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Prinselijke uitsmijters eten in een
woonkamer van Piggelmee-formaat

Jacques Hendriks 
Breda 

A
ls je ‘binnendoor’ van
Breda naar Etten-Leur
rijdt, valt je oog er haast
vanzelf op: ’t Koepeltje bij

het Liesbos, op de hoek Leurse Baan
en Zanddreef, naast hoeve Luchten-
burg. Maar wat is het nou precies?
Een kapel? Een tuinhuisje? B&B?
Eigenaar Kees Leijten is zo vrien-
delijk om ons een rondleiding te ge-
ven en te verhalen over de geschiede-
nis. Het gebouw is een zogenaamd
theekoepeltje. In vervlogen tijden
bouwden rijke landeigenaren zo’n
huisje in hun tuin of park en ver-
poosden er na een wandeling, onder
het genot van een kopje thee. Met
name in de 19de eeuw waren ze po-
pulair, nu staat er in de regio Breda
verder alleen nog één op het terrein
van de KMA.
,,Dit huisje is van 1836”, vertelt
Leijten. Luchtenburg plus de omlig-
gende grond was via een erfenis in
handen gekomen van priester Jose-
phus van Hal uit Breda. Hij liet het
koepeltje bouwen. Zijn familie
kwam regelmatig per rijtuig naar het
nabij gelegen Liesbos en kwam in het
koepeltje op adem. Daarnaast moch-
ten jongens van het Vincentius
weeshuis er wel eens gebruik van
maken.
Het koepeltje met een pagode-ach-
tig rieten puntdak wisselde sinds-
dien regelmatig van eigenaar en fun-
geerde zelfs enige tijd als woonhuis.
,,In 1922 is mijn vader hier geboren”,
zegt Leijten in het woonkamertje
van Piggelmee-formaat, met zicht op
de minstens zo knusse bedstee. ,,Hij
heeft hier zes jaar gewoond. Toen er
nog een kindje bijkwam, moesten ze
verhuizen omdat het te klein werd.”
De woonkamer zit op de eerste
verdieping, op de begane grond is
een keukentje met heus gasfornuis,
ieniemienie-eettafeltje, aanrecht,
magnetron en een toilet. Het is overi-

� ’t Koepeltje op de
hoek van de Leurse-
baan en de Zanddreef.
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� Eigenaar Kees Leij-
ten: ,,Een mooie erfe-
nis toch?” 

Die muur, dat
gekke poortje, die
lange heg: je komt
er voorbij, maar
wat speelt zich
daarachter af?
Deze zomer elke
week een blik op
een verborgen
plek. Vandaag: ’t
Koepeltje bij het
Liesbos in
Breda.

WAT ZIT HIER ACHTER?

gens een hele kunst om in de keuken
te komen zonder je hoofd te stoten.
,,Tot 1956 fungeerde het als woon-
huis”, vertelt Leijten verder. ,,Daarna
kwam het in bezit van een Rotter-
damse familie die het als buitenver-
blijf gebruikte. Het was een gezin
met 13 kinderen plus een kinder-
meid! Ik neem aan dat ze er toen een
schuur bij hadden voor slaapplaat-
sen...”
,,Later was goudsmid Van Ooster-
hout uit de Ginnekenstraat in Breda
eigenaar. Dat was een vrijgezel, die
samenwoonde met zijn twee zussen.
Ze wilden hier een villa neerzetten
en lieten het huisje daarom compleet
verslonzen.”
Net op tijd greep de gemeente in.
Van Oosterhout werd voor de keuze
gesteld: restaureren of verkopen.
,,Mijn vader wilde zijn geboorte-

huisje al langer hebben en heeft het
in 1980 kunnen kopen en laten res-
taureren.”
Zijn ouders Kees en Leentje Leijten
runden het fameuze café In ’t Kruis-
punt in Galder. ,,Ze woonden bij het
café, maar als het gesloten was, zaten
ze hier. Ik woonde inmiddels al op
mezelf in Prinsenbeek en heb hier
ook regelmatig in de bedstee gesla-
pen”, grinnikt Kees junior, die als
enig kind ’t Koepeltje geërfd heeft en
voor het onderhoud zorgt.
,,Een mooie erfenis toch?”, zegt hij
trots over zijn vaders geboortegrond.
,,Ik heb twee dochters en die zeggen:
het mag nooit weg uit de familie.
Ook onze kleinkinderen, vier jon-
gens, vinden het prachtig om hier te
zijn.”
Het juweeltje trekt veel bekijks van
passanten, maar staat op privéterrein,

je mag daar niet zo maar op om de
achterkant te bekijken of een foto te
maken. Slechts bij uitzondering stelt
Kees Leijten het wel eens beschik-
baar voor een huwelijksvoltrekking,
trouwreportage of een bruidsnacht
in de bedstee.
Daarnaast krijgt het koepeltje jaar-
lijks hoog bezoek. Van prins carnaval
van Boemeldonck! ,,Het is traditie
dat de prins op vrijdag voor carnaval
een worst gaat offeren bij de Heilige
Clara in Meersel-Dreef. Vroeger at hij
op de terugweg in Galder een uit-
smijter in het café van mijn ouders.
Sinds het café dicht is, komen ze die
uitsmijter hier eten. Nee, niet met de
complete Raad van Elf, dat past
niet… De prins, twee hofdames en
twee mensen van het bestuur.”

� De woonkamer met, achter de half open deurtjes, de knusse bedstee.

� Vader en moeder Leijten hadden
hier een Mariabeeld staan, maar
dat is kapotgevroren. Vandaar dat
nu tijdelijk twee kabouters de nis
van het kabouterhuisje sieren. 




