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Beschrijving: 
 
Sinds 1969 staat het huis als nummer 32714 op de landelijke lijst van rijksmonumenten. Het wordt simpelweg beschreven als 
‘Vrouwenhof. In het park gelegen klassicistisch landhuis uit omstreeks 1790’.  
  In 1990 besteedt het MIP-rapport* wat ruimer aandacht aan het Vrouwenhof, in de categorie kastelen en landhuizen: ‘In de 
gemeente Roosendaal valt er één pand in deze categorie. Het betreft het Rijksmonument het Vrouwenhof, aan de Scholtens-
boslaan 1. Het is, net als de pastorie aan de Molenstraat een van oudsher omgracht huis, te benoemen als schrans*. Dergelijke 
huizen werden veelal gebouwd op beekdalgronden of zoals in dit geval op een venige ondergrond, waardoor de omsingeling 
met water mogelijk werd. Dit was ook het geval bij het eerder genoemde verdwenen slotje te Moerendaal. Het huidige gebouw 
is een Neo-Classicistisch landhuis dat rond 1790 op de fundamenten van het oude uit de veertiende eeuw daterende 
huis is verrezen. De vorm van dat landhuis is nog intact, behalve de serreaanbouw uit 1911. Het interieur is na een verbouwing 
tot restaurant in 1962 sterk gewijzigd.’ In hetzelfde rapport wordt onder infrastructuur opgemerkt: ‘In 1965 viel het besluit om de 
Laan van België te verlengen en te verbinden met de Boulevard. Het landgoed Vrouwenhof werd zodoende doorsneden.’  
   Vervolgens bij groenelementen: ‘In 1946 kocht de gemeente het landgoed Vrouwenhof aan. De beplantingsadviezen werden 
gegeven door J. van Koolwijk. In 1950 was er een openluchttheater, een volière en een wandelpark gerealiseerd. In 1954 werd 
het Rosarium en het hertenkamp geopend. Het parkgedeelte heeft het karakter van een loofbos. Oudere elementen van aanleg 
zijn waarschijnlijk de lanen met eikenbomen die op het Vrouwenhof uitkomen.’ Verder noemt het rapport diverse kwalitatieve 
kenmerken van het bouwwerk en de locatie: ‘Vrouwenhof – Landhuis Horeca – 1790 – Classicistisch – Pleister, zijgevel bak-
steen. Gepleisterd basement en kroonlijst. Kroonlijst. Schuifvensters met waaierzwikken. Hardstenen trap/bordes voor ingang 
(recent). Afgeplat schilddak, Romaanse pan. Recente koperen pirons. Aangebouwde serre (rosarium). Parkaanleg. Bomenallee 
frontaal en links en rechts, daterend van 1875. Gelegen in groot park met diverse bomen, heesters en rozen. Cultuurhistorisch 
en architecttonisch waardevol. - Tweelaags. Rijksmonument.’  
 
*Mip-rapport = Beschrijving Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant Monumenten Inventarisatie Project Gemeente 

Roosendaal en Nispen, uitgave Provincie Noord-Brabant, 22 februari 1990 
 
*schrans = schrantse, uit schans (niet algemeen); stuk grond met brede grachten omringd, vrijplaats (Woordenboek der 

Nederlandsche Taal) 
 
Bouwhistoricus Jan van der Hoeve plaatst het Vrouwenhof in 1993, na observatie van het exterieur, in een categorie van pan-
den die een nagenoeg gave 17de-eeuwse structuur (lijken te) hebben en wijst daarbij op muurwerk, kelder, balklagen en kap 
(?). Verder merkt hij op: ‘Over het huis "Vrouwenhof" is zowel geschiedkundig als bouwhistorisch slechts weinig bekend. Er 
wordt aangenomen dat het huis omstreeks 1300 is gebouwd door een zekere Nicolaas van Reijmerswaal. Blijkens een adver-
tentietekst (uit 1814) is het huis omstreeks 1810 gemoderniseerd. In 1830 is het gebouw vernieuwd? De sporen in het metsel-
werk (onregelmatigheden en klezoren), de vorm van kelders en de steile kap doen een 17de-eeuwse kern vermoeden. In 1962 
is het "huis" verbouwd tot restaurant. Rijksmonument.’  
  Eerdere beschrijvingen spreken van een eind 18de-eeuws of een begin 19de-eeuws gebouw, mogelijk geplaatst op resten 
(fundamenten en kelders) van een ouder bouwwerk. De oudst bekende beschrijving van dat oude gebouw is die van Van Goor 
uit 1744 en geeft ons een moeilijk te plaatsen indicatie m.b.t. de vraag wanneer en door wie dat eerdere huis gebouwd is: ‘De 
voorgenoemde Heeren hadden, niet verre van deze Vryheid, aan den Noorden kant van den weg naar Nispen, een om-
watert Huys , voorheen ’t Huys te Rosendael, doch nu gemeenlyck 't Leengoedt genaemt, verheven wordende van ’t 
Leenhof van Breda, ’t gene, tans meerendeels gesloopt, door de eerste Heeren van dat Geslacht gebouwd, en by der-
zelver opvolgers , zelf naa de bovengemelde verkoping, is bezeten geweest. Het zelve behoort tans nog aan de Erfge-
namen van Jonkr Nicolaes Roecox , Heer van Heetvelde. Bovendien bezit de Markgraef van Espinay, als Heer en Baron van 
Boisgrout, Lodyck en Rymerswael, uyt dien hoofde, alhier de helft der Molens, mitsgaders een groot getal Weylanden, de laage 
Vrouwe Made genaemt, welke goederen insgelyks van 't gemelde Huys afgekomen zyn, en van den Heer van Breda te leen 
gehouden worden.'  
  Tenslotte kan nog gewezen worden op L. Merkelbach van Enkhuizen die in 1958 veronderstelt dat de heren van Breda al in 
het laatste kwart van de veertiende eeuw beschikten over een buitenverblijf te Roosendaal en op J.B. van Loon die in 1965 ter 
plaatse van het Vrouwenhof ‘een belangrijker vestiging dan een eenvoudige boerderij’ mogelijk acht als ‘centrum’ van Langdonk 
ten tijde van het hofstelsel in de vroege Middeleeuwen. 
 

de naam 
	  



 
Huis te Rosendael  
 
huis = een versterkt heerlijk of adellijk verblijf: een burcht, een kasteel, een slot; -thans nog de historische 

naam van vele buitenverblijven, ook al zijn het geen kastelen meer  
 
te Rosendael = te Roosendaal = gelegen in het domein ofwel het heerlijk bezit Roosendaal  
 
oud(st)e vermelding betreft de locatie van ’t Huis te Rosendael op een kaart van West-Brabant en Noord-België ten tijde van het 

beleg van Breda door de Spaanse troepen van markies Spinola, 1625. 

 
Leengoed  
 
leengoed = als leen bezeten goed (huis met annexen)  
 
leen = onroerende zaak die door een heer aan een vazal ten gebruike werd afgestaan, met onderlinge verbintenis van een 

bescherming aan de ene, en van manschap en heergewaden aan de andere zijde, syn. feudum: een leen houden; een 
leen verheffen, bij de aanvaarding ervan een bep. heffing aan de leenheer voldoen (Van Dale) 

heergewaad = uitrusting door de leenheer aan de leenman geschonken; -dat deel daarvan waarop de leenheer bij de dood van 
de leenman recht had; -(vand.) geschenk (ook in geld) aan de leenheer wanneer een nieuwe leenvolger leenman werd 
(Van Dale) 

goed = vermogen, bezittingen, in juridische zin alle zaken en vermogensrechten (Van Dale) 

 
oud(st)e vermelding betreft het verblijf van soldaten op ’t Leengoet in 1574 

 
Vrouwenhof  
 
het vrouwenhof = het hof van de vrouwe (van Roosendaal) 
 
het hof = (historisch) woning of verblijf van een adellijk of aanzienlijk persoon, syn. slot; -(gewestelijk) 

landgoed, buitenverblijf 
 
vrouwe en (Middelnederlands) ver* = vrouw van de landsheer (hier de heer van Breda)  
*vgl. de Roosendaalse vorm Vermaoj naast Vrouwemade 
 
oud(st)e vermeldingen betreffen percelen behorend bij dan wel afkomstig van het hof van de Vrouwe: het eerste-, tweede- en 

derde Vrouwenhoff (= weilanden in de Vrouwenmade!) en twee perceelen lants by 't leengoed, nu tot een Block 
genaampt 't Vrouwen Hof (resp. XVIIe eeuw en 1696, Schotboeken); -eerst in de XVIIIe eeuw m.b.t. de buitenplaats als 
zodanig: vanouds het Heerenhuis van Rosendael genaamd het Vrouwen Hof  

 

 
   



 

 

 
Beschryving der Stadt en Lande van Breda, Thomas Ernst van Goor 1744, blz 383   

*1260 = 1268; *Geertruid stamt niet af van Raso maar van diens oom Arnold en Margriet van Hérimez;  *1290 = 1300 

de bouw 
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
                        Van Gaveren Liedekerke                            Van Strijen                              Van Overhoff Liedekerke 
 
De voorgenoemde Heeren die volgens Van Goor nabij Roosendaal over een omwaterd huis beschikten, wie waren dat? Doelt 
hij op de heren van Breda, op nakomelingen van Raso van Gaveren en Hadewig van Strijen of specifiek op ‘de Heeren van 
Lodyck in Zeelandt, die oock vervolgens Heeren van Rosendale zyn geweest’? Zij spruiten voort uit het huwelijk tussen Geer-
truid van Gaveren en Klaas van Rymerswale, Ridder, Heer van Lodyck. Uit beschrijvingen van hun rechten te Roosendaal valt 
echter op te maken dat zij niet op het hele weduwegoed van Hadewig van Strijen aanspraak konden maken. Geertruid stamt 
ook niet in rechte lijn van haar af. Wel loopt er een bloedlijn van Hadewig naar Catharina van Overhoff van Liedekerke die, door 
haar huwelijk op 1 februari 1501 uitgestrekte goederen, waaronder het Leengoed, in het bezit bracht van de familie Rockox te 
Antwerpen.  
 
Raso van Gaveren (±1240-1307) 2x Hadewig van Strijen (±1282-±1331) 
Heer van Liedekerke en Breda                 Vrouwe van Roosendaal 
 
Als kinderen uit dit huwelijk worden genoemd Catharina, Raso, Isabella en Joanna (van Gavere van Liedekerke)*, resp. 
halfzusters en halfbroer van kinderen uit het eerste huwelijk van Raso van Gaveren met Aleida van Horn 
 
*Nassau-domeinarchief (L. Merkelbach van Enkhuizen, JBGR 1959) 
 
Raso van Liedekerke (±1300 - ±1347) x Marie (? van Liedekerke) (±1310 - ?)                                              
Heer van Roosendaal, Oosterhout en Nispen, heeft nageslacht (bij Marie N.) in Roosendaal  
 
zegel: drie leeuwen, waarover een vrijkwartier, beladen met een St. Andrieskruisje; de van Strijen’s voerden: drie St. 
Andrieskruisjes, geplaatst 2 en 1 (De Nederlandsche Leeuw 1956) 
 
bastaard Raso van Liedekerke (± 1330) x Margriet van Santvoort 
,,demeurant près de Bréda’’ / huwde ±1358, wonende omstr. 1360-1400 te Roosendaal / ,,eut de son père les fiefs d’Overhooft 
(= Overhoff) et de Nispen’’ (Généalogie van Liedekercke-d’Overhoff)  
______________________________________________________________________________________________________ 
bastaard Aert van Liedekerke genaamd van Overhoff, die een zoon had, Jan van Liedekerke, die met een dochter 
was gehuwd van Marcel van der Meeren. Deze lijn schijnt te zijn uitgestorven. (De Nederlandsche Leeuw 1956) 
 
wapen: van keel drie gouden leeuwen, geplaatst 2 en 1, waarover een hartschildje van goud, beladen met drie St. 
Andrieskruisjes van keel, geplaatst 2 en 1 (Généalogie van Liedekercke-d’Overhoff)  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Jan van Liedekerke x Geyle Costers 
zoon van Raso van Liedekerke en Margriet van Santvoort 
 
Arnout van Liedekerke x Margriet van der Strepen 
 
Jan van Overhoff van Liedekerke x Barbara Coelener 
 
Aert van Overhoff van Liedekerke (1440-1496) x Adriana van Liere (1440-na 1503)  
 
Catharina van Overhoff van Liedekerke (1486-1549) x Adriaan Rockox (1460-1540) 
 



Fragment kaart ,,Brabantiae Batavae pars occidentalis sive 
Antverpiensis tetrarchiae pars septentrionalis comprehendens 
Baroniam Bredanam marchionatum Bergensem ad Zomam’’ 
naar Nicolas Visscher (1677-1679, zie T01131) door Peter 
Schenk jr. - Nummer T01033 - Gemeentearchief Roosendaal 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
                                 Van Overhoff Liedekerke                        Rockox                             Van den Heetvelde 
 
1496 Catharina van Overhoff van Liedekerke – Wanneer Aert van Overhoff van Liedekercke, de vader van Cathari-
na, in 1496 overlijdt, erft zij uitgestrekte goederen, waaronder het Leengoed. In 1501 huwt zij met Adriaan Rockox uit Antwer-
pen. Zij wonen daar in de Keizerstraat in het huis de Schild van Frankrijk. Het huwelijk werd gezegend met dertien kinderen.  
    In de Dymphna- of Rockoxkapel van de Sint-Jacobskerk te Antwerpen hangt het in opdracht van Adriaan en Catharina, om-
streeks 1535, door Jan Sanders van Hemessen geschilderde drieluik ‘Het Laatste Oordeel’. Op de zijluiken staat het hele gezin 
afgebeeld.  
    Van zoon Nicolaas en dochter Isabella is bekend dat zij op het leengoed verbleven. Nicolaas overleed er op 9 december 
1577 en Isabella op 6 februari 1582.  
 

 

de erfenis 
	  



Zijluiken triptiek ‘Het Laatste Oordeel’, Jan San-
ders van Hemessen, ca. 1535, Dymphnakapel Sint 
Jacobskerk Antwerpen, gemaakt in opdracht van 
Adriaan Rockox (geknield op linkerpaneel, met 
zijn drie zonen Jan, Nicolaas en Adriaan) en Ca-
tharina van Overhoff van Liedekerke (geknield 
op rechterpaneel, met haar tien dochters Barbara, 
Cecilia, Catharina, Margaretha, Isabella, Magdale-
na, Anna, Adriana, Clara en een nog jong gestor-
ven dochter - symbolisch ‘en profil’ afgebeeld op 
de tweede rij rechts - waarvan de naam onbekend 
is)	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHILDERIJ VAN HET LEENGOET TOT ROOSENDAEL 

 

 
 
Nicolaas Rockox, kleinzoon van Adriaan Rockox en Catharina van Overhoff van Liedekerke, geschilderd door 
zijn vriend Peter Paul Rubens, met daarnaast een fragment uit de inventaris van het sterfhuis van Nicolaas 
Rockox, opgemaakt in 1640 en berustend in het archief van het Maagdenhuis in Antwerpen: ….Op de boven-
voorcamer aende straete…. ….Voor de schouwe: Een schilderye, oliverwe op doeck, in zyne lyste, be-
teekenende het Leengoet tot Roosendael…. 
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!

!
!
!
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!
!



Nicolaas woonhuis De Gulden Rinck in de Keizerstraat staat thans bekend als het Rockoxmuseum. Hoe oud 
het schilderij in 1640 was en door wie het gemaakt is wordt niet vermeld. In het testament dat Adriaan Rockox 
van den Heetvelde in 1685 laat opmaken tekent hij aan dat het schilderij van het familiale leengoed in Roo-
sendaal bezorgd moet worden aan degene die het leengoed zal verwerven. Betekent dit dat het schilderij in 
1764 nog toebehoort aan Barthélemy Pierre Jean van den Heetvelde dit Jaerens? Is het vervolgens meege-
komen met de verkoop aan Tieboel?	  	  	  
 
Catharina van Overhoff van Liedekerke (1486-1549) x Adriaan Rockox (1460-1540) 
  
Adriaan Rockox (1525-1570) x Isabella Olmers (?-1611) 
 
Nicolaas Rockox (1560-1640) x Adriana Perez (1568-1619) 
<kinderloos> 
 

achterneef Adriaan Rockox van den Heetvelde (?-1702) x achternicht Anne Adriana van den Heetvelde (?-1668) 
allebei achterkleinkind van Josse van Heetvelde en Cecilia Rockox (dochter van Catharina van Overhoff en Adriaan Rockox)   
 

Nicolaas Rockox van den Heetvelde (?-1712) 
<kinderloos> 
 

neef Jean Eduard van den Heetvelde (1636-1717) x Marie-Petronille Terlinden (1661-1751)  
achter-achterkleinkind van Josse van Heetvelde en Cecilia Rockox (dochter van Catharina van Overhoff en Adriaan Rockox)   
 

Marie Caroline Cornelie van den Heetvelde (1689-1722) x Bartholomeus Josephus Jaerens* 
*a été crée Baron d’Heetvelde dit Jaerens par lettres patentes du 5 février 1739   
 
Verschueren: De kinderen van heer Bartholomeus Josephus Jaerens baron d'Heetvelde volgen op: Jonker Bartholomeus 
Joseph Charles baron d'Heervelde dit Jaerens, juffr. Maria Anna, Petronella Theresia Carolina, Barbara Françoise Carolina en 
Maria Angelina Caroline, allen ,,baronnesse d'Heetvelde dit Jaerens’’. G.A.R.N., vI. Inv. nr. 1227, f. 382.  
 
kinderen van den Heetvelde dit Jaerens  
1 Barbe Françoise Caroline van den Heetvelde dit Jaerens (?-1801) 
    Dame de Roosendael, non-mariée en 1759* 
2 Marie Anne van den Heetvelde dit Jaerens (?-1758) 
    Dame de Schoonendale 
3 Pétronille Thérése Caroline van den Heetvelde dit Jaerens,  
    Dame de Rooversberghe 
4 Barthélemy Pierre Jean van den Heetvelde dit Jaerens* (?-1801), gehuwd met Y. De Coulemont 
    Baron Seigneur d’Eetgoed, occupation: Haut échevin du pays de Termonde 
5 Marie Angeline Caroline van den Heetvelde dit Jaerens x Barthélemy Joseph Jaerens de Santberghe 
 
*A. de Vlaminck, Filiations de Familles de la Flandre Tome II Bruxelles Archives Générales du Royaume p. 201 
 Verschueren, JBGR 1962: Het leengoed komt in het bezit van de zoon van Bartholomeus Jos. Jaerens op 23 maart 1753. De 
zoon ,,voor sooveel de leengoederen aangaat, privative en alleen, en deselve benevens sijn susters’’. Laatstgenoemden ... pro 
se ende voorts als erffgenaemen van haare suster Maria Anna. De andere oft allodiale landen (blijven) int gemeen en on-
verdeelt’’  
 
Op 14 januari 1764 verkoopt zoon Barthélemy Pierre Jean van den Heetvelde dit Jaerens zijn bezit te Roo-
sendaal aan Nicolaes Cornelis Tieboel, de eerste eigenaar die niet verwant is aan het geslacht dat ‘Het Huys’ 
heeft laten bouwen.  
 
 
 



 
Fragment kopie van de kaart: "Abriss der bela-
gerung, deren umbliegende Landschafft item der 
zweij stadischen ler zu Rosenthal und Sprang", 
1625 / cartograaf G. Keller. Origineel in het boek: 
Ostreichischer Lorbeerkrantze oder Kayserl. Vic-
tori (etc.) Uitgegeven Wenen 1627. Afbeelding is 
een kopie van een deel van de kaart van C.J. 
Visscher "Pars Septentrionalis" ( T01035 – Ge-
meentearchief Roosendaal ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Opstand - Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) kreeg men op het Leengoed meer dan eens te 
maken met de gevolgen van het krijgsrumoer. In 1574 is er sprake van soldaten die op het Leengoed gele-
gerd zijn. In 1583 was Roosendaal twee maanden lang de legerplaats van de troepen van Anjou, aangevoerd 
door Maarschalk de Biron. De Spaanse soldaten onder aanvoering van Parma maakten daarna hun opwach-
ting en staken uiteindelijk heel Roosendaal in brand. Wat daarbij het lot was van het Leengoed is niet bekend. 
Eind 1624, ten tijde van het beleg van Breda, had het leger van Prins Maurits hier zijn kampement. Kaarten uit 
die tijd laten zien dat dit legerkamp gelocaliseerd kan worden in het gebied dat omsloten werd door de weg 
naar Nispen, de Langdonksestraat en de turfvaart.  
  Een krant met nieuws over het beleg van Breda in 1624-1625 besteedt ook aandacht aan het leger van Prins 
Maurits te Roosendaal en aan de fortificaties ter plaatse: ‘Le 17. de Novembre se retira le Prince Maurice de 
Roosendael vers la Haye, laissant illec tout Commandement au Comte Ernest de Nassau. --- l’An 1 6 2 5. --- 
Le 16. De Ianvier ont derechef les Ennemys commencé travailler à force au Dam proche de Lamsgadt, pour 
estouper la riviere de Breda justement par embras du Rivage de Sevenberghen, & la faire tellement inonder 
quelle submergeroit l’entiere Armée du Roy, mais tout fust en vain: ont neantmoins fix fois avec grades frais & 
peine tenté la mesme praticque, mais sans effect. 
  Finalement son Ex. Spinola a assiegé la Ville de Breda si fortement, & s’et fortifie avec tant de Fortresses, 
que jamais à maniere de dire on n’ayt veu ny ouy en ce Pays telles Fortifications: Lesquelles Fortifications en 
peu de jours seront pointuellement en vue plus grande de Carte, en quelle maniere elle soit presentement au 
Lecteur demonstrees plus assigee jusques au mois d’Avril : laquelle Carte s imprimera pareillement en 
Anvers Chez Abraham Verhoeven au main d’Or. 
  Or l’Ennemy a usé de toutes moyens possibles pour endomager le Camp & siege Royal, & donner secour a 
Breda, & ce à diverses fois, tant en perforant les Dicques , qu’estoupant les Rivieres pour inonder nostre 
Camp, mais tout en vain. Voires ce sont Camper & fortifier à Roosendael, & une partie de gens d’Armes 
soubs la conduicte du Prince Henry de Nassau sont arriver à Sprang proche de la Langhestrate. Cependant: 
le Prince Maurice s’est retiré devers la Hay: y estant extremement malade ayant transporté le Gouvernement 
à son Frère Prince Henry de Nassau lequel à faict son ferment aux Etats d’Hollandre & Zeelandre le 30 de 
Mars 1625. comme Capitain General au lieu du Prince Maurice.’’ 

het leger 
	  



  In 1628 vonden in Roosendaal ook  onderhandelingen plaats over een te bereiken vredesakkoord. De loca-
tie van die vredesbesprekingen is niet bekend, maar er is zeker sprake van een diplomatieke rol van Nicolaas 
Rockox in die tijd…. 

 

 
Krant Abraham Verhoeven, Antwerpen 1625 (Museum Plantin-Moretus) 



Alexander Farnese, hertog van Parma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Maurits van Nassau, prins van Oranje  
 

 

De gravure – Indien Abraham Dirkszoon Santvoort zelf de schetsen heeft gemaakt aan de hand waarvan 
hij zijn ‘Prospectus municipii Roosendael’ op de etsplaat weergaf, heeft hij het vergezicht op Roosendaal 
vastgelegd vanaf een hoogte op of nabij het leengoed. Het zicht op het in het groen gelegen huis en de boer-
derij van het leengoed lijkt ingeschoven, als ware het een coulisse in een toneeldecor.  
  Abraham Dirkszoon Santvoort (????-1669) was vóór 1650 in Breda gevestigd als schilder en handelaar in 
porseleinen borden. Vooral is hij bekend als plaatsnijder die vóór 1648 voor de stad Breda naar Antwerpen 
was gereisd om 15 ,,geslepen copere plaeten’’ te kopen ,,om mede te drucken, en deselve gesneden’’. Hij 
was ook predikant, vanaf 1653 in Baarle, daarna te Chaam waar hij in 1669 overleed.  
 

	  
                        Fragment  gravure Abraham Dirkszoon Santvoort, ca. 1655-1660 

	  
Fragment ingekleurde gravure Abraham Dirkszoon Santvoort, ca. 1655-1660 (P00038 Gemeentearchief) 

de vrede 
	  



 
Het huis op de gravure van Santvoort laat 
een stenen huis zien met kruisvensters, 
traptoren, schilddaken, windvaan, boog-
poort als verbinding met aanbouw (stal-
ling). Wordt hier het huis van vóór of na het 
herstel in 1654 getoond?   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 

Kruisvenster of kruiskozijn – Een kruisvenster of kruiskozijn is een kozijn dat door een natuurstenen of 
bonten middenstijl en een tussendorpel (kalf) in vieren is gedeeld. De twee onderste ramen van oudere kruis-
kozijnen zijn veelal draaibaar en voorzien van één of twee luiken. Oorspronkelijk bestonden bij kruisvensters 
de bovenramen uit glas-in-lood en de onderramen uit luiken. Na het midden van de 17e eeuw werden de on-
derramen voorzien van kleine wybertjes-vormige of vierkante vakjes met glas in houten roeden en als be-
scherming voorzien van luiken. Ook luiken aan de binnenzijde kwamen voor. Later konden grotere ruitvlakken 
toegepast worden. Het kruisvenster werd zelfs wel eens als schuifraam uitgevoerd.  
  Over kruisvensters in Brussel vanaf de 15e eeuw: "Hun vensters zijn doorgaans in vieren gedeeld door een 
vast stenen kruis dat gevormd wordt door een middenstijl (verticaal) en een regel of kalf (horizontaal). De on-
derste openingen hebben vaak binnenluiken die met grendels gesloten kunnen worden. Aanvankelijk is enkel 
het bovenste deel gedicht met glas-in-loodramen die in het metselwerk bevestigd zijn. Deze bestaan uit kleine 
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                                                                                                                          http://www.joostdevree.nl/shtmls/kruisvenster.shtml 
 
 
 



Albertus Ursino de Pescia (Oldenzaal 1617 – Roosendaal 1664)	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1654 Pastoor Albertus Ursino – De prelaat van Tongerlo stelt 3060 guldens beschikbaar aan de 
pastoor van Roosendaal om daarmee een pastorie te bouwen “op het terrein dat de heer N. van Heetvelt vóór 
jaren met dat doel heeft afgestaan, zooals blijkt in de overeenkomt tusschen beiden aangegaan op het Leen-
goed”. Wanneer de genoemde termijn in de overeenkomst met Heetveld verstreken zal zijn, zorgt de abdij 
opnieuw voor een passende woning voor de pastoor. Het geld van de abdij is echter niet gebruikt voor nieuw-
bouw, maar wel voor herstel van het huis van het Leengoed. Pastoor Ursino, zijn opvolger en de kapelaans 
hebben er tot 1669 gewoond. 
 
1669 Jonker Henricus Tilman Surmont – In 1669 betrok de pastoor weer de pastorie aan de Molen-
straat. Voor het Leengoed sloot de prelaat Jacobus Crils een huurovereenkomst met jonker Henricus Tilman 
Surmont. Een afschrift van die acte werd bewaard in het parochie-archief. Er staan interessante gegevens in 
over de staat waarin het Leengoed zich dan bevindt: Op de Conditiën ende voorwaerden naerbeschreven soo 
heeft syne Eerwerdicheyt Jacobus Crils, abt des Godtshuys van Tongerloo ter eenre verhuyrt aen Jonr. Hen-
drichus Tilman Surmonts ter andere syde present ende in huere accepterende seecker huysinge, erve ende 
toebehoorten gestaen ende gelegen tot Roosendael genaemt het Leengoet, om het selve te gebruycken voor 
eenen tijdt ende termijn van 6 jaeren waervan d'eerste sal ingaen den 1en Mey 1669 ende expireren den les-
ten April 1670 ende dat jaerlijckx om ende voor de somma van 30 gld. met expres bespreek, dat de voors. 
Joncker Surmonts gehouden souden wesen ende op sijne coste neemt te doen aen voors. huysinge be-
hoorlijcke reparatie soo aen gooten, brugge als andersints ende den voors. huysinge wijnt ende wa-
terdicht te onderhouden. Stem dat hij Joncr Surmonts soude proffiteren den houtwasch opt voors. Leen-
goet kwaem te verbeteren met eenige plantasiën ofte boomgaerden dat naer expiratie der voors. 6 jacren 
syne Eerw. het selve ter estimatië ofte weerderynge van goede mannen hem joncr. Huerder souden hebben 
te vergoeden.  
  Stem dat sake waere dat door ongeluck van storm ofte onweeder merckelijcke schaede in de huysinge ofte 
stallinge quame te geschieden, dat sulcks soude weesen tot laste van sijne Eerwerdicheyt.  
  Alsmede dat sijne Eerwr. soude moeten tot sijne laste neemen, dat bij aldien datter door de swackheyt 
van den tymmer eenige muuren of fundamenten quamen om ver te vallen ofte te sacken met vordere 
beloften dat sijne Eerwr aen hem Joncr. soude besorgen ende toesende de copie uyt de admodiatie, waer 
naer hij huerder sych soude hebben te requileren over de incommoderinge van den wasch ofte dreve.  
   Aldus verhuert ende geconditionneert tot Esschen op den 2 February  
                                                                                                                                         Anno 1669  
                                                                                                                                      H. E. SURMONT 
  
Jonker Tilman  Surmont huwde op 27 november 1667 te Oudenbosch met Adriana Petronilla Havermans uit 
Zundert. Hun eerste drie kinderen staan vermeld in het r.k. doopregister van Roosendaal. Na 1672 verhuist 
de familie naar Oud Gastel.  



 
1744 Merendeels gesloopt – Van bewoning van het leengoed na ca. 1672 is vooralsnog niets bekend. 
Waarschijnlijk in 1751 kent Bartholomeus Josephus van den Heetvelde zijn oudste dochter de titel ‘Dame de 
Roosendael’ toe, maar veel betekenis lijkt dat niet te hebben. Al op 23 maart 1753 is haar broer Barthélemy 
Pierre Jean van den Heetvelde dit Jaerens de nieuwe eigenaar. Op zijn beurt verkoopt hij in 1764 aan Nico-
laes Cornelis Tieboel. Het is niet bekend of het schilderij van het Leengoed, genoemd in 1640 en 1685, dan 
altijd nog in het bezit is van degene aan wie het leengoed is toegekomen. Mogelijk kan het archief van de 
familie van den Heetvelde dit Jaerens opheldering verschaffen. 
 
1764 Nicolaes Cornelis Tieboel – Hij werd in Roosendaal geboren als tweede kind van schepen Nico-
laes Tieboel en Clara Maria van Dun en staat ingeschreven op 12 februari 1726 in het doopregister van de 
Nederduits Gereformeerde Gemeente te Roosendaal. Hij is kapitein-luitenant-ingenieur bij de genie wanneer 
hij op 14 januari 1764 de eigendom van het leengoed verwerft. Het is niet bekend of het oude schilderij van 
het Leengoed met de koop is meegekomen. Is hij, nog maar kort daarvoor gehuwd zijnde met jonkvrouwe 
Anna Philopata Noeij, in het huis gaan wonen? In 1744 was het leengoed nog beschreven als ‘tans meeren-
deels gesloopt’. Verder is van hem bekend dat hij in 1771 opklimt tot kapitein-ingenieur. Op zijn beurt ver-
koopt hij het leengoed in 1778 aan drossaard baron Gerrit Willem van Motman, heer van Landfort.  
	  

	  
	  
1778 Gerrit Willem van Motman - Geboren te Mook, gedoopt op 17 september 1734 in Heumen, als 
zoon van schepen Barthel Motman en Regina Elisabeth Duden. Hij studeerde rechten te Leiden waar hij op 
12 juli 1755 promoveerde. Op 28 februari 1758 huwt hij te Utrecht met Anna Françoise Coenen, geboren in 
1732 en in Zevenbergen gedoopt als dochter van Johan François Coenen en Aletta van Vogelsanck. Gerrit 
Willem is de eerste van zijn familie die - zich beroepend op een adelsdiploma van 26 maart 1627 - weer Van 
Motman noemt. Vóór 1763 wordt hij ontvanger van Roosendaal en Nispen en vervolgens vanaf 26 april 1766 
drossaard en schout. In 1778 verwerft hij de eigendom van wat hij later zal aanduiden als ‘het Leenhof of 
Vrouwenhof’. Hij woont er in 1780. In 1795 vlucht Van Motman voor de nieuwe bewindvoerders van de Ba-
taafsche republiek. Zijn zaakgelastigde Mr. W. G. Panneboeter biedt uiteindelijk in een advertentie in de 
Bredasche Courant van 16 juli 1814 de ‘Heerenhuizinge’ te koop aan, ‘zijnde sedert korte jaren geheel nieuw 
opgetimmerd…’ 

de verkoop 
	  



Verhefbrief 11 september 1779 die getuigt van de koop door Gerrit Willem Motman 
van bezittingen, waaronder het leengoed, van Nicolaes Cornelis Tieboel 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

	  

	  



	  

	  
Fragment verhefbrief 1779 (origineel in archief familie Scholten van Aschat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gevel oostzijde (achtergevel) met empi-
revensters en schuiframen met kleine 
roedeverdeling, foto F. Reissig, Breda 
±1890-1900 (scan van fotokopie van ori-
gineel)	  
	  
Ferdinand Reissig (1852-1936) 
vestigt zich op 1-5-1882 vanuit 
Middelburg in Breda. De eerste 
vermelding van Reissig als foto-
graaf is reeds in 1880. Hij werd be-
kroond te Scheveningen (1892) en 
Utrecht (1893). 
   Reissig was hoffotograaf van 
Koningin Emma en van Juliana. Hij 
was aan het eind van de 19de 
eeuw en in het begin van de 20e 
eeuw de belangrijkste fotograaf 
van Breda. 
 
 
 
 
 

 
Biedemeyer – Menno Victor Elisa Philip Scholten van Aschat, kleinzoon van Victor Elisa Philip Menno 
Scholten van Aschat en Louisa Woldringh, maakte in 1969 aantekeningen over de negentiende eeuw, gerela-
teerd aan het leven en het werk van zijn familie in Brabant. Over Woldringh, zijn overgrootvader, merkt hij 
o.m. het volgende op: ‘Panneboeter, Vrouwenhof, H.W. op schoorsteenkappen. Vrouwenhof in verval. Door 
Woldringh getransformeerd in Biedemeier stijl. Sierkanonnetjes. Mevr. Woldringh zeer Calvinistisch, geen 
Sinterklaas, Engelsch werk, Sterrebosch.’ Het is lastig om uit deze opsomming iets op te maken over wat 
Woldringh sinds 1817 precies met het Vrouwenhof heeft gedaan. Mogelijk heeft hij het 18de-eeuwse landhuis 
voorzien van empire-vensters en een gepleisterde voorgevel.  
     Op een schilderij en op enkele foto’s uit het laatste decennium van de 19de eeuw zien we een achtergevel 
met een tweetal schuiframen met kleine roedeverdeling en luiken. Dit type raamkozijn is vanaf omstreeks 
1685 bekend en maakte halverwege de 18de eeuw plaats voor een type schuifraam met grotere ruiten. Op 
een foto uit ±1935 zijn die twee schuiframen nog steeds te zien. Afgaande op een tekening van J.J. Werz uit 
1945 zijn de schuiframen dan in elk geval al vervangen door schuiframen die overeenstemmen met de overi-
ge ramen van het huis. 
     Met name de verbouwingen in de periode 1954-1962 zijn ingrijpend te noemen. De oorspronkelijke kap 
met de dakkapellen maakte plaats voor een nieuwe zonder dakkapellen, de uit 1911 daterende erker onder-
ging een complete metamorfose en ook van het interieur bleef weinig heel. In de zuidgevel werden ook een 
aantal nieuwe ramen geplaatst. 
 
 
 

de herbouw 
	  



Fragment schilderij, olieverf ca. 1890, 
Aimery Raymond Philippe Victor de 
Girard de Mielet van Coehoorn (1854-
1926), echtgenoot van Cornelie Hen-
riette Lydie Victoire Louise Scholten 
van Aschat (1858-1913) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAMEN VAN HET VROUWENHOF  
 
In de achtergevel van het Vrouwenhof zaten om-
streeks 1935 nog twee ramen van het type schuifraam 
met kleine roedeverdeling. Aan te nemen valt dat deze 
ramen ouder waren dan de overige die als empire-
venster te klassificeren zijn. 
 
 
 
 
 
                         

 
gevelfragment met ramen achterzijde ±1895 

 



                                        
 gevelfragment ramen achter- en voorzijde ±1895      gevelfragment ramen voorzijde 1955 en 1989 
 

De overige ramen zijn van het type empirevenster met accent op de middenas (±1810) zij het dat een aantal 
van deze vensters toch een schuifraam hebben. De dakkapellen zijn ±1960 met de oude kap verwijderd. 
 
Raam, oude historische ramen - oude ramen, roedenindeling - Met dank aan Bureau Monumenten en Ar-
cheologie Amsterdam http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/raam_oude_ramen_roedenindeling.htm 
 

Kruiskozijn en glas-in-lood (begin 17e eeuw)  
17e eeuwse huizen hadden kruiskozijnen: kozijnen die in het midden verdeeld worden in vier 
delen door een meestal houten kruis. Ze werden tot ±1700 toegepast, meestal voorzien van 
luiken. De ruitjes waren ongeveer 10 x 15 cm.  
 

 
Kruiskozijn met houten roeden (±1640)  
Na 1640 wordt geen glas-in-lood meer toegepast. De kwaliteit van het glas werd beter, waardoor 
men grotere ruitjes kon maken: ongeveer 20 x 25 cm. Lood was te slap om dat formaat de nodige 
steun te geven en werd daarom vervangen door roeden van hout.  
 

 
Schuifraam met kleine roedeverdeling (±1700)  
Omstreeks 1685 verscheen er een nieuw type kozijn: een schuifraam zonder kruis, waarvan het 
bovenste deel vastzat en het onderste kon schuiven. Dit venster wordt in Amsterdam na 1700 
algemeen toegepast. De eerste schuiframen hadden in de breedte vijf of zes ruiten in houten 
roeden.  
 

 
 Schuifraam met grotere ruiten (±1750)  
Toen omstreeks 1750 de kwaliteit van het glas weer beter werd, waren er nog vier ruiten nodig.  
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oude ramen, roedenindeling *)

Geschiedenis van de ramen, met voorbeelden in Amsterdam

Kruiskozijn en glas-in-lood  
(begin 17e eeuw)

17e eeuwse huizen hadden
kruiskozijnen: kozijnen die in het
midden verdeeld worden in vier delen
door een meestal houten kruis. Ze
werden tot ±1700 toegepast, meestal
voorzien van luiken. De ruitjes waren
ongeveer 10 x 15 cm. 
Voorbeeld: Bloemgracht 87-91,
reconstructie.

Kruiskozijn met houten roeden  
(±1640)

Na 1640 wordt geen glas-in-lood meer
toegepast. De kwaliteit van het glas werd
beter, waardoor men grotere ruitjes kon
maken: ongeveer 20 x 25 cm. Lood was
te slap om dat formaat de nodige steun te
geven en werd daarom vervangen door
roeden van hout. 
Voorbeeld: Singel 85, waarschijnlijk
oorspronkelijk wel met glas-in-lood.

Schuifraam met kleine
roedeverdeling (±1700)

Omstreeks 1685 verscheen er een
nieuw type kozijn: een schuifraam
zonder kruis, waarvan het bovenste
deel vastzat en het onderste kon
schuiven. Dit venster wordt in
Amsterdam na 1700 algemeen
teoegepast. De eerste schuiframen
hadden in de breedte vijf of zes ruiten
in houten roeden. 
Voorbeeld: Geldersekade 8.

Schuifraam met grotere ruiten  
(±1750)

Toen omstreeks 1750 de kwaliteit van het
glas weer beter werd, waren er nog vier
ruiten nodig. Voorbeeld: Herengracht
493.

Schuifraam met grotere ruiten  
(±1790)

Na 1790 nam het aantal ruiten in de
breedte zelfs af tot drie of twee.

Empire-venster met accent op
middenas (±1810)

In de 19e eeuw kwamen de Franse
vensters in de mode: dit waren geen
schuiframen, maar naar binnen
opendraaiende ramen. Deze vensters zijn
te herkennen aan de dikkere middenas. 
Voorbeeld: Herengracht 40.

Schuifraam zonder accent op
middenas (±1840)

Het Empire-venster beïnvloedde ook

T-raam  
(±1870)

Na 1850 kwam industrieel gemaakt glas
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Schuifraam met grotere ruiten (±1790)  
Na 1790 nam het aantal ruiten in de breedte zelfs af tot drie of twee.  
  
 
 
 
Empirevenster, accent op middenas (±1810)  
In de 19e eeuw kwamen de Franse vensters in de mode: dit waren geen schuiframen, maar naar 
binnen opendraaiende ramen. Deze vensters zijn te herkennen aan de dikkere middenas.  
 
 
 
 
Schuifraam zonder accent op middenas (±1840)  
Het Empirevenster beïnvloedde ook het schuifraam dat gelijktijdig bleef bestaan. Deze vensters 
zijn te herkennen aan het ontbreken van de dikkere middenas.  
 
 
 

  
T-raam (±1870)  
Na 1850 kwam industrieel gemaakt glas op de markt, dat goedkoper was en het mogelijk maakte 
om ook in de schuiframen van eenvoudige huizen maar twee ruiten in de breedte te plaatsen. Het 
vaste bovendeel, het bovenlicht, werd van één enkele ruit voorzien. Het T-raam werd echter ook 
vaak toegepast met naar buiten opendraaiende ramen.  
 

 
De neostijlen van de 19e-eeuw brachten een tijdelijke terugkeer naar glas-in-lood, terwijl de Amsterdamse 
School weer kleinere ruiten terugbracht.  
 

	  
Echtgenote van Hermanus Johannes Woldring: Louisa 
Wilhelmina Frederika barones van Heeckeren van Kell, 
olieverf (?geschilderd door Charles Howard Hodges) 
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oude ramen, roedenindeling *)

Geschiedenis van de ramen, met voorbeelden in Amsterdam

Kruiskozijn en glas-in-lood  
(begin 17e eeuw)

17e eeuwse huizen hadden
kruiskozijnen: kozijnen die in het
midden verdeeld worden in vier delen
door een meestal houten kruis. Ze
werden tot ±1700 toegepast, meestal
voorzien van luiken. De ruitjes waren
ongeveer 10 x 15 cm. 
Voorbeeld: Bloemgracht 87-91,
reconstructie.

Kruiskozijn met houten roeden  
(±1640)

Na 1640 wordt geen glas-in-lood meer
toegepast. De kwaliteit van het glas werd
beter, waardoor men grotere ruitjes kon
maken: ongeveer 20 x 25 cm. Lood was
te slap om dat formaat de nodige steun te
geven en werd daarom vervangen door
roeden van hout. 
Voorbeeld: Singel 85, waarschijnlijk
oorspronkelijk wel met glas-in-lood.

Schuifraam met kleine
roedeverdeling (±1700)

Omstreeks 1685 verscheen er een
nieuw type kozijn: een schuifraam
zonder kruis, waarvan het bovenste
deel vastzat en het onderste kon
schuiven. Dit venster wordt in
Amsterdam na 1700 algemeen
teoegepast. De eerste schuiframen
hadden in de breedte vijf of zes ruiten
in houten roeden. 
Voorbeeld: Geldersekade 8.

Schuifraam met grotere ruiten  
(±1750)

Toen omstreeks 1750 de kwaliteit van het
glas weer beter werd, waren er nog vier
ruiten nodig. Voorbeeld: Herengracht
493.

Schuifraam met grotere ruiten  
(±1790)

Na 1790 nam het aantal ruiten in de
breedte zelfs af tot drie of twee.

Empire-venster met accent op
middenas (±1810)

In de 19e eeuw kwamen de Franse
vensters in de mode: dit waren geen
schuiframen, maar naar binnen
opendraaiende ramen. Deze vensters zijn
te herkennen aan de dikkere middenas. 
Voorbeeld: Herengracht 40.

Schuifraam zonder accent op
middenas (±1840)

Het Empire-venster beïnvloedde ook

T-raam  
(±1870)

Na 1850 kwam industrieel gemaakt glas

Wat Kost 'n Nieuw Kozijn?
Nieuwe Kozijnen? Bekijk dé Grootste
Kozijnen Website van Nederland!
www.Kozijnen.KozijnenVergelijker.nl

Kozijnen prijzen
Kwaliteit Houtnerf 20jr Garantie Vraag
Online Scherpste Offerte Aan!
www.KozijnPlan.nl
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het schuifraam dat gelijktijdig bleef
bestaan. Deze vensters zijn te
herkennen aan het ontbreken van de
dikkere middenas.

op de markt, dat goedkoper was en het
mogelijk maakte om ook in de
schuiframen van eenvoudige huizen maar
twee ruiten in de breedte te plaatsen. Het
vaste bovendeel, het bovenlicht, werd van
één enkele ruit voorzien. Het T-raam
werd echter ook vaak toegepast met naar
buiten opendraaiende ramen. Voorbeeld:
Herengracht 572.

De neostijlen van de 19e-eeuw brachten een tijdelijke terugkeer naar glas-in-lood, terwijl de Amsterdamse
School weer kleinere ruiten terugbracht. Sindsdien zijn er steeds grotere glasplaten gebruikt, waardoor de
houten roeden zelfs geheel verdwenen.
Veel gevels geven een rommelig beeld omdat ze op elke verdieping een ander venstertype hebben. Echter,
bij restauraties brengt men vaak de oorspronkelijke, houten roedenverdeling terug. De oorspronkelijke
maat van de roedeverdeling is bij 18e eeuwse gevels vaak gemakkelijk af te leiden aan het ritme van de
naar boven lager wordende vensters (de ruitjes hadden over de gehele gevel immers een vaste maat).
Bovendien zijn soms in de kleine raampjes van de kroonlijst nog de oorspronkelijke ruitjes aanwezig.

*) Met dank aan Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam
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          Getekend portret Willem Karel Woldringh, ca. 1840                          Getekend portret Louisa Woldringh, ca. 1840 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
    Juliana Conradina ca. 1845               Willem Karel ca. 1845                       Louisa ca. 1845 
 

 
De entree – Om vanaf ‘de dreef’ bij het huis te kunnen komen moest men van oudsher over ‘de brug’. In de 
huurovereenkomst met jonker Tilman Surmont in 1669 wordt al over reparatie van ‘de brugge’ geschreven.  
  In 1744 schrijft Thomas Ernst van Goor over (vanouds) een omwaterd huis. Een oud verhaal, dat de ronde 
doet binnen de familie Scholten van Aschat, gewaagt over een jonker (van Rymerswale) die over de houten 
brug aan komt gereden. Eind 18de eeuw is (mogelijk op de resten van dit oude huis) het huidige Vrouwenhof 
gebouwd. De familie Woldringh-Scholten van Aschat bewoonde dit huis in de 19de eeuw. Mogelijk verving 
deze familie of de latere eigenaar A. van Gilse de houten brug over de gracht (in de as van de oprijlaan en de 
entree van het huis) door een stenen brug. Van deze brug zijn omstreeks 1960 de stenen balustrades 
verwijderd en vervangen door ijzeren brugleuningen met dito poort. In 2005 is de hele brug gesloopt en ver-
vangen door een aarden wal met duiker…… De brugleuningen en de poort zijn vervolgens herplaatst….  

 

de brug 
	  



       
      ,,Het Vrouwenhof’’ en de brug ±1890-1900 

 
 

        
   stenen brug, anno 1925                                                          stenen brug, anno 1919 
 



	  
                     stenen brug, anno 1950 
 

           
       stenen brug in 1996                                               aarden wal (met duiker) en brugleuning in 2012 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
     stenen brug over de hoofdgracht noordzijde Vrouwenhof                          stenen brug bij Koetshuis	  



 

           
        stenen brug noordzijde anno 2012                                                    ‘Koetshuisbrug’ anno 2012 
 

	   	  
 stenen brug over ‘beekje’ in Engelse tuin, anno 1921 
 

        
 stenen bruggen over ‘beekje’ in Engelse tuin anno 2012 
 
 
 
 
 
 



 

                                                  
±1890-1900, rechts van de dreef de boerderij (niet het Koetshuis) 

 
 
Entree ,,Huize Vrouwenhof’’ 
(opschrift op palen) anno 
1909 met nieuwe aanplant 
(versmalde) oprijlaan aan de 
Nispenseweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de dreef 
	  



 

	  
                     Engelse tuin bij het Vrouwenhof, Foto F. Reissig ±1890-1900 

                      
 
 

de tuin 
	  



Rustieke brug over ‘beekje’ in Engelse tuin. Foto A. Bruglemans 
±1880-1885 
 
Rustieke brug – Op de topografische kaart van 1870 
is de structuur van de tuin in het omgrachte perceel 
nauwkeurig ingetekend. De vijver lijkt uit te lopen in een 
beekje dat uitkomt in de gracht aan de zuidzijde. De brug 
op de afgebeelde foto’s verbond het westelijke deel van 
de tuin met het oostelijke. Bij de grachtdelen was op de 
hoofdbrug aan de voorzijde na nog nergens een brug te 
bekennen.   
 

Leonard Springer – K. W. F. Scholten van Aschat liet 
in 1991 weten dat zijn grootvader, naar wie hij genoemd 
is, de landschapsarchitect Leonard Springer in de arm 
had genomen ter verbetering van de tuin, in elk geval wat 
betreft de borders om het huis. Een plantekening daarvan 
is niet bekend. Wel bewaart men in Wageningen een uit-
breidingsplan van de tuin uit 1916.  Dat plan werd door 
Springer getekend in opdracht van de toenmalige eige-
naar A. van Gilse. Op een eveneens in Wageningen be-
waarde studietekening staan wel enkele voorbeelden van 
een rustieke brug die qua type doen denken aan de brug 
in de tuin achter het huis van het Vrouwenhof.   

 
Soortgelijke rustieke brug op studietekening van Leonard Springer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderen van Victor E. Ph. M. Scholten 
van Aschat en Louisa Woldringh in 
Engelse tuin bij brug over ‘beekje’. 
Foto A. Bruglemans ±1880-1885 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                                                      Topografische kaart 1840 met bos bij Vrouwenhof                                    

het bos 
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Topografische kaart 1870 met sterrenbos                                    Topografische kaart 1870 met bos bij vrouwenhof 

 
 
Volgens achterkleinzoon 
M.B.C. Scholten van 
Aschat is de man met de 
strooien hoed links 
Victor Elisa Philip Menno 
Scholten van Aschat. De 
jongen in het midden 
zou dan diens zoon 
Karel Willem Fannius 
kunnen zijn. De man met 
de strooien hoed rechts 
kan een broer of zwager 
zijn van Victor. De fami-
lie Scholten meent te 
weten dat het gezel-
schap poseert in een der 
lanen van het sterrenbos 
bij het Vrouwenhof.                                 
   Frans A. Th. Smits, 
museaal attaché van het 
Legermuseum in Delft 
merkt op: ‘Deze foto is 
genomen tijdens de 
Nederlandse mobilisatie 

van de oorlog van 1870. Het offciciersboekje van 1871 geeft aan Het 3e regiment infanterie gelegerd te 
Bergen op Zoom; zo ook het 4e bataljon. Officieel telt een bataljon 4 compagnieen; door de Frans Duitse 
oorlog was het regiment o.a. het 4e bataljon met een compagnie extra aangevuld. Ik denk dat deze 
compagnie op oefening na de velddienst op het landgoed is ontvangen. Uit de handtekeningen kan ik de 
namen opmaken van kapitein J.H. van Haeften, 2e luitenant W.F.H.S. Petter. De handtekening van de 1e 
luitenant is moeilijk te ontcijferen.’  
   De meegestuurde gegevens uit het ‘boekje 1871’ maken het mogelijk de handtekening van de 1e luitenant 
toe te schrijven aan A.G. Wilkens. Wat de handtekening van de kapitein betreft, deze lijkt eerder van J.C. 
Valter te zijn en niet van Van Haeften. 
 



Koninklijke Harmonie De Unie, 1905	  
 

De Unie en de Vlijt – In 
1969 schrijft Aug. Buijsen: 
‘Haar zilveren jubileum vierde 
,,de Unie’’ op grootse wijze in 
het ,,Lustbosch van de WelEd. 
Geb. Heer Scholten van 
Aschat" met een festival. Op 
zondag 27 juli 1879 verzamel-
den zich 17 gezelschappen, 
waaronder harmonieën, fanfa-
res en mannenkoren uit West-
Brabant en de Belgische plaat-
sen Merksem, Stabroek en 
Wilrijk, op het (oude) Stations-
plein. Daarna ging het in op-

tocht naar het Raadhuis, waar Burgemeester L. J. Schoonheyt (sinds 1874 voorzitter van ,,de Unie’’) de 
erewijn liet ronddelen. Aldus gesterkt begaven de musici zich naar het feestterrein en zorgden, getuige de 
lirische beschouwingen in ,,de Grondwet’’, voor een geslaagd muziekfeest’’.’  
     In 1962 schrijft J. M. Th. Verschueren: ‘In 1900 wordt het pand bewoond door de industrieel Karel Willem 
Fannius Scholten van Aschat. Evenals zijn vader zaliger had hij het erelidmaatschap van de Koninklijke 
Harmonie ,,Vlijt en Volharding’’, alhier. De harmonie, opgericht 12 augustus 1886, bestond vorig jaar dus 75 
jaar. Haar zomeruitvoeringen hadden in de jaren rond de eeuwwisseling steeds plaats in het Lustbos der 
familie Scholten van Aschat, zoals ook het Groot Internationaal Festival op 15 en 16 juli 1900. Het huis wordt 
dan gemeenlijk genoemd ,,het Hof’’.’  

 
Harmonie Vlijt en Volharding, 1911	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerooid – Mr. Aloysius Jacobus Lucianus Maria van Gilse liet in het begin van de vorige eeuw het hele 
‘’Lustbos’’ en ook alle bomen langs de oprijlaan rooien. Langs de oprijlaan plantte hij vervolgens nieuwe 
bomen. Het bos maakte plaats voor weiland. 
 

verantwoording: Jan van Nassau omd@roosend.demon.nl 


