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lage op de Hoge Veluwe. 
Het is niet de eerste keer dat Brug-

straat 23 zo bejubelend wordt om-
schreven. Eerder werd het interieur
opgenomen in een boekwerk met de
honderd mooiste interieurs van Ne-
derland: Leven in toen: vier eeuwen Ne-
derlandse interieurs in beeld.  Drie ge-
neraties bewoners gingen het gezin
Van Oorschot voor. Na Van Turnhout
neemt De Jonge in 1952 de praktijk en
het riante huis over. ,,Zoon Lodewijk
zei ooit tegen me: ik heb leren fietsen
in de kamers.” 

Jan Westerbos, godsdienstleraar
aan het Gertrudis, werd in 1987 de
derde eigenaar. ,,Hij had weinig mid-
delen, maar was erg handig”, weet
Frans, die zelf restauratiebouwers aan
het werk zette om de lekkende licht-
koepel te herstellen, waarbij het oor-
spronkelijke glas-in-lood terug-
keerde. Rond de eeuwwisseling ver-
trok Westerbos naar Tilburg, toen
betrokken de Van Oorschots ‘het
klein paleisje’ en kreeg het de status
van Rijksmonument. ,,Prettig, want
dat bood mogelijkheden om de res-
tauratie volledig uit te voeren.”

Tot de aankoop was Frans nooit
binnengeweest. ,,Ik had geen benul,
viel van de ene verrassing in de an-
dere. En nog. Door de bijzondere
lichtinval zien de vertrekken er
steeds anders uit. Maar ook in de ka-
mers, het terras of de tuin ontdekken
we twintig jaar later nog nieuwe din-
gen.” Hij neemt ons mee naar de ri-

ante kelder, waar in de naoorlogse ja-
ren de Bescherming Bevolking haar
vergaderingen hield. Een volgende
deur gaat open met een gietijzeren
oliegestookte ketel. ,,De Mazout”,
legt Frans uit.

Aan Hurks’ zittafel bladeren we tot
slot door het 250 pagina’s dikke boek,
waarin de verhalen voorzien zijn van
prachtfoto’s van Marc Bolsius. ,,Is het
je opgevallen dat op de honderden
interieurfoto’s maar twee mensen
staan? Mijn dochter Hester en ik.
Misschien kijken wij er anders tegen-
aan. Ik vind het een eer om ons huis
in het boek terug te zien.”

Hurks stortte zich op interieur
aan Roosendaalse Brugstraat

Wim van den Broek
Roosendaal

E
en fraai voorbeeld van
zo’n voornaam huis is
Brugstraat 23 in Roosen-
daal. Aan de straatkant
springt het pand er niet

per se uit. Dat wordt anders als de be-
woner, Frans van Oorschot, met een
joviale zwaai de deur opendoet. Wel-
kom in de  expressionistische wereld
van architect Jac. Hurks.

Anders dan andere huiseigenaren
of bewoners in het boek, stelt Frans
van Oorschot (63) zijn woning graag
open voor nieuwsgierigen. Dat was al
kort nadat hij met zijn gezin – vrouw
Judith, dochters Fransje, Frederieke
en Hester – twintig jaar geleden ‘naar
de overkant’ verhuisde. ,,We deden
mee aan de open monumentendag.
Dat hebben we geweten. Er kwamen
twaalfhonderd bezoekers op af. Het
huis is vrij groot, maar dit was even
schrikken. Gelukkig waren we nog
niet met de hele inrichting klaar.” 

De ‘overkant’, dat is de ouderlijke
woning Brugstraat 44, waar Van
Oorschot zijn advocatenkantoor be-
gon. ,,Ook een monumentaal pand,
maar anders dan dit”, zegt Frans, die
zijn in Arnhem wonende dochter
Hester (27) erbij gevraagd heeft. ,,An-
ders gaat het alleen maar over ouwe
meuk”, lacht de man, die bestuurslid
is van het Hurksgenootschap. Voor
Hester was de villawoning in haar
jeugdjaren een heerlijk speelterrein.
,,Het was bij ons een zoete inval. Dat
is het nog. Mijn moeder heeft in de
voorste kamers een kinderatelier.”
Het is allesbehalve een dooie boel in
wat Wies van Leeuwen chique
‘Huize van Turnhout’ noemt. Frans:
,,De schrijver heeft elk pand in het
boek een naam gegeven. Huisarts
Van Turnhout was ruim honderd jaar
geleden de eerste bewoner, had er
zijn praktijk.” 

Zo begint de beschrijving in het
boek. ‘De relatief eenvoudige gevel
van de vroegere artstenpraktijk Van
Turnhout door F. Sturm (1908) ver-
raadt in niets het grandioze interieur
van de prominente Roosendaalse ar-
chitect Jac. Hurks.’ Het is pas in de ja-
ren dertig dat vanwege de aanbouw
de hand van Hurks zichtbaar wordt.
Achter de suitekamer met daarin een
bijzondere kast vol atelierspullen, ko-
men de rijkelijke decoraties van de
Amsterdamse School tot volle was-
dom. De wintertuin met het enorme
glas-in-lood dak, de imposante trap-
hal met wederom zo’n glasraam,
spiegelwand en langs de schuifdeu-
ren eindigend in de zitkamer met
loeizware notenhouten tafel in de
serre. Een zonnekamer, die Van
Leeuwen sterk doet denken aan de
erkers van het Hubertusslot van Ber-

Na twintig jaar
ontdekken 
we nog nieuwe
dingen
—Frans van Oorschot

Een voornaam huis herken je volgens architectuurhistoricus
Wies van Leeuwen aan zijn uitstraling of afwerking. In zijn boek
De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-
Brabantgold die betovering vooral achter de voordeur.

ROOSENDAAL VOORNAAM HUIS

▲ De restauratiebouwers herstelden de lichtkoepel, waarbij het oorspronkelijke glas-in-lood terugkeerde. FOTO’S W BOOKS/MARC BOLSIUS

▲ De serre in het Huis
van Turnhout met
Frans en Hester van
Oorschot aan de no-
tenhouten Hurks-
tafel. 

WEST-BRABANT Het Huis
van Turnhout is niet het enige
voorname West-Brabantse huis
in het boek van Wies van Leeu-
wen. Er staan nog dertien an-
dere huizen in. 
Het zijn onder meer: huize Mat-
temburgh in Hoogerheide, het
huis van Dokter van Son in Ou-
denbosch, huize Wallsteijn en
langdoed De Moeren in Acht-
maal/Zundert, landgoed De
Wouwse Plantage, het Mast-
boomhuis in Oud Gastel, huize
De Beek in Halsteren, De Arend
van de familie Damveld in Ber-
gen op Zoom, de Pastorie Oos-
terhout, huize Merula in Breda,
De Oude Buisse Heide in Acht-
maal. 
Uit vroeger eeuwen staan ver-
meld het Tongerlohuys in Roo-
sendaal, de pastorie van Zun-
dert, huis Weilust in Breda,
Bouvigne in Ginneken en de
restanten van het Middel-
eeuwse kastelen van Breda en
Wouw en het Bergse Markie-
zenhof en De Draak.

Chique huizen in
West-Brabant


