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Inleiding 
 
Een nieuwe start voor het Princenhaags museum in 2018. 
Na de eerste tentoonstelling in 1993 leidde het Princenhaags museum een zwervend bestaan tot 
2003. In dat jaar kreeg het de beschikking over de aula van begraafplaats Haagveld.  
 
En nu vanaf 1 januari 2018 heeft stichting Princenhaags Museum de beschikking over een com-
pleet gerenoveerd pand met een schitterende nieuwe aanbouw van ruim 120 m

2
. 

 
Ook de opzet van de exposities verandert.  
De eerste drie maanden en de laatste drie maanden van het jaar organiseert het Princenhaags 
museum zelf exposities met een heemkundige achtergrond. 
De overige zes maanden zijn gereserveerd voor tentoonstellingen georganiseerd door anderen 
dan het Princenhaags museum. 
 
Ook de huiskamer wordt beschikbaar gesteld voor activiteiten die verband houden met de doel-
stellingen van de stichting. 
 
Het Princenhaags museum gaat aan de slag met een nieuwe huisstijl. De donateurs worden 
voortaan vrienden van het museum genoemd. 
Het aantal medewerkers is aanzienlijk uitgebreid. We kunnen rekenen op 40 vrijwilligers 
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Organisatie Stichting Princenhaags museum 

De stichting Princenhaags museum 
is in 1995 ingeschreven in het register van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Bre-
da en staat geregistreerd onder nummer  
41106685 
 
Doelstelling 
De Stichting Princenhaags museum heeft 
zich ten doel gesteld het culturele erfgoed 
van het dorp te bewaren, te documenteren 
en door thematentoonstellingen dichter bij 
haar bewoners, oud-bewoners en alle andere 
belangstellenden te brengen. Veel werk 
wordt belangeloos verzet door de leden van 
het stichtingsbestuur en andere vrijwilligers. 
 
Bestuur 
De volgende personen vormen het bestuur 
van de stichting: 
Rini van der Linden, voorzitter   
Frans Langen,  secretaris  
Ad van den Enden, penningmeester  
Mart van den Berg, pandbeheer 
Ab van Olphen, conservator 
Kees van Oosterhout, vicevoorzitter 
 . 
De organisatie kan rekenen op de ondersteu-
ning voor  allerlei werkzaamheden door: 
Jan Bachman 
Els Baljeu   
Len van den Berg  
Annemiek Bonekamp  
Michiel Crince  
José  van Dun-Dirven  
Wibout van Dort 
Erik van Elderen 
Lia van Endschot 
Ilse Goyarts 
Louis Hoenen 
Frans van Langen 
Ineke van Langen 
Elly  van der Linden 
Mieke  Mertens-Verhagen 
José Moelands 

Frans Moelands 
Ferry Muller 
Elly Muller 
Eelco van Olphen 
Lisette van Olphen-Bachman 
Anneke Raspe-Aerts 
Lieneke van der Schoot 
Ida Sol 
George Tacq 
Wim van Unen 
Marianne van Unen 
Conny Verheijen 
Anja  Wildeboer 
Martin Wildeboer  
 
Werkgroepen 
Het bestuur verdeelt in overleg de taken voor 
de werkgroepen die zich onder andere bezig-
houden met het gebouw, de exposities, inter-
views, publicaties en monumenten in Princen-
hage. 
De werkgroepen worden -waar nodig of wen-
selijk- aangevuld met expertise en ondersteu-
ning van buitenaf. 
 
Adres Princenhaags museum 
Haagweg 334 - 4813 XE Breda-Princenhage 
 
Contact: 
Telefoon: 0765143289  
info@princenhaagsmuseum.nl 
www.princenhaagsmusem.nl 
 
Relatie: 
Rabobank Breda    
NL19RABO0182442454 
Kamer van Koophandel:  
41106685 
 
Werkgebied 
Met het bestuur van Heemkundige Kring “Op 
de Beek” is een mondelinge afspraak ge-
maakt, die het werkgebied afbakent. Alles wat 
van de voormalige gemeente ten noorden van 
de  spoorlijn Roosendaal – Breda ligt, behoort  
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tot het werkgebied van “Op de Beek”. Bij grens-
overschrijdende projecten wordt door samen-
werking naar wederzijdse informatie gestreefd. 
 
Museum en Depot 
Het gebouw wordt gehuurd voor een periode 
van tenminste 10 jaar. Het gebouw bestaat uit 
een huis met benedenverdieping met een hal, 
kelder, toilet, keuken en kamer; verder een 
verdieping met 4 kamers  en een zolder; een 
aanbouw  met daarin een ruime entree, toilet-
groep en een expositieruimte; een zgn. chalet 
voor opslag van materialen en ruime tuin met 
een betegeld gedeelte. 
Voor opslag van grotere objecten en expositie-
materiaal is een depot in gebruik bij de Fam. 
Lambregts, Heilaarstraat 196. 

Openingstijden 
Voor iedere expositie worden de openingstij-
den kenbaar gemaakt via de website van het 
Princenhaags museum en het inlichtingen-
bord aan het museum. 
Verder is het museum iedere woensdagoch-
tend open van 10.00 tot 12.00 uur  tenzij an-
ders vermeld 
 

Inkomsten 
Het Princenhaags museum krijgt een subsi-
die van de gemeente Breda. 
Daarnaast kent het museum ruim 175 vrien-
den van het museum die een minimum be-
drag van € 25,00 schenken. 
Een andere bron van inkomsten is de entree 
gelden en sponsoring. 
 

 

ANBI 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde  

belastingvoordelen o.a.  bij erven en schenkingen 

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften  

aan culturele ANBI’s gestimuleerd. 

 

Stichting Princenhaags Museum is een culturele ANBI 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? 

Voor schenkers van een financiële bijdrage aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. 

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrek-

ken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag 

van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 
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www.princenhaagsmuseum.nl 

Op de website staan alle wetenswaardigheden van het Princenhaags museum. O.a. Informatie 

over ons privacy beleid en de tentoonstellingen.  

Hieronder een overzicht van de unieke bezoekers van de website in 2018  
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Opening museum 
 
Zaterdag 13 januari was het zover. Het Princenhaags museum ging 
van start. Burgemeester Paul Depla kwam naar Haagweg 334 om 
daar het nieuwe museum te openen. 
Ruim 200 vrienden, genodigden en belangstellenden hadden zich op 
het binnenplein verzameld. Voorzitter  Rini  van  der Linden bena-
drukte in zijn openingstoespraak het vele werk wat de vrijwilligers en 
bestuur van het museum de afgelopen maanden hebben verricht. 
Met veel waardering werden Arie en Dinah  Roobol  bedankt voor het 
mogelijk maken  van het museum op deze prachtige locatie.  
Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat in 1826 het huis waar de 
familie Roobol nu woont ‘de beurs van Princenhage’’ werd genoemd. 
Hetgeen in deze situatie erg toepasselijk was. 
De voorzitter benadrukte dat met dit nieuwe onderkomen het muse-
um een prachtige toekomst tegemoet gaat waar met name meer 
wordt samengewerkt met andere partijen om het tot een levendige 
culturele plek te maken.Zojuist was bij het 500-jarige Roode Hert een 
bronzen plaquette onthuld. Aansluitend kwam de burgemeester naar 
het museum om daar samen met de kleinkinderen van Anneke en 
Piet de Jong (eigenaar van het Roode Hert) het nieuwe museum te openen. 
Frans Langen maakte namens het museum een film van de opening. Voor de film van de ope-
ning van het museum en de tentoonstelling Duik in onze historie Klik hier 
 

    

https://youtu.be/UMs3ubCk29g


 8 

Tentoonstellingen 

 
Duik in onze historie en  
500 jaar Het Roode Hert.  
 
Op zaterdag 13 januari opende Burgemeester 
Paul Depla de eerste tentoonstelling in het nieu-
we gebouw. 
De titel van de tentoonstelling Duik in onze his-
torie en 500 jaar Het Roode Hert.  
Hierin wordt verwezen naar de functie van het 
Princenhaags museum, te weten het verwerven 
en beheren van het erfgoed van Princenhage. 
Voor deze tentoonstelling is er een selectie ge-
maakt van de topstukken van het museum waar-
onder de pas verworven portretten van de burge-
meesters van Princenhage. 

 
. 

 
 
 

  

Burgemeester 
Sutorius 

Ambtsketting met penning van 

de gemeente Princenhage 



 9 

Biografie Louise Stratenus 
 
Nanny van Berkum schreef een biografie van 
Louise Stratenus. Louise was schrijfster en 20 
maart is haar sterfdag. Haar pseudoniem was 
Mata van Zweimarck. Ze is geboren in Zeist 
op 3 augustus 1852 en ze overleed op 20 
maart 1908 in Princenhage.  
Vrijdag 6 april werd het eerste boek overhan-
digd aan Dhr. A. Roobol, die de uitgave finan-
cieel  mogelijk maakte. Ze schreef heel veel 
onder meer 'Lindendaal'. Een roman die over 
het leven op Boschdal gaat en dat zich in het 
huidige Prinsenbeek afspeelde. Dit werk werd 
vertaald in leesbaar Nederlands door Petra 
Cornelisse in samenwerking met Nannie van 
Berkum en Sjoerd Eeftens.  
 
Nannie van Berkum 'Louise Stratenus, Een 
schrijvende freule'. Het boek is naast de regu-
liere boekhandel ook in het museum te koop. 
 
Deze presentatie en de expositie was een sa-
menwerking tussen het Princenhaags muse-
um en Heemkundekring Op de Beek. 

Schrijfster Nanny van Berkom overhandigt het eerste 

exemplaar aan Dhr. A. Roobol 

Er worden bloemen gelegd op het graf 

van Louise Stratenus 
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Schilderijen van Martin Wagenvoorde in  het Prin-
cenhaags museum 
 
Vanaf woensdag 6 juni tot en met zaterdag 7 juli 2019 
was er in de expositieruimte van het Princenhaags mu-
seum, Haagweg 334 te Breda een expositie van de 
schilderijen van Martin Wagenvoorde. Op woensdag-, 
vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur was 
Martin Wagenvoorde, emeritus-predikant van de Johan-
neskerk te Princenhage, zelf gastheer.  Het werk van 
Martin is verhalend-symbolisch-figuratief te noemen en is 
vaak geïnspireerd door mythen, legenden, sprookjes en 
Bijbelse verhalen.         Aantal bezoekers: 175 personen 

Exposities  
Helma Raaijmakers schreef in het wijkblad Princen-
hage: 

Expositie ‘De boom van Mondriaan in de tuin van 
oom Cent’ door burgemeester Depla geopend 
“Vincent van Gogh hoort gewoon bij Princenhage. 
Hij schreef aan zijn broer Theo over zijn tochten 
vanuit Etten naar zijn oom Cent in Princenhage.” 
Zijn schilderij ‘de Sterrenhemel’ is hier ongetwijfeld 
op gebaseerd. De revolutionaire schilderkunst van 
Vincent heeft zich – alhoewel eerst niet begrepen - 
door ontwikkeld naar hedendaagse kunstwerken.   
Ik feliciteer dan ook de kunstenaars en het Princen-
haags Museum met deze prachtige tentoonstelling, 
waarop 16 kunstenaars in verschillende disciplines 
die allen geïnspireerd zijn door de boom in de tuin 
van oom Cent, die door Vincent en Theo geplant 
zou zijn.” De bedoelde boom staat er nog steeds, 
achter huize Mertersem. De burgemeester nam uit-
voerig de tijd om de werken van alle kunstenaars te 
bezichtigen en met hen over hun werk te praten.  
De kunstwerken komen prachtig tot hun recht in de 
mooie lichte expositieruimte van het Princenhaags 
Museum. 
Aantal bezoekers: 375 personen 

Frans van Veen en 
Moniek van Wijk 
 
Landschapsschilder 
Frans van Veen met 
Moniek de Wijk  25 
augustus t/m 2 sep-
tember  
Aantal bezoekers: 
250 personen 
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400 jaar Turfvaart en Bieloop 

Voor het eerst in haar geschiedenis organiseerde het 
Princenhaags museum een tentoonstelling (eigenlijk 
een samenwerkingsproject) met vier andere organisa-
ties: Brabantse Delta, Gilde de Baronie, Landstad De 
Baronie en KNNV, vereniging voor veldbiologie. 
Aanleiding voor dit project was het feit dat 400 jaar 
geleden de Turfvaart werd gegraven om de turf van 
de wingebieden te vervoeren naar Breda. 
Het project behelsde naast de tentoonstelling nog een 
wandeltocht en een fietstocht langs de Turfvaart ook 
de uitgave van een boekwerk 400 jaar Bredase Turf-
vaart, geschreven door Charles Schils, een film van 
John Vegt en een drietal lezingen. 

In de week voorafgaande aan de opening van de ten-
toonstelling 400 jaar Turfvaart en Bieloop organiseer-
de IVN Mark & Donge een wandeling langs de Turf-
vaart en Bieloop.  

Fietstocht 400 jaar Turfvaart  
en Bieloop 
In het kader van de Open Monumenten 

Dagen Breda 2018 en de tentoonstelling 

“400 jaar Turfvaart en Bieloop”,verzorgde 

Fietsgilde De Baronie op zondag 9 sep-

tember een tocht van een kleine 30 km 

die aansloot bij deze tentoonstelling. Van-

uit Princenhage ging de tocht door het 

stroomgebied van Turfvaart en Bieloop. 

Onderweg was er natuurlijk de nodige 

aandacht voor dit gebied en zijn historie. 

Bovendien werd er stil worden gestaan bij 

diverse landgoederen.  

Tijdens de Open Monumentendagen reed 

er oude BBA bus bezoekers langs de 

landgoederen aan de Turfvaart. 

Totaal aantal bezoekers tijdens de 
Open Monumentendagen:  
425 personen 
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Lezingen in het kader van 400 jaar Turfvaart 

Hoe venen verschenen en verdwenen 
 

Op 27 september organiseer-
de het Princenhaags  muse-
um  in de Johanneskerk een 
lezing, gehouden door Karel 
Leenders over de 
opkomst en het verdwijnen 
van de venen waar de turf 
werd gestoken. Karel Leen-
ders, schrijver van het boek 
Verdwenen Venen beet het 
spits af. Voorafgaand werd 
de prachtige documentaire-
film over de Turfvaart van John Vegt op groot scherm 
vertoond 
Aantal bezoekers: 75 personen 

. 

400 jaar Turfvaart en Bieloop 

Op 7 september opende wethouder Marianne de Bie deze 
tentoonstelling die in totaal 5 weekeinden open zou zijn  
 
 
 
 
Bijzondere belangstelling was er voor de 10 meter lange foto 
op de grond met  daarop de loop van de Turfvaart en de  
Bieloop. 
 
Totaal aantal bezoekers tentoonstelling: 904 personen 
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Op 18 oktober volgde een tweede lezing in de Johanneskerk, gehouden door Wieke Bonthuis en 

Hans Schep. Zij vertelden over het werk van het waterschap de Brabantse Delta in dit belangrij-

ke natuur historische gebied 

Aantal bezoekers: 60 personen 

De derde en laatste lezing was op 29 november en 

werd gehouden door Thijs Caspers 

Aantal bezoekers: 75 personen 

 

Nieuwsbrieven 

Om onze vrienden van het museum zo goed mogelijk 
op de hoogte te houden van de activiteiten 
van het Princenhaags museum zijn er zeven nieuws-
brieven uitgegaan 
 
Vanaf nieuwsbrief 6 opgesteld volgens een nieuw 
concept.  
In de Nieuwsbrief  konden wij u onder meer melden 
dat het Princenhaags museum van Rabobank Breda 
een bijdrage van € 1080,43 heeft ontvangen als bij-
drage voor de aanschaf van een binnen en buiten ge-
luidsinstallatie. 
 
In een eerdere nieuwsbrief vertelden wij u reeds dat 
opbrengst van de Rabo clubkas campagne  
€ 420,80 bedroeg. 
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Princenhaags Museum : Financiele gegevens ANBI  2018 

 

Financieel overzicht 2018 Princenhaags Museum. 

 

     Inkomsten   13.101 

     Uitgaven                  -12.209  

     Positief resultaat      892  

 

  Balans per 31 Dec 2018. 

 

 

 

 

 

 
 

             Debet - Activa                            Credit : Passiva 

Liquide middelen       3.101   Te betalen kosten        400    

          

Voouitbet. Kosten       2.547   Kruisposten        332    

          

     Donaties 2019  ontvangen     

       in 2018     2.403    

          

    Eigen vermogen     2.513    

          

          

Totaal  
      
5.648  Totaal      5.648  
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Vooruitblik 2019 

Organisatorisch gaat er een en ander veran-
deren. Penningmeester Ad van den Enden 
en secretaris Frans Langen hebben aange-
geven dat zij hun functie graag overdragen 
aan jongeren zodra die beschikbaar zijn. 

De portefeuille van Ad zal op termijn worden 
overgenomen door Martin Wildeboer, die te-
vens de functie van vicevoorzitter krijgt. Jo-
rine van de Corput zal in de loop van 2019 
het secretariaat  overnemen. 

 

Op initiatief van het Princenhaags museum 
zijn de banden tussen de diverse erfgoedver-
enigingen in groot Breda en de gemeente 
Breda zelf flink verstevigd. De resultaten hier-
van komen tot uiting in een samenwerking 
die leidde tot het organiseren van een avond 
over 500 jaar René de Chalon en een geza-
menlijke tentoonstelling  in het stedelijk Mu-
seum Breda met als thema bevochten Baro-
nie, een expositie in het kader van 75 jaar 
bevrijding. 

 

Tentoonstellingen in 2019 

Van januari tot april  de tentoonstelling over 
het leven in Princenhage in de jaren 1950 – 
1970 met als titel: Toen Opa en Oma nog 
jong waren….. 

Een bijzondere aandachtstrekker daarbij zijn 
de gedigitaliseerde films uit die jaren, ge-
maakt door Louis Kock en beschikbaar ge-
steld door de familie. 

Vanaf 22 maart zal de tentoonstelling gedeel-
telijk worden vervangen door 200 jaar Johan-
neskerk 

In de periode april – september zijn de vol-
gende tentoonstelling te zien in het Princen-
haags museum 
Marja Scholtens met Boeken in beeld 
Het Gele Huis met werken van diverse kun-
stenaars  
Annemie Jaspers Vilt en grafiek 
En tot slot zal er samen met Stedelijk Muse-
um Breda een expositie plaatsvinden onder 
de naam 'Wij de kunstenaars van Breda  
deel IV' 
 

Cornelis Jacobus van  
Oeckelen  
 
Op een geheime locatie in 
Princenhage maakte hij 
een bijzondere robot (lees 
het verhaal onderaan). De 
documentaire is ook opge-
nomen rondom het Prin-
cenhaags museum. De 
première van deze docu-
mentaire zal plaatsvinden 
23 mei a.s. in de Johannes-
kerk  

 

Muziek in het museum 

In de eerste vier zondagen in juni kunt u op ons 
nieuwe buitenterras in de binnentuin genieten 
van muziek in het museum. Op 30 juni zijn we 
ook open en vind Princenhage Klassiek tweede 
editie plaats. 

 

In de maanden oktober tot en met december or-

ganiseert het Princenhaags museum zelf een 

tentoonstelling over Jacques van Poppel en de 

75 jarige bevrijding van Princenhage. 

 


