
Straatnamen in Princenhage: Mgr. van Genkstraat 
 

Dit voetpad van de Nieuwe Heilaarstraat naar de Wethouder van Haperenstraat vormt één 
geheel met de Pastoor Boumanstraat. Aan de westzijde van het pad stond een fraaie oude 
boerderij, die al in de zeventiende eeuw (vestbrief uit 1684) aangeduid werd als Ravenstein. 
Enkele jaren geleden werd deze afgebroken en kwam er een grote villa voor in de plaats. 
 

Monseigneur van Genk, geboren Princenhagenaar 
In het decembernummer van 1975 van het wijkblad schreef historicus Herman Dirven over de 
achtergrond van Johannes van Genk: ‘In 1709 vestigde zich te Princenhage Cornelis Johannes 
van Genk, gehuwd met Maria Jacoba Nuyts. Tussen 1752 en 1775 zijn in dit gezin twaalf kinderen 
geboren. Een van de zoons was Adrianus van Genk, geboren 5 november 1759 te Princenhage, 
die omstreeks 1790 huwde met Margaretha (Margo) Oomen, geboren 18 januari 1764.  
 
Haagsemarkt 17 

Deze Adrianus was winkelier en vestigde zich in het pand waar nu drogisterij Brocks, 
Haagsemarkt 17, is gevestigd. In dit gezin werden tien kinderen geboren, waaronder Johannes 
van Genk, die op 9 september 1803 boven de winkel is geboren. Na de dorpsschool werd 
Johannes –na veel zelfstudie thuis- op 17-jarige leeftijd aangenomen op het groot seminarie te 
Hoeven. Op 20 februari 1827 werd hij priester gewijd en als kapelaan benoemd op de Beek. In 
1832 werd hij pastoor te Willemstad’. 
 

Bisschopcoadjutor 
Toen in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland was hersteld, werd Mgr. Van Hooijdonk 
de eerste bisschop van Breda. Op 47-jarige leeftijd werd Johannes van Genk bisschopcoadjutor 
met recht van opvolging en benoemde Mgr. Van Hooijdonk hem tot secretaris-generaal van het 
nieuwe bisdom Breda. Na het overlijden van Mgr. Van Hooijdonk in 1868 werd Johannes van 
Genk de tweede bisschop van Breda. Hij leidde het diocees tot zijn dood op 10 maart 1874. Hij 
werd begraven op Zuilen.  
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