich later in Kalmthout Dorp, want een geboorte-akte van een kind op 10 oktober 1817 vermeldt “wonende in 

deze gemeente in het dorp”. De vader van Cornelis was Thomas Monu van beroep smid. De moeder van Cornelis is 

huisvrouw Maria Markelbach. Thomas Monu wordt geboren te Brecht (Belgie) op 23 januari 1781 en overlijdt te 

Kalmthout  op 11 juli 1856. Cornelis Monu vestigt zich in 1835 in Hoogerheide.  

                                                                        
Bron West-Brabants Archief :   Bevolkingsregister 1850-1862, archiefnummer boz - 0459, Bevolkingsadministratie 

Woensdrecht, inventarisnummer 3, blad 239.  

De beroepen van de vader Cornelis Monu en moeder Maria Catharina Cals van Johannes Baptist                                                                      

   

 Bron: West-Brabants Archief bevolkingsregister Woensdrecht 1848 en 1849, pagina 35  en bevestiging via een hierna 

opgenomen advertentie van veilen en verkopen in de krant in 1913.    

Vader Cornelis overlijdt op 13 juni 1873 acht maanden na de vestiging van Johannes Baptist in Bergen op Zoom.

                                                                                    
Zijn moeder overlijdt 28 jaar later:

 



Tenslotte omtrent de zaak van de familie Monu te Hoogerheide nog het volgende: 

 

 
Een vriendelijke mededeling van Louis Minnebach te Woensdrecht op                  
2 augustus 2019:  
 
 “De famile Monu runde het café Hof van Holland. Vader Cornelis 
overleed in 1873, moeder en kinderen zetten de zaak voort. Na het 
overlijden van moeder in 1901 zetten de kinderen de zaak verder  
voort.                                
Daarna nam Louis Kuijlen dit pand over, opgevolgd door zijn zoon               
Fons Kuijlen. Die liet het pand afbreken en bouwde een nieuw                      
Hof van Holland, op de hoek van de Wouwbaan en Raadhuisstraat                
(nu Kruidvat).” 
  

 

Nu terug naar de hoofdpersoon Johannes Baptist.                                                                                                                                    

De geboorte van Jo(h)annes Baptist is in Woensdrecht in huis B 36 op 23 augustus 1842 

 

   
 
Joannnes Baptist Monu 
op jonge leeftijd en op zijn 83-ste verjaardag op            
23 augustus 1925. 10 maanden voor zijn overlijden.  
 
De drie foto’s zijn beschikbaar gesteld via Joost de 
Graauw door een nazaat van de familie De Graauw–
Monu. 

Hoefsmid Johannes Baptist 
huwt in Woensdrecht op 6 
mei 1868 met Filimina van 
den Bussche uit 
Ossendrecht. 

 

                                                 

 

Mogelijk werkt hij vanuit Woensdrecht toen al als smid 
mee aan  de spoorweg van  Bergen op Zoom naar Goes die 
langs Woensdrecht loopt en na een vijf jaar durende 
aanleg  op 1 juli 1868 in gebruik is genomen. 



Vier maanden na zijn huwelijk en tweeënhalve maand na de ingebruikname van voormelde spoorlijn trekt Johannes 

Baptist als smid de wijde Nederlandse wereld in.  

Tussen 17 september 1868 en 21 juli 1870 verblijft hij als smid in de keet bij de machine te Loon (gemeente Assen in 

Drente) om aan de spoorweg te werken.  

 

 

      

 

Mogelijk dat met  de keet 
bij de Machine te Loon        
het stoompompgemaal  bij 
de sluis wordt bedoeld. 
 
 
In het rood omcirkelde 
gebied zal de zoon van 
Johannes Baptist Petrus 
Johannes zijn geboren. Zie 
hierna. In december 1869 
volgt een nieuwe 
inschrijving in een keet 
Noord-Willemkanaal, wijk 
10. De vraag is werkt                                               
Johannes Baptist dan aan 
spoorlijn of aan het kanaal?  
Het zal vermoedelijk de 
spoorlijn zijn geweest, 
want het Noord-Willems- 
kanaal is al in 1861 in 
gebruik genomen. 

 

 

 



Maar zoals uit de inschrijving blijkt is er  
inmiddels een kind Petrus Johannes 
geboren in Assen op zondag 11 oktober 
1868 in een eige keet in het Loonerveld bij 
de spoorwegwerken. 

 
 

De spoorlijn Meppel – Groningen (Staatslijn C) via Assen is in gebruik genomen op 30 april 1870.           

          

 

 

Op 21 juli 1870, aldus 
voormelde uitschrijving in 
het bevolkingsregister van 
Assen, vertrekt het gezin 
naar Kollummerland en 
Nieuwkruisland, gelegen in 
Friesland tegen Groningen 
en in het noorden grenzend 
aan de (toenmalige) 
Lauwerzee.                                                                       
Langs de zuidgrens van de 
gemeente Kollumerland en 
Nieuwkruisland loopt de 
spoorlijn van Leeuwarden 
naar Groningen.                                                     
Deze is echter al in 1866 in 
gebruik genomen, maar 
mogelijk was er nog 
onderhoud.         
Andere optie is dat hij 
mogelijk aan een Zijl 
(uitwatering) heeft gewerkt.                                                                        

                                                                                                                                                                                                                  

Onduidelijk is waar Johannes Baptist verblijft in de periode van 21 juli 1870 tot 28 juni 1871.  

Over het verblijf in Kollummerland:  Op 24 september 2019 bericht archivaris Tjeerd Jongsma:  De openbare 
bevolkingsregisters van de gemeente Kollumerland zijn digitaal beschikbaar en doorzoekbaar via www.allefriezen.nl 
Hierin kunt u zoeken naar de inschrijving van J.B. Monu, maar wel tevergeefs. Voor zover ik nu op dit moment kan  
nagaan is er geen inschrijving in de bevolkingsadministratie van Kollumerland. In het archief van de gemeente 
Kollumerland is uit die periode ook geen registratie aanwezig van tijdelijk verblijvende personen. 

 

Echter  de inschrijving van Johannes Baptist in het bevolkingsregister van ’s Heerarendskerke (zie hierna) op                  
28 juni 1871 geeft wat helderheid. Volgens de inschrijving komt Johannes Baptist uit Amsterdam. In het 
bevolkingsregister van Amsterdam 1864-1874 is hij niet terug te vinden. 

 

En het gezin breidt op 19 april 1871 uit.  



      

Op 28 juni 1871 wordt het gezin Monu ingeschreven in de gemeente ’s-Heerarendskerke in Zeeland. Echter zonder de 

op 19 april 1871 geboren dochter.  Inschrijving verkregen met vriendelijke medewerking van archivaris Frank de Klerk           

van de gemeente Goes. 

    

Johannes Baptist blijft naar vermoeden aan de spoorweg werken, maar dan aan de realisatie van de Zeeuwse spoorlijn, 

waarover de Middelburgsche Courant op dinsdag 25 april 1871 bericht.                         

    

In 1872 openen op Zuid-Beveland ook station Rilland-Bath en station ’s-Heer Arendskerke in het buurtschap Eindewege, 

aldus de website Zeeuwseankers.  

Maar dit zal pas in het 
najaar zijn geweest, want 
op zaterdag 14 september 
1872 meldt de Goesche 
Courant nog een 
aanbesteding 
 

 
 

 

 

 
 

Echter bij de opening is Johannes Baptist al uit ’s-Heerarendskerke vertrokken. 

Op 8 juni 1872 gaat hij uit ’s-Heer Arendskerke naar Veere aldus de uit- en inschrijving in het bevolkingsregister van 

beide gemeenten. Zijn inschrijving te Veere is dan wel met de dochter van 19 april 1871. 

 



 

  

    

 

 
Door woonachtig te zijn in het buurschap                
Zandijk Binnen is de afstand naar het  in 
aanleg zijnde Kanaal door Walcheren en 
het sluizencomplex in het kanaal minimaal. 
 
Een kanaal dat op maandag 8 september 
1873 wordt geopend.            
 
Wat betreft de vermelding van de letters 
E.g.n.k. op de inschrijving in het 
bevolkingsregister van Veere het volgende. 
 
Zouden de letters  E.g.n.k. staan voor :               
eigenaar nieuwe keet?????    
 
Kaart is van Toporeis                           
         

 

Op 24 september 1872 vertrekt Johannes Baptist met zijn gezin uit Veere.  

Johannes Baptist Monu vestigt zich definitief in Bergen op Zoom 

Het gezin Monu wordt op 3 oktober 1872 in Bergen op Zoom ingeschreven.  

Eerst woont hij op de Boschstraat, nummer J 32, vermoedelijk in het huis van een op 6 oktober 1871 vertrokken smid 

Meijer. Kort daarna verhuist hij naar Van Dedemstraat L 68.  

 

Bevolkingsregister 1860-1880, deel 6 M-O, archiefnummer boz - 0032, Bevolkingsadministratie Bergen op Zoom, in- 

ventarisnummer 106, blad 67 

 
Ook komt Johannes Baptist voor in 
het wijkregister echter onder 
nummer L 122. 

 



                                                           
Bron : Wijkregister 1860-1880  

De verhuizing van de familie Monu – van den Bussche binnen Bergen op Zoom van de Van Dedemstraat naar de 

Antwerpschestraat. 

       

Bron: Bevolkingsregister 1880-1900, deel 14 M 1880-1900  

De verhuizing is het gevolg van door Johannes Baptist aangekochte grond en gebouwd huis: 

 

 

 

 



 

 

Bron :  minuten-akten van notaris Van Gastel te Wouw,  

Bijna acht maanden later wordt een hypotheek gesloten 

  

door                                     

met als geldgever                                                   

ter grootte van     

met als onderpand   

en in kaart gebracht door het kadaster in 1882 

 

 
 
 

 
 
Op de kadastertekening staat sectienummer 
3336  Monu.        
 
Voor de namen Bastiaansen en Moerbeek die 
panden in de Kloosterstraat hebben,                
zie ook   website BHIC, ontdekken, verhalen : 
Bouw van damsluis met verstrekkende 
gevolgen                                                

 
 



Ofschoon in de koopakte als beroep smid wordt vermeld, begint Johannes Baptist in het pand Antwerpsestraat 9 een 

koffiehuis later onder zijn zoon Petrus Johannes een tapperij.  

  
 
opgesteld door Henk Franken,                         
aanwezig op West-Brabants 
Archief 
 
 

 
 

 
 

 
   

Op 31 januari 1881 wordt de grond naast Johannes Baptist Monu verkocht enkele kopers later komt dit perceel met 

huis, Antwerpsestraat 7, in 1909 in handen van kachelsmid Bernardus Roem. Deze Roem heeft in 1898 reeds het pand 

Antwerpsestraat 5 in eigendom. Dit wordt beschreven in een separaat document.   

Onder twee bouwtekeningen gedateerd 1893 van de woning van Monu waarop geduid een winkel en een koffiekamer.                                       

           

 

In de hoek Antwerpsestraat en Van Dedemstraat heeft Johannes Baptist meer grond.  Een hulpkaart in 1892                                                   



  

 

     

De aanwezigheid van meerdere eigendommen van Johannes Baptist wordt bevestigd in de testamenten van de 

echtelieden Monu – van den Bussche van 4 mei 1915.

 
naast deze onroerende zaken wordt in het testament ook genoemd

 

Over het beroep van zoon Petrus Johannes 

In de lokale beroepengids komen vader en zoon terug als smid  

                   

Of Petrus Johannes echt werkt als smid is de vraag kijkende naar onderstaande akten. 

 



In de huwelijksakte tussen Petrus Philippus Josephus de Graauw (handelsreiziger) en Maria Louisa Monu van                                  

6 oktober 1902 is vader Monu echter geen smid maar mecanicien en zijn zoon Petrus Johannes surveillant in een 

fabriek. 

 

 

Het beroep van Petrus Johannes is ongewijzigd blijkens een akte van 9 maart 1913 en de fabriek is een sukerfabriek, 

  

In de akte van 7 mei 1918 is Petrus Johannes kruidenier. Een akte waarin ook zijn zwager handelsreiziger Petrus 

Philippus Josephus de Graauw voorkomt. In een akte van notaris W.J. van Gruting in maart 1918 hebben beiden                   

het zelfde beroep.                                                                                                                                                                   

 

 

 

De inschrijvingen de families Monu – van den Bussche en De Graauw – Monu. 

De inschrijving van de familie Monu – van den Bussche op het adres Antwerpsestraat 9                     

 

En de inschrijving van familie De Graauw – Monu op het adres Antwerpsestraat 9A 

 



Bevolkingsregister 1900-1920, deel 11 G 1900-1920 

 

    

 

De 
woning, 
koffie- 
huis en 
winkel  
Antwerp- 
sestraat 9 
en 9A 
met 
winkel-
pui vóór 
de 
verbou-
wing van 
1927 

 

 
Op linker foto van West-
Brabants Archief is de hoek  
Antwerpsestraat / van 
Dedemstraat rechts op de foto 
nog niet bebouwd. 
 
 
 

 

Nogmaals een inschrijving in het bevolkingsregister. 

 
 
 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

Volgens het kadaster in 1918 heeft Johannes Baptist drie beroepen smid, koffiehuishouder en winkelier. 

 

Johanneas Baptist Monu en zijn vrouw overlijden: eerst zijn vrouw op 19 mei 1917 en hijzelf op 19 juni 1926  

  

                     



 

Zoon Petrus Johannes als aangever van de overlijdens geen beroep 
heeft. 
 

 
 

 

 

Rechts het bidprentje bij overlijden van J.B.Monu : let op de 
verschillende wijzen van spellen van de voornamen op dit prentje en de 
eerder opgenomen overlijdensadvertentie.  Beschikbaar gesteld via 
Joost de Graauw door een nazaat van de familie De Graauw–Monu. 
 
 
Onderstaand 
Kijkende naar de eerdervermelde akte van 1918 waarin Petrus Johannes 
kruidenier is en onderstaande advertiente uit 1918 zullen Johannes 
Baptist en Petrus Johannes de winkel hebben voortgezet van de 
overleden moeder resp. vrouw.  
Advertentie via Hans Jordans uit dagblad De Zoom van 11 oktober 1918 
van de schoonzoon van Johannes Baptist  P. de Graauw jr., agentuuur en 
commissiehandel, met als winkelier J.B. Monu. 
 

                       

     

Kadastertekening van de hoek Antwerpstraat en Van Dedemstraat in 1899 en 1918. 

   

     
       
 

Op deze  
kadaster-
tekening 
gemeten in 
maart en 
juni 1918 
van 
dienstjaar 
1919 komt 
J.B. Monu 
en de 
kinderen 
terug,                                                                                                                                                  

 



 en dan komt inwonend (9A) schoonzoon expediteur P. de Graauw steeds meer in beeld.           

Een paar voorbeelden.  Nieuwjaarwens in december 1919 van de startende expediteur en transporteur 

 

      

Een advertentie uit adresboek 1920, beschikbaar gesteld door Hans Jordans 

        

en de transpostwagen niet alleen op tekening maar ook op foto               

         



Ook weer nieuwjaarwensen in 1920 en 1921 

        

                     

Dan weer terug naar Johannes Baptist Monu 

Uit Woonhuisregister, 1920-1938   :                                                                                                                                                              

Op nummer 9 woont Johannes Baptist tot zijn voormeld overlijden en op 9A is P.P.J. de Graauw vertrokken. 

      

Op de kaart van huisnummer 9 een dienstbode                                                 

 

Petrus Philippus Josephus de Graauw blijkt de Antwerpschestraat te zijn overgestoken naar nummer 10.   

 

Opheldering over de huizenwissel geeft het boek Bergen 
op Weg, transport over wegen, op pagina 167:  in 1925 
wordt het adres gewijzigd in Antwerpsestraat 10. 
 
 

 

Het huis komt na overlijden  van Johannes Baptist in handen van de kinderen Monu

  



en wordt de woning aan 
een verbouwing 
onderworpen aan de 
hand van onderstaande 
tekening van april 1927.                       
Ook kwam er toen een 
nieuwe pui aan de 
straatkant in en de 
voordeur kwam in het 
midden van de woning, 
aldus de huidige eigenaar 
Cees Franken. 
 
Rechts het pand 9 en 9A 
na de verbouwing in 
1927. 
 

 

              
En de tekening van de verhouwing                                                                                

                  

Vermelde ongehuwde dochters overlijden in 1936 en 1938 en de ongehuwde zoon in 1948                    

                                           

               
       



                   

              

                 

              
                    

Uit het kadaster kan worden opgemaakt dat Petrus Johannes tot zijn sterfdag op het adres Antwerpsestraat 9 woont:  

 

 
Kop van kadastralelegger 6046 met aantekeningen tot en met 1943 

 
Kop van kadastralelegger 6046 met aantekeningen tot en met 1950 :                      
beroep winkelier en zonder  

  
 

De woning Antwerpsestraat 9 en 9A is een boven- en benedenwoning dus naast Monu kunnen er ook anderen in 

hebben gewoond. De vraag is ook wie er de inwoners worden tussen 1948 (overlijden Petrus Johannes) en 1952 

(verkoop woning na overlijden van Maria Louise).  

Door het overlijden van de andere kinderen Monu erven de nog levende dochter Marie Louise Monu 2/3  en haar broer 

Cornelis Josephus 1/3 van de nalatenschap van de familie.  

 



Cornelis Josephus Monu wordt geboren te Bergen op Zoom op 22 augustus 1873. Hij huwt en gaat het onderwijs in.              

Hij wordt bijvoorbeeld hoofd van de school op Nieuw-Borgvliet. 

  
Provinciale Noordbrabantsche en ’s Herto-
genbossche courant op 15 en 18 maart 1911 

 

In die hoedanigheid geeft hij bijles aan de dochter van de graaf 
Cuypers van Mattemburg, aldus een aantekening van de graaf.  

 
 

De laatste betrekking van Cornelis Josephus is te Breda, alwaar hij overlijdt als weduwnaar. 

  
Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogen- 
bossche courant op dinsdag 28 april 1925 
 

 

 
Dagblad van Noord-Brabant op woensdag  
10 augustus 1938 

 
……….

 
 

Dan naar de splitsing 2/3 en 1/3 van de erfenis. De woning Antwerpsestraat 9 en de 3 huizen in de Van Dedemstraat 

komen aan Marie Louise toe. Marie Louise is zoals eerder aangegeven gehuwd met Petrus Philippus Josephus de 

Graauw. Maar die is in juni 1944 overleden.  

    

Maria Louise overlijdt in 1952  

             

 Na haar overlijden is het pand samen met diverse andere panden in de directe omgeving (ook de drie panden aan de 

Van Dedemstraat 30, 32 en 34) geveild:  

 



 

 

Antwerpsestraat 9 is toen gekocht door accountant de Wijs, uit welke nalatenschap ik het pand heb gekocht in 2001, 

aldus vriendelijke mededeling de huidige eigenaar Cees Franken per mail op donderdag 20 februari 2020.            

Tot slot nog een plaatje van de verbouwing in 1959, dat doet vermoeden dat het vorige kadastrale nummer 422  ligt 

tussen nummer 421 (heden huisnummer 7 en 423, huidig nummer 11) en de kadastertekening.                                                          

En onder rechts sectie H, kadasterkaart, Bergen op Zoom    Basiskaart opgemaakt in 1890, bijgehouden tot ca. 1950-60. 

 
 

  

 

 

                                     Antwerpsestraart 9 : foto aangeleverd door eigenaar Cees Franken op 22 februari 1920 

Met dank voor de vriendelijke medewerking van Joost en familie De Graauw, Cees Franken, Frank de Klerk en                

Hans Jordans. De gebruikte bronnen : West-Brabants Archief en archief Breda, Goes en Drente, het  kadaster en   

Delpher kranten.                                                                                                                                                                              

Bergen op Zoom, zondag 16 februari 2020, aangepast dinsdag 18 en woensdag 19 februari 2020 en                                      

op zaterdag 4 en vrijdag 17 april 2020 Willem Kruf       


