
H e t  h o g e  hu is  a a n  d e  D i e z e  



geheven. 'Blindenpension' werd de nieuwe naam nadat 
het Nederlands Blindenwezen er een jaar later een tehuis 

Pater Matthias Wolff, jezuïet, had in 1824 in Amersfoort 
de 'Congregatie van de zusters der H. Maagd Maria, 
genaamd het gezelschap van Jezus, Maria, Jozef opge- 
richt, in de wandeling de 'Zusters van JMJ'. Hij 'leverde' 
in 1826 de eerste twee zusters ten behoeve van de preten- 
tieuze plannen van pastoor J. van Hooff van Engelen 
voor een groot meisjespensionaat, dat 'une Education 
Chrétienne' voor meisjes uit de hogere standen beoogde. 
Het deftige pensionaat, 'in een gezond en zeer aange- 
naam Dorp gelegen', afficheerde zich als 'Pensionnat de 
Demoiselles'. Frans was dan ook de voertaal en de zus- 
ters werden met Mère, later Soeur, aangesproken. 'Het 
doel onzes Instituuts is, der jonge Jufvrouwen de een- 
voudigheid der zeden in te boezemen, haar hart tot de 
deugd te vormen en haren geest door de studie der 
noodige en nuttige wetenschappen te versieren.' Aldus 
zegt de prospectus uit 1829, die voorts verzekert: 'De 
Kweekelingen zullen nimmer zonder opzigt zijn, dewijl 
de waakzaamheid der Institutrices zich uitstrekt op alle 
plaatsen en in alle oogenblikken.' Het milieu van de pen- 
sionaires wordt misschien wel het best geïllustreerd door 
het feit dat veel later de vader van een der meisjes met 
eigen vliegtuig naar Engelen placht te komen om zijn 
dochter te bezoeken. 'Als hij in Engelen wilde landen 
moest eerst het prikkeldraad uit het weiland worden 
gehaald.' 
Was Engelen aanvankelijk een 'succursaalhuis' - zeg 
maar dependance - in 1840 werd het klooster 'Mater- 
huis'. Zij het niet voor lang, want in 1871 verhuisde de 
algemeen overste, Mère Supérieur met haar staf naar 
's-Hertogenbosch waar 'Mariënburg' het nieuwe moeder- 
huis werd. Het pensionaat in Engelen bleef, totdat ook 
dit instituut, naar de geest van de tijd, in 1953 werd op- 

voor 50 a Go blinde vrouwen stichtte met de bedoeling ze 
'nuttig te laten werken in een aparte werkplaats om 
zodoende zoveel mogelijk in eigen onderhoud te voor- 
zien'. 
Toen de hele blindenzorg ('BLIZO') eind jaren zestig van 
Engelen naar de Steffenberg in Vught verhuisde, strand- 
den pogingen om er gastarbeiders van de conservenfa- 
briek Jonker Fris uit het naburige Heusden te huisvesten 
op verzet van de bevolking. Een verzet dat kracht werd 
bijgezet door het pand volledig te ontmantelen en leeg te 
plunderen. De desolate toestand waarin het sindsdien ver- 
keerde weerhield enkele jaren later (1975) bouwlnindi- 
genlarchitecten Paul Kooijman en Paul Huddleton Slater 
er niet van het hoge huis aan de Dieze te kopen om er 
appartementen in te maken. 
De eerste kennismaking van Paul Kooijman met het ge- 
bouw dateert van 1973. 'Toen ik van de overkant van het 
water op Engelen keek vroeg ik me af: wat is dat voor 
merkwaardig pand? Ik hoorde dat het leeg stond en dat 
de gemeente niet wist wat zij er mee aan moest. Later 
ben ik gaan kijken en omdat ik veel vrienden in de beel- 
dende kunst had, ontstond bij mij het idee om er, samen 
met het Bosch Kunstenaarscollectief, ateliers in te huis- 
vesten.' 
Met alle aan- en bijbouwen was het een gigantisch com- 
plex, uiteindelijk té complex voor Kooijmans ideeën. In 
samenspraak met zijn collega Paul Huddleton Slater 
werd de zaak hanteerbaarder. 'Als we ons eens beperkten 
tot de villa, zoals de gemeente dat noemde, het oudste 
deel van het pensionaat. Maar hoe? Aan de hand van een 
oude tekening voor de aanleg van centrale verwarming 
hebben we de oude structuur van het gebouw nog zo'n 
beetje kunnen vaststellen met daarin centraal de gang, 
die van voor tot achter het zestien meter diepe pand door- 



sneed. Maar tegelijk werd ons duidelijk dat we die stmc- 
tuur moesten aantasten door achter de ingang een trap- 
penhuis aan te brengen dat de voorgenomen apparte- 
menten bereikbaar moest maken. Maar verder was van 
de oude structuur niet veel meer te bespeuren dan in het 
souterrain, waar nog restanten waren van de voorraad- 
kamers en de voetbakken van de wasgelegenheid die de 
zusters er hadden gehad, en op de bovenste verdieping 
waar de booglijnen die de vroegere chambrettes overwelf- 
den, zich nog lieten herkennen.' 
Twintig jaar heeft Paul Kooijman eraan gewerkt, samen 
met mevrouw M. Wijns die in de voetsporen was getre- 
den van haar al na een paar jaar overleden man, Paul 
Huddleton Slater. En nadat Paul Kooijman vier jaar gele- 
den naar Bokhoven verhuisde heeft zij zich, samen met 

haar tweede man P. Monasso, met hernieuwde inspan- 
ning geworpen op de vervolmaking van wat haar levens- 
werk is geworden. 

Aan de Diezekant profileert zich thans weer heel nadruk- 
kelijk een indrukwekkende gevel, heel symmetrisch met 
een veelheid van ramen in vijf bouwlagen, waartegen het 
kleine bordes met de twee steile trapjes wat iel, maar 
onverminderd authentiek aandoet. Daar binnengaand 
bevindt zich rechts het appartement van mevrouw Wijns, 
een kamer-en-suite van bovenmodale afmetingen, waarin 
de oude zaalhoogte bovenzijds en de houten vloeren 
onderzijds de voorgeschiedenis van het gebouw represen- 
teren, samen met een oude kastenwand in de voorkamer, 
waarin overigens een tv-toestel de historie even onder- 
breekt. Rechts daarvan een oud Mariabeeld, dat mevrouw 
Wijns in 1978 bij het 150-jarig bestaan van het voormali- 
ge meisjespensionaat cadeau kreeg van de pastoor van 
Engelen omdat het gemaakt leek voor de nis die zich ter 
plaatse in de muur bevindt. 'Het is het beeld dat vroeger 
in processie over de dijk van Engelen naar Bokhoven 
mee op bedevaart ging.' 
Wat nu de voorkamer van mevrouw Wijns is, was in het 
verleden een spreekkamer; de achterkamer is alieen op 
oude foto's nog als muziekkamer te bewonderen. Intus- 
sen worden voorbereidingen getroffen om de keuken- 
hoek die zich in dit gedeelte bevindt, te verplaatsen naar 
de linkerhelft van het gebouw. De 'voorkamer', waar 
vroeger moeder-overste haar gasten ontving, wordt te 
gelegener tijd verbouwd tot een eenpersoons-apparte- 
ment ten behoeve van de moeder van mevrouw Wijns, 
die nu nog vitaal genoeg is om zelfstandig te wonen. In 
deze woonruimte is het enige originele stucplafond dat 
de geschiedenis voor het nageslacht heeft willen bewa- 
ren, in ere hersteld. Hier en op een enkele andere plaats 
wordt ook oud sierschilderwerk dat in een ver verleden 
oude wanden heeft opgefleurd, nieuw leven ingeblazen. 
Door het verplaatsen van de keuken kan mevrouw Wijns 
ook uitvoering geven aan haar ideaal om haar eigen 
appartement - zoals trouwens het hele pand - zoveel 
mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 
Waardoor ook het 'bushokje' dat nu in de woonkamer 
nog tochtportaal staat te wezen, zal verdwijnen. Op de 
eerste verdieping rechts van het trappenhuis bevinden 
zich naast en achter een ruim bemeten kantoorruimte de 
slaapvertrekken, waarbij die van een der dochters, achter 
de kapel, deels nog een zogenaamde Lourdesgrot is 
geweest. 
De kapel is weer een ander appartement, waar in modern 
wooncomfort nog tekenen des tijds zijn te vinden in de 
vorm van een gietijzeren pilaar die ooit waarschijnlijk 
een balustrade tot steun heeft mogen zijn en een nis in 
de muur. In de slaapkamer herinneren oude kazuifel- 
kasten aan de vroegere bestemming van deze ruimte als 



sacristie. O p  deze verdieping bevindt z ich  he t  vierde 

appartement, o p  dit m o m e n t  volop in verbouwing. 

O p  de bovenste verdieping - even afgezien van n o g  een 

bergzolder - f loreren twee identieke, z i j  het  spiegelbeeldige 

appartementen, waar de uitspringende, gestucte boogspan- 

ten  van de slaapzalen in oude luister z i j n  hersteld e n  roya- 

l e  dakvensters voor een prachtig ui tz icht  zorgen. In het  

rechter appartement heeft kunstschilder Peter de Gouw 

heel ingenieus een klapwand gefabriekt waarmee h i j  op  . 
elk gewenst momen t  een aparte w e r h i m t e  k a n  creëren. 

E n  wat he t  u i tz ich t  betreft w i js t  mevrouw W i j n s  geluk- 

zalig o p  de voorkant, waar over de Dieze heen een stukje 

natuur  z ich  in alle ongereptheid etaleert, zo  m o o i  dat he t  

25 jaar onafgebroken bouwmisère alleszins vergoedt. 'Dit 
u i tz ich t  i s  zo un iek  dat je het een voorrecht m a g  noe- 

men. Daardoor h o u d  je  h e t  allemaal vol.' 

Bronnen 
Archief Brabantpers. 
Gedenkboek der Congregatie van de Zusters der H. Maagd Maria, 
genaamd het gezelschap van Jezus, Maria, Jozef('s-Hertogen- 
bosch 1922). 
A. Heimeriks-van Dinter, Pensionaat O.L.V. van Lourdes te 
Engelen 1826-1953 (Engelen 1987). 

Nieuws uit het Stadsarchief 

Aanwinsten 
In mei j.1. gaf mr. Hein Bergé het archief 
van de politieke partij Beter Bestuur aan 
het Stadsarchief in bruikleen. Deze partij 
werd in 1966 opgericht uit onvrede over 
de autoritaire manier waarop de gemeen- 
te toen bestuurd werd. Bij de eerstvolgen- 
de gemeenteraadsverkiezing kwam de 
groep al meteen met vier zetels in de 
raad. Dankzij de felle kritiek op het Struc- 
tuurplan Binnenstad dat onder meer voor- 
zag in een groot aantal zogenaamde 
'doorbraken', verdween dit onzalige plan 
in de prullenbak. Beter Bestuur leidde een 
nieuw tijdperk in de lokale politiek in, 
waarin niet alles meer voor zoete koek 
geslikt werd en de betrokkenheid van de 
burgers bij de politiek toenam. In 1971 
hief de groepering zichzelf op. Het archief 
is 1,25 meter groot en moet nog worden 
geordend. Het bevat ook interessant 
documentatie- en beeldmateriaal. 

Nieuwe toegangen 
In augustus kwam een plaatsingslijst be- 
schikbaar op het archief van het Groot 
Ziekengasthuis, periode 1900-1970. Dit 
bestand bevat de complete patiëntenad- 
ministratie over de periode 1900-1946 
en veel stukken over de werkzaamheden 
van het in 1924 opgerichte laboratorium. 
Op  één stuk na is alles openbaar. 

periode 1758-1989 en is 6 archiefdozen 
groot. 
De familie Siepkens kwam van oorsprong 
uit Hintham-Rosmalen, maar verhuisde in 
de loop van de negentiende eeuw naar 
's-Hertogenbosch. Willem Siepkens 
(1754-1838) was de eerste burgemeester 
van Rosmalen. Zijn zoon Hendrik Ignatius 
volgde hem in deze functie op en combi- 
neerde dit werk met dat van leerlooier. 
Me t  zijn dood in 1887 stierf het geslacht 
Siepkens in mannelijke lijn uit. Een doch- 
ter van Willem, Adriana, trouwde eerst 
met Augustinus van de Goor en daarna 
met Willem van Elten. Hun zoon uit het 
tweede huwelijk, Jakob Antonius van 
Elten (1835-1902) was leerlooier, rente- 
nier en kunstverzamelaar. Hij trouwde met 
Ceertruda Agatha van Avezaath geboren 
in Beesd. Uit dit huwelijk werd slechts een 
dochter geboren die in 1905 trouwde met 
de Bossche vis- en ijshandelaar Frans R.J. 
Dorenbosch. Uit dit huwelijk werden 
zeven kinderen geboren. De oudste zoon 
Matheus J.N.M. Dorenbosch (1906-1986) 
was vice-president van de North American 
Philips Company Inc. in New York. De 
oudste dochter, Geertruda J.J.F.M. Doren- 
bosch, werkte als assistente op de biblio- 
theek van het Provinciaal Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noord- 
Brabant en publiceerde enkele boekjes met 
ansichten van oud 's-Hertogenbosch. Zij 
legateerde het familiearchief na haar dood 
aan het Stadsarchief. Inhoudelijk gezien 
bestaat het archief uit vier delen: 

een collectie portretfoto's van goede 
kwaliteit uit de periode ca 1875 - ca 
1925, 
een deel van de boekhouding van de 
looierij in Hintham uit de periode 1847- 
1850, 
stukken over de genealogie van de 
families Dorenbosch en Siepkens c a 

De boekhouding van de leerlooierij is 
maar korte tijd bijgehouden, maar in zijn 
soort voor Noord-Brabant zeer zeldzaam 
Curieus zijn de stukken over het kunst- 
bezit van Jakob A van Elten Alle stukken 
zijn openbaar 

Internet 
In de loop van dit najaar zal het Stads- 
archief 's-Hertogenbosch ook via het 
Internet te bezoeken zijn. Naast algemene 
en praktische informatie zullen ook het 
archievenoverzicht en (nadere) toegangen 
elektronisch op afstand te raadplegen zijn. 

Personeel 
Als nieuwe medewerkers voor de Atlas en 
Bibliotheek werden met ingang van 1 juli 
Ineke Kuijer en per 1 augustus Charles 
Lavell, beiden in deeltijd, benoemd. 
Met  ingang van 1 juni j.1. is Jac. Biemans 
als medewerker educatie en public rela- 
tions in dienst getreden van het Stads- 
archief. 

Jac. Biemans / Ton Kappelhof 

Gerrit
Rechthoek




