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HET VUGHTS MUSEUM PAKT DE DRAAD WEER OP 

 
Toen we in februari 2020 Petrusbode 42 verzonden konden we nog niet vermoeden 
dat we het Vughts Museum in DePetrus korte tijd later zouden moeten sluiten in 
verband met corona. Een editie waarin we schreven over de toen nog lopende 
tentoonstelling over kunstschilder en ‘bon vivant’ Reinier Pijnenburg, de cursus 
Vughtologie die op het punt stond te beginnen, de aankondiging van een lezing over 
‘de Zuiderwaterlinie, en de eerste ‘kwartaalkast’ in DePetrus. Helaas verstoorde 
corona alle activiteiten, ook natuurlijk die van het Vughts Museum in DePetrus. Van 
de nood een deugd makend liet het Vughts Museum toch van zich horen door de 
wekelijkse publicatie van één van de Schatten van Vught in het Klaverblad en via de 

website en social media van het Vughts Museum en 
DePetrus. Een foto en een verhaaltje over een 
interessant onderdeel van de collectie van ons 
museum. Aan de reacties te merken een initiatief dat 
zeer werd gewaardeerd. Op woensdag 8 juli 
verscheen hiervan de 15e en laatste in het Klaverblad. 
In deze Petrusbode kunt u alle afleveringen nog eens 
rustig nalezen.  
 
 
 
Feather Light van Michel Rijk in Kwartaalkast DePetrus 

 
In deze Petrusbode ook een artikeltje over onze nieuwe ‘kwartaalkast’ in DePetrus en 
aandacht voor de inhoud van het tijdschrift ‘Schatten van Vught’ waarvan recent een 
nieuw exemplaar verscheen.  
 
Inmiddels kunt u het Vughts Museum in DePetrus weer bezoeken. Wel gelden er nog 
een aantal coronabeperkingen die u kunt vinden via www.depetrus.nl. 
 
Voor groep van maximaal 8 personen organiseren we ook weer rondleidingen in 
DePetrus. Ook hiervoor verwijzen wij naar de bovengenoemde website.  
 

 

http://www.depetrus.nl/
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Schatten van Vught 1:  Burgervaders van Vught en Cromvoirt 

Vught is een heel oud dorp. Ouder dan  
’s-Hertogenbosch. Al in de Middeleeuwen had het 
dorp twee kerken. Die twee kerken staan nog steeds 
in het Vughtse gemeentewapen. En dat gemeen-
tewapen siert natuurlijk ook de ambtsketen van de 
burgemeester. In het Vughts Museum is de ambts-
keten te bewonderen die tot 1958 gedragen werd.  
Hij is bevestigd op het galauniform dat burge-
meesters vroeger hadden. In dezelfde vitrine staat 
nog een pop met een burgemeesterspak. Dat is van 
de burgemeester van Cromvoirt. Cromvoirt was van 
1811 tot 1933 een zelfstandige gemeente.  
Het Cromvoirtse gemeentewapen bevatte de 
patroonheilige van het dorp: Sint-Lambertus.      
 

Ambstketen 

Schatten van Vught 2: Villa Leeuwenstein 
 
Leeuwenstein is een oud landgoed. Van 1753 tot 1899 stond er een villa, die 
gebouwd was door de Bossche schepen en historicus mr. Johan van Heurn. Johan 
en daarna zijn zoon Jan gebruikten de villa als tweede huis. In 1794 moest Jan, die 
óók schepen was van ’s-Hertogenbosch, naar zijn eigen huis in Vught komen om de 
overgave van zijn stad aan te bieden aan de Franse generaal Pichegru.  In 1864 
kwam het huis in het bezit van de Bossche bankier Jan van Rijckevorsel. Zijn zoon 
Herman brak in 1899 het oude huis van Van Heurn af om er een nieuwe villa te 
bouwen. Dat is de villa die in 1935 werd aangekocht door de gemeente Vught om er 
een gemeentehuis van te maken. Hij werd van binnen volledig heringericht. De 
buitenkant werd wit geschilderd en er kwam een bijzonder torentje op.  
Het Vughts Museum heeft in zijn collectie een wandkleed van de villa van Herman 

van Rijckevorsel. Het toont het 
gebouw van de achterkant met de 
mooie vijver die er nog steeds is. De 
villa zelf is nog in de originele kleur. 
Bij wandkleden wordt doorgaans 
gedacht aan een geweven kleed. Het 
bijzondere van dit wandkleed is, dat 
het niet geweven is, maar geschilderd; 
geschilderd op jute.      
 

 

Leeuwenstein 
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Schatten van Vught 3: De torenhaan van Sparrendaal 
 
Op 13 oktober 1899 verkocht het echtpaar B. van Rijckevorsel-Snijders het landgoed 
Sparrendaal aan de paters van Scheut. Deze missieorde (Congregatie van het 
Onbevlekt Hart van Maria), met hun moederhuis in het Belgische Scheut, was op 
zoek naar Nederlanders die missionaris wilden 
worden in China en Mongolië. Al eerder was een 
Nederlandse Scheutist, Ferdinand Hamer, via 
België naar China gegaan. Hij werd daar bisschop 
en in 1900 vermoord tijdens de Boxeropstand. De 
paters betrokken in Vught de verbouwde villa, die 
nog steeds bestaat en ‘Oud-Sparrendaal’ heet. In 
1930 werd een groot, nieuw gebouw neergezet: 
het Missiecollege ‘St.Franciscus Xaverius’.     
                Haan van Sparrendaal           
            
Een jaar later werd de kapel ingezegend. Op het torentje werd een goudkleurige 
windvaan aangebracht in de vorm van een haan. In 2007 verlieten de laatste paters 
Vught. In 2009 werd het kloostercomplex gesloopt. Het torentje werd aanvankelijk 
bewaard, maar ging uiteindelijk toch naar de sloop omdat geen herbestemmingsplek 
gevonden kon worden. De torenhaan werd geschonken aan het Vughts Museum. 
 

Schatten van Vught 4: Sporen van de VOC 
 

Op 25 april herdenken veel Molukkers dat in 1950 op 
Ambon de Republiek der Zuid-Molukken (Republik Maluku 
Selatan, RMS) werd uitgeroepen. Weinig Nederlanders 
kennen die geschiedenis. Weinigen weten ook waarom zij 
toen naar Nederland zijn gekomen. Dat de meeste mannen 
die destijds onder andere in Vught, in Lunetten, werden 
opgevangen, soldaten waren geweest van het Koninklijk 
Nederlands-Indische Leger (KNIL) 
 
 

VOC-Bord  
 

Dat zij hierheen kwamen, omdat wij – zo’n vierhonderd jaar geleden – daarheen 
waren gegaan. Wij, dat was de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de 
eerste multinational van de wereld, die Nederland rijk maakte door handel met China 
en Japan, maar vooral door de specerijenhandel op de Molukken. Het Vughts 
Museum is – dankzij schenker Antoon van Hedel - in het bezit van twee sierborden 
van de VOC. Maar in Vught zijn meer sporen die verwijzen naar de VOC. In de 
Kleine Gent staat het landhuis Kouwenberg. Daar woonde van 1786 tot 1798 Johan 
van der Voort, oud-gouverneur van Ambon. Hij bezat ook korte tijd het latere 
Gogelhuis op het Marktveld. Aan de Dijk van Maurick ligt een ander landhuis: 
Muyserick. Hier woonde van 1810 tot 1816 het gezin van Jean Rudolph van den 
Berg en Johanna Christina Umbgrove. Hier maakten ze de Franse tijd mee en de 
verdrijving van Napoleon door Pruisische en Russische troepen. Daarna ging het 
gezin naar het eiland Saparua op de Molukken, waar Jean Rudolph resident werd. Zij 
kwamen daar terecht in de laatste grote opstand van Molukkers tegen het 
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Nederlandse gezag: de Pattimura-opstand. Tijdens die opstand werd op 16 mei 1817 
het hele gezin gedood, op één kind na, dat door een Molukse bediende van de 
familie gered werd. Terug in Nederland kreeg dat kind en zijn nakomelingen van 
koning Willem III de naam ‘Van den Berg van Saparoea’. Wonderlijk genoeg heeft 
Vught sinds 1951 allerlei Molukse sporen erbij gekregen, omdat Molukkers in en na 
de Tweede Wereldoorlog niet in opstand kwamen tegen het Nederlandse gezag, 
maar als KNIL-militairen aan Nederlandse kant hadden gevochten. Het kan verkeren.         
 

Schatten van Vught 5:  ’t Oude Bijltje 

’t Oude Bijltje was een café in de Taalstraat, tegenover de ingang van het landgoed 

Zionsburg van de familie Marggraff. Eigenlijk was het: ’t Nieuwe Bijltje, want daarvóór 

bestond een herberg die óók ’t Oude Bijltje heette op de hoek van de Taalstraat en 

de huidige Helvoirtseweg. Het nieuwe Oude Bijltje waar we het nu verder over 

hebben, werd in 1873 gebouwd op het grondgebied van kasteeltje Spreeuwenburg, 

dat zelf tot 1810 bij de Dommel had gelegen. Het oprijlaantje naar Spreeuwenburg 

ligt er nog steeds en loopt langs het gebouw waar tot augustus 2014 het Vughts 

Museum was gevestigd. Links van de ingang van dit laantje is een uitbouw zichtbaar 

met in de muur ruitvormige versieringen. Die uitbouw hoort bij het tuinhuis van 

Spreeuwenburg. Bij de bouw van ’t Bijltje werd deze 

uitbouw in het nieuwe café opgenomen. Het café had 

aanvankelijk een open terras, maar dat werd later 

vervangen door een pui met ramen. ’t Oude Bijltje 

werd al snel dé ontmoetingsplek voor het Vughtse 

establishment. Sociëteit Amacitia, die eerder op 

Zionszicht was opgericht, vond er vanaf 1873 

onderdak. Om deze Sociëteit te herbergen werd in 

1888 een bovenverdieping in gebruik genomen met 

een groot balkon aan de straatzijde. In 2004 werden in 

het gebouw kantoren en appartementen gevestigd.                                                                                                                                                                    

Daarvóór hing in de barruimte van het café jarenlang 

een bijltje, van hout en goudkleurig. Het bevindt zich 

nu in het Vughts Museum.     

                                                                                   ’t Oude Bijltje 

 
Schatten van Vught 6: Het Korps Wielrijders 
 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herbergde de Isabellakazerne een 
bijzonder legeronderdeel: het Korps Wielrijders. Fietsen waren sinds 1880 in gebruik 
bij het Nederlandse leger, bijvoorbeeld voor ordonnansen. Maar in 1922 werd een 
bataljon gevormd van infanteristen op de fiets. Twee jaar later werd het een regiment. 
Veel aandacht trok het muziekkorps van het regiment, dat met alle instrumenten 
musiceerde op de fiets. In 1939 volgde de algemene mobilisatie en werden de 
wielrijders verplaatst naar de Peel-Raamstelling in Oost-Brabant. Toen die stelling 
werd opgegeven verraste het regiment de Duitse aanvallers door onverwacht op te 
duiken in de Alblasserwaard.  
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Tijdens felle gevechten sneuvelden twee 
Vughtenaren: soldaat Cornelis van Tillaart 
uit de Fortstraat in Hendrik-Ido-Ambacht 
en luitenant Paul Herman Sluiter, wiens 
ouders aan de Taalstraat woonden, in 
Kinderdijk. Na het bombardement op Rot-
terdam kwam een eind aan de strijd en 
capituleerde het Nederlandse leger.  
 
 
Korps Wielrijders 

 
 
Op Isabella staat een herdenkingsmonument, waarop alle gesneuvelde wielrijders 
worden herdacht. Ook een klein museum herinnerde na de oorlog op de kazerne aan 
dit bijzondere korps. Toen de kazerne werd gesloten, werd de museumcollectie 
overgebracht naar het Infanteriemuseum in de Harskamp. In 2014 werd ook dat 
museum gesloten en slaagde het Vughts Museum er samen met de Stichting Fort 
Isabellakazerne in om de collectie weer naar Vught te halen. Het Vughts Museum gaf 
de objecten in bruikleen aan de Stichting Fort Isabellakazerne, die in het 
hoofdgebouw een tentoonstelling samenstelde. De Wielrijders waren terug op hun 
Isabella! Een bijzonder object in de expositie is een meterslange minia-
tuurpresentatie van het regiment Wielrijders op de fiets, met vaandelwacht en 
muziekkorps. De presentatie is te lang om te fotograferen. Daarom hierbij slechts een 
fragment.            
 

Schatten van Vught 7: De toneelkapper  

Wim van Lamoen was een bekende tabakshandelaar, die 

aan het begin van de twintigste eeuw in de Dorpsstraat 

(waar nu juwelier Ripassa zit) een filiaal beheerde van de 

Koninklijke Nederlandsche Sigarenfabriek Goulmy & Baar 

uit Den Bosch (en Amsterdam). Deze fabriek verkocht 

zijn producten door het hele land in eigen filialen. Ook de 

kiosk op de Boulevard van de IJzeren Man was van 

Goulmy & Baar en werd beheerd door Van Lamoen. In 

1921 verhuisde Van Lamoen naar de hoek van de 

Helvoirtseweg en de Taalstraat. In het pand dat 

burgemeester P.J. van Heeswijk omstreeks 1860-’70 liet 

bouwen, vestigde hij sigarenwinkel ‘La Habanera’, 

opnieuw als filiaal van Goulmy & Baar. Omdat zijn 

klanten ook om andere merken vroegen en Goulmy daar 

geen toestemming voor gaf, begon Van Lamoen enkele 

huizen verder, op Taalstraat 159, voor zichzelf.                               Mijn Schminkboek 

Behalve tabakshandelaar was hij ook kapper. Hij werd opgevolgd door zijn zoon 

Theo, die prioriteit gaf aan het kappersvak, evenals diens zoon, die opnieuw Wim 

heette. Deze drie generaties Van Lamoen hadden een belangrijke nevenactiviteit: die 

van toneelgrimeur. Theo was de grimeur van de Vughtse toneelvereniging Hoger 
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Streven, maar eigenlijk van alle toneelclubs in de Meierij. Omstreeks 5 december 

zorgde hij er ook voor dat de hoofdrolspelers van dat moment er in Vught piekfijn 

uitzagen. Op de ramen van de kapperswinkel in de Taalstraat stond trots: 

‘Toneelkapper’. Een deel van de kapperszaak staat nu in DePetrus, als onderdeel 

van de vaste tentoonstelling van het Vughts Museum. Het museum heeft ook ‘Mijn 

schminkboek’ van Theo van Lamoen, een met de hand geschreven cursus over 

grimeren, keurig ingebonden in twee delen. Toneelkappen is een afmattend beroep 

dat om een ijzersterke gezondheid vraagt, schrijft Theo in zijn  inleiding: ‘want het is 

werkelijk geen kleinigheid om des avonds gedurende 4 à 5 uren achter elkaar bij 

ingespannen arbeid in een bedompte atmosfeer die in de ruimte achter het toneel 

heerscht door te brengen. (…) Degene die dus de meening toegedaan is dat het 

beroep van toneelkapper een kleinigheid of een peuleschilletje is, die vergist zich 

hierin geheel en al’.        

 

Schatten van Vught 8: Het Heyms- of Mannengasthuis 

De familie Heym was een Bossche 

bestuurdersfamilie. Jonkheer Aart Heym was 

Hoogschout van ’s-Hertogenbosch. In 1521 

kwam hij in het bezit van een kasteel in 

Vught, dat sindsdien het Heymshuis of 

Heymanshuis werd genoemd en dat 

tegenwoordig Kasteel Maurick heet. Het 

Vughtse kasteel was zijn buitenhuis.  

 

Heymsgasthuis van Ernest Grips 

 

Hij woonde en werkte in de stad. In ’s-Hertogenbosch beheerde de familie Heym 

vanaf 1372 op de Windmolenberg een gasthuis, waar daklozen, zieken en bejaarden 

konden worden opgevangen. In 1666 werd het gasthuis door Henrick Heym, een 

nazaat van Aart, verplaatst naar Vught. Op de hoek van de Peperstraat en het 

Maurickplein werd een ‘mannengasthuis’ gevestigd, dat de naam ‘Heymsgasthuis’ 

kreeg. Doel was om vier oude mannen met een verzorgster te huisvesten. Vanaf 

1681 nam de familie Van Beresteijn, die Kasteel Maurick kocht, het gasthuis over. 

Dat bleef zo tot 1887. Toen kwam het beheer in handen van het Algemeen 

Armbestuur van Vught. Aan het begin van de twintigste eeuw werd het gasthuis 

gesloten en werd het gebouw in 1919 gesloopt. Wel bleef een fonds bestaan waaruit 

het Armbestuur en later de gemeente Vught minvermogenden konden ondersteunen. 

In 2013 werd deze taak ondergebracht bij de Heymstichting.  

Ernest Grips, die om de hoek op het Marktveld woonde, maakte een schilderij van 

het gasthuis. Hij was van beroep restaurator en de zoon van Charles Grips, de 

schilder die nagenoeg alle schilderijen maakte voor de Sint-Petruskerk.          
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Schatten van Vught 9: Juliana 

Het Vughts Museum bezit een portret van een jonge 

vrouw waar we heel weinig over weten. Wie het is, is 

duidelijk: koningin Juliana. Maar wie het heeft 

getekend, is onzeker. De tekening is niet gesigneerd 

en in de collectie-documentatie vinden we ook niets. 

We hebben wel een vermoeden: Arnoud Paashuis. 

Paashuis schil-derde in 1948-‘49 in opdracht van de 

gemeente Vught een groot statieportret van Juliana 

voor de Vughtse raadszaal. Waarschijnlijk heeft hij van 

haar gezicht een voorstudie gemaakt. Het is zelfs 

mogelijk dat de koningin voor hem geposeerd heeft. 

Op de tekening staat namelijk ‘Soestdijk’ vermeld. 

Verder is de kleur van Juliana’s ogen genoteerd: grijs-

blauw-groen.  

                                                                                                            Juliana door Arnoud Paashuis 

Arnoud Paashuis werd op 7 juli 1912 geboren in Stratum. Begonnen als huisschilder, 

scha-kelde hij op vijfentwintigjarige leeftijd over op de kunst. Hij ging in de leer bij Piet 

Slager en André Verhorst aan de Koninklijke School in Den Bosch. Ook volgde hij 

lessen aan de kunstacademies van Rotterdam, Den Haag en Arnhem. Als 

kunstenaar woonde en werkte hij regelmatig in Spanje en Frankrijk. Hij behaalde 

twee internationale prijzen. Behalve als kunstenaar was hij ook leraar op middelbare 

scholen. Paashuis woonde lange tijd op het Maurickplein. Daar voerde hij een felle, 

maar vergeefse strijd om zijn huis en andere woningen op het plein en de Dijk van 

Maurick te behouden. Voor de aanleg van de Rijksweg (nu A2) werd alles gesloopt. 
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Schatten van Vught 10: Processie 

Pieter Grips stamt uit een 

kunstenaarsfamilie die in Vught 

begon met kunstschilder Charles 

Grips sr., die in 1882 panden 

kocht op het Marktveld. Hij 

besloot ze te slopen en bouwde 

vervolgens een nieuw huis, dat 

tegenwoordig het Gripshuis 

heet. Pieter was de zoon van 

Frits Grips, eveneens schilder 

maar ook enige tijd 

gemeenteontvanger.  

 

Katholieke optocht door Pieter Grips 

Evenals zijn vader en grootvader schilderde Pieter, maar hij koos ook voor andere 

technieken zoals mozaïek en keramiek. Verder schreef hij revues en ontwierp hij 

decors.  Een bijzonder kunstwerk van zijn hand zijn kleine beeldjes die samen een 

processie vormen: een katholieke optocht. Er is een tijd geweest dat processies op 

de openbare weg verboden waren. Daarom werd in 1934 bij de bouw van de 

Mariakerk in Vught-Noord geregeld dat de huidige Deken van Ossstraat en het 

Mariaplein privégebied bleven van de parochie, zodat processies rond de kerk 

mogelijk waren. Op de hoek Mariaplein/Deken van Ossstraat is nog het bordje ‘eigen 

weg’ te zien, waarmee het privékarakter van de weg werd benadrukt. Het bordje 

heeft die situatie overleefd: tegenwoordig zijn ook deze straten openbare ruimte.   

                                    
‘Eigen weg’ hoek Mariaplein/Deken van Osstraat 
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Schatten van Vught 11: De Engel 

Tot 1 april van dit jaar zat op de hoek Taalstraat/Schoolstraat restaurant ‘De Heer 

Kocken’. John Kocken en Kirsty Kocken-De Heer runden vanaf 1998 dit restaurant, 

dat in 2008 vereerd werd met een Michelinster. Het gebouw waarin ze hun gasten 

ontvingen, was eeuwenlang Café De Engel, een herberg langs de weg van Luik naar 

’s-Hertogenbosch. Reizigers die de stad niet konden halen voordat ’s avonds de 

stadspoorten dicht gingen, konden hier terecht. Dat zou volgens de overlevering ook 

Desiderius Erasmus (ca. 1469-1536) overkomen zijn.  

 

De Engel door Aart van Woensel  

In 1978 maakte Aart van Woensel (1929) een steendruk van Taalstraat met De 

Engel. Van Woensel was leraar Nederlands, geschiedenis en tekenen aan de 

Reeburgmavo in Vught. Honderden tekeningen en etsen van zijn hand schonk hij in 

de afgelopen jaren aan het Vughts Museum. In 2016 organiseerde het museum in 

het Gripshuis de tentoonstelling ‘Vughtse Meesters’, met onder andere tekeningen 

van Van Woensel over Vught. Tot vlak voor zijn dood was hij een markante 

verschijning in het straatbeeld als hij door Vught fietste. Op 7 december 2019 

overleed hij onverwacht. Het Vughts Museum komt binnenkort met een kleine 

herdenkingstentoonstelling. 
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Schatten van Vught 12: De eerste steen 

Jonkheer Gijsbert van Beresteijn was de 
enige zoon van burgemeester Jacob van 
Beresteijn en Catharina Christina le Sueur. 
Evenals zijn vader was hij Heer van Maurick. 
De familie bezat het kasteel als sinds 1679. 
Op 16 mei 1827 trouwde Gijsbert met zijn 
nicht Catharina Jacoba Christina de Jong van 
Rodenburgh. Zij kregen zeven kinderen. Het 
echtpaar woonde hun gehele leven op 
kasteel Maurick.  

‘den eersten steen’ 

Op het erf van een woning aan de Sint-Michielsgestelseweg werd jaren geleden een 
tegel ontdekt die een inscriptie bevatte: ‘Gijsbert van Beresteijn Jzn. heeft alhier op 
den 1 maart 1825 den eersten steen gelegd’. De vraag was natuurlijk waar die 
‘eerste steen’ was gelegd. Het kasteel, allerlei gebouwen in de omgeving waren veel 
ouder dan 1825. Was dat dan bij een nieuwe pachterswoning van het kasteel? Het 
zou kunnen, al is de steen eigenlijk te voornaam voor zo’n woning. Er is een andere 
verklaring. Onder Lodewijk Napoleon werden honderdvijftig kerken in Brabant 
teruggegeven aan de katholieken. Ook in Vught moest één van de twee kerken 
terug. Dat leverde nogal wat gesteggel op, omdat zowel katholieken als protestanten 
de Lambertuskerk wilden. Uiteindelijk ging op 15 februari 1825 de Sint-Pieter op het 
Maurickplein naar de katholieken. De kerk was in slechte staat en mocht 
gerestaureerd worden. Is het een boute bewering om te veronderstellen dat Gijsbert 
op 1 maart 1825 de eerste steen legde voor de restauratie van de Sint-Pieter?        

 

Schatten van Vught 13: Het spinsteentje 

Toen medewerkers van de gemeente Vught eind 

2007 voor de St.-Petruskerk een paal met 

straatnaambordjes aan het plaatsen waren, zakte 

die door het wegdek naar beneden. Bij nader 

onderzoek bleek er een put te liggen. De paal was 

door de gemetselde afdekkoepel van de put 

gestoten en naar beneden gezakt.  

 

   Spinsteentje (Foto: Carel Murk) 

Het bleek een waterput te zijn die in 1790 was gebouwd voor de brandweer. Toen de 

put in onbruik was geraakt, was hij geruime tijd als afvalput gebruikt. De vondsten uit 

de put bestaan voornamelijk uit fragmenten van houtafval, (restanten van) leren 

gebruiksvoorwerpen (vooral schoeisel), aardewerk, porselein, dierlijke botrestanten 

en baksteen. Qua datering is het merendeel van het materiaal afkomstig uit de 

achttiende/begin negentiende eeuw. Maar er is één uitzondering. In de put werd ook 

een ‘spinsteentje’ aangetroffen. Dat voorwerp werd vroeger gebruikt bij het spinnen 

van garen. Bijzonder is dat het steentje afkomstig is uit de twaalfde eeuw. De vraag 
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is dan ook hoe dat steentje eeuwen later terecht kwam in een put, die pas in 1791 

werd aangelegd! De put werd in 2008 gerestaureerd. Op een hardstenen afdekplaat 

is in het kort de geschiedenis van de put vermeld.   

              

Schatten van Vught 14: Het Musschengilde 

In de afgelopen maanden trokken wolven de aandacht die – zelfs in de directe 

omgeving van Vught – de jacht op schapen openden. In vroeger eeuwen werden ze 

daarom afgeschoten. Dat mag niet meer. Want de wolf is een beschermde diersoort. 

De jacht diende destijds niet alleen om een lekker stuk vlees op tafel te krijgen, maar 

ook om schadelijke diersoorten te bestrijden. Bij die schadelijke diersoorten zat 

merkwaardig genoeg ook de mus…  In tal van dorpen bestonden in de negentiende 

eeuw ‘gezelschappen ter Uitroeiing van Musschen en Mollen’. In Vught en Cromvoirt 

(1864) bestond een ‘Musschengilde’ dat ten doel had om zoveel mogelijk mussen, 

maar óók kraaien en eksters, af te schieten ter bescherming van de 

landbouwgewassen. Jaarlijks was er een teerdag, waarop de leden de kopjes 

inleverden van de geschoten mussen. Wie het vastgestelde minimum niet haalde, 

kreeg een boete. Er konden ook premies verdiend worden en schildjes (zoals bij de 

schuttersgilden). Jacobus P. van Miert was van 1852 tot 1867 burgemeester van 

Vught. In 1859 was de burgemeester ‘President’ van het Musschengilde en twee jaar 

later ‘Beschermheer’. Hij hield er een mooi schildje aan over.  

 

 

Schildjes Musschengilde  
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Schatten van Vught 15: De Aartsvader 

In november is het honderd jaar geleden dat 
kunstschilder Charles Joseph Grips overleed. 
Afkomstig uit Grave vestigde hij zich in 1881 in 
Vught, waar hij al snel op het Marktveld een huis 
bouwde, dat tegenwoordig het ‘Gripshuis’ heet. 
Tevoren had Charles Grips in Brussel naam gemaakt 
met ‘interieurtjes’, kleine schilderijen met scènes uit 
een binnenhuis. Hij verkocht ze in diverse landen: 
onder andere in Frankrijk, Engeland en de Verenigde 
Staten.                                                                              Charles Grips (1920 -2020) 

In Vught stapte hij over van deze profane kunst naar religieus werk. Hij ging 
schilderen voor de Sint-Petruskerk die nog steeds vol hangt met zijn werk.                                                                                                                   
In november van  dit jaar is het honderd jaar geleden dat Charles Grips overleed. In 
de maanden september en oktober organiseert het Vughts Museum een 
overzichtstentoonstelling van deze kunstenaar in DePetrus. Ook worden dan twee 
boeken en een film gepresenteerd. Daarom sluiten we deze serie Schatten af met 
een portret van de oude Charles Grips, geschilderd door zijn zoon Ernest. 

 

Kwartaalkast 

Sinds vorig jaar is in DePetrus een kast ingericht met 

werk van Vughtse kunstenaars. De Werkgroep Kunst 

van het Vughts Museum nodigt elk kwartaal een 

kunstenaar uit om werk in die kast te exposeren. 

Vandaar dat de kast ‘Kwartaalkast’ wordt genoemd. De 

kast bevindt zich in de Creatieve Ruimte achter de 

kinderhoek van de Bieb. De eerste kunstenaar die er 

werk tentoonstelde was Constantijn Molenkamp.  

 

Dandeliunder 

Na hem gooide de coronacrisis roet in het eten en ging DePetrus op slot. Nu het 

leven in DePetrus weer langzaam op gang komt, presenteert Michel Rijk werk van 

zijn  hand in de Kwartaalkast. 

Over Michel Rijk 

Van jongs af aan was Michel Rijk al aan het tekenen. Het kwam dan ook niet als een 

verrassing dat hij de creatieve kant op zou gaan. Na het doorlopen van het Grafisch 

Lyceum ging hij aan de slag bij diverse reclamebureaus in zijn woonplaats 

Eindhoven. Hij doorliep er alle stadia van het ontwerp- en maakproces, maar zijn 

creativiteit kwam echt tot wasdom in Amsterdam. Daar werd hij als Art-Director 

geconfronteerd met de vraag hoe een boodschap zo helder en duidelijk mogelijk 

mensen kon bereiken. Het idee, de boodschap, de vorm alles moet op de juiste 



13 

 

manier samen komen. Rijk heeft zich altijd laten leiden door eenvoud en helderheid. 

Elke lijn, elk beeld moet raak zijn. Alleen dan kan iets echt beklijven bij de mensen. 

Dat heeft zijn manier van denken gevormd. Ook in zijn kunst.  

Michel Rijk speelt vaak met de betekenis van alledaagse objecten. In een andere 

omgeving of door het verschuiven van het perspectief kan het beeld dat wij in ons 

hoofd hebben gevormd, er opeens vreemd uitzien. Het dwingt ons tot nadenken. Het 

leidt tot een perspectiefverschuiving die een prachtig, fantasierijk en soms 

vervreemdend beeld creëert. Spelen met woorden en hun betekenis, spelen met 

beeld. Door te abstraheren en beelden te minimaliseren, geeft hij de kijker de ruimte 

zelf het verhaal af te maken. Zo ook in zijn illustratieve werk. Soms minimaliseert hij 

zijn illustraties tot een enkele lijn en laat hij de verbeelding spreken. Het werk van 

Rijk is digitaal samengesteld. Op deze manier kan hij zijn gedachten tot in de kleinste 

details visueel uitdrukken. Het geeft hem de vrijheid om een ander verhaal te 

vertellen. Daarnaast geeft het hem de mogelijkheid om het aan een groot publiek te 

tonen. Kunst is er voor iedereen. 

Michel Rijk woont en werkt in Vught (www.rijk.shop) 

 

Tijdschrift ‘Schatten van Vught’ over 1629 en Napoleon 

‘Schatten van Vught’ is het tijdschrift van Stichting 

Erfgoed Vught, die eerder de Vughtse Historische 

Reeks uitbracht. Elk kwartaal verschijnen in dit 

tijdschrift artikelen over de geschiedenis van Vught en 

Cromvoirt. Afgelopen week verscheen deel 4 van de 

tweede jaargang, gewijd aan twee onderwerpen.  

 

 

 

Cover ‘Schatten van Vught’ jaargang 2, nummer 4 

 

 

Literatuur over belegering en verovering van ‘s-Hertogenbosch in 1629 

Jacques Baartmans beschrijft Nederlandse literatuur over de belegering en ver-

overing van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629. Kasteel Maurick was 

toen het hoofdkwartier van de Prins en Vught zijn legerplaats. Vondel, Hooft en 

Constantijn Huygens en vele anderen wijdden gedichten aan deze militaire operatie 

en de overwinning van de Staatse troepen. Redactielid Serge van Duijnhoven vult dit 

verhaal aan met biografietjes over de drie belangrijkste dichters.  

 

 

http://www.rijk.shop/
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Doorkomst Bonapartes  

Daarna gaat Mira Ficq-Weijnen op zoek naar informatie over de doorkomst door 

Vught van leden van de familie Bonaparte. Bij de inhuldiging van koning Louis 

Napoleon werd de klok van de Sint-Pieter kapot geluid. Vanwege gezondheids-

klachten moest hij zijn kennismakingstocht door Nederland afbreken. Zijn vrouw 

Hortense kwam wel door Vught op 26 september 1806. In 1809 maakte de koning 

een tocht door Noord-Brabant en passeerde hij op 18 april Vught. Toen zijn broer 

Napoleon keizer van Frankrijk was geworden en Brabant had opgenomen in zijn 

keizerrijk, bezocht hij op 6 mei 1810 Breda en ’s-Hertogenbosch. Vught werd in 

vliegende vaart gepasseerd.  

De redactie schrijft in zijn voorwoord: ‘De vergelijking met de doortocht van de Tour 

de France in Vught in 1996 dringt zich op: er was veel publiek, het ging snel, er werd 

niet gestopt en er was weinig aandacht in de media…’.  

‘Schatten van Vught’ is verkrijgbaar bij de Brunawinkels in Vught en bij de 

Wereldwinkel in DePetrus. Losse nummers kosten 7,50. Wie een abonnement wil 

(25,-- per jaar) kan zich opgeven via erfgoedvught@gmail.com.                  
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