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T O E D R A C H T  O O R S P R O N G   K R U I S B E E L D   N 6 5  

INLEIDING 

In augustus 2015 startte ik in opdracht van stichting Prisma, een onderzoek naar hoe ik via 

gemeenschapskunst Landpark Assisië kan profileren, zó dat de essentie van deze 

historische plek beleefbaar wordt en aantrekkingskracht genereert. Ik startte daarom het 

initiatief ‘Makers van Assisië’. 

Ik werk van binnen naar buiten. Met de gebruikers, de omwonenden en de wijdere omtrek 

die (meestal) betrokken is op bestuurlijk niveau. Prisma wil dat ik van binnenuit 

aantrekkingskracht genereer. Daarom nam ik mijn intrek in de oude smederij op Landpark 

Assisië .  

 

In dit kader heb ik o.a. het kruisbeeld bij de oorspronkelijke ingang van het terrein aan de 

N65 (vroeger de Bossche Weg), betrokken in mijn voorstel aan stichting Prisma. Om dat 

zinvol en passend te kunnen doen, ben ik op zoek gegaan naar waarom dát beeld op díe 

plek staat. 

In november 2016 is het beeld door Hans van Rooij en Geert van Pelt, vrijwilligers op het 

Landpark, ter restauratie in de smederij gebracht. Samen met cliënten en met advies van 

beeldhouwer Gerard de Rooij, zijn de verflagen afgetikt, het betonnen oppervlak 

gerestaureerd en de primerlagen aangebracht. Het beeld werd begin jaren ‘90 vernield en is 

gerepareerd door Willem van de Nieuweland uit Helvoirt. Jan van Beurden, 35 jaar metselaar 

op Huize Assisië, heeft het na de reparatie teruggeplaatst. De rechter arm is bij herstel 

vastgezet. Van oorsprong zijn de armen en het lijf apart van elkaar gegoten in aparte mallen 

en met ijzeren pinnen bevestigd aan de corpus.  
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Op dit moment van schrijven (3 maart 2016) ligt het beeld in de smederij en wacht op de 

restauratie van de houten stellage waaraan het hing, én de voorzieningen & toevoegingen in 

mijn voorstel aan Prisma t.b.v. eerherstel van de culturele spot langs de provinciale weg én 

de te genereren aantrekkingskracht via beleving van de historische plek. 

  
                                            Restauratie houten stellage aan N65, maart 2016 
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OORSPRONG 

In tegenstelling tot wat werd aangenomen, is het kruisbeeld niet in 1904 geplaatst als baken 

van de broeders Penitenten bij de ingang van Huize Assisië, kort nadat zij daar hun 

‘krankzinnigen gesticht’ oprichtten.  

Getuige de kroniek van Huize Assisië in het archief van Erfgoedcentrum Nederlands 

Kloosterleven St. Agatha (informatie Elmy Weijtmns, archiefmedewerker Prisma / Assisië), Is 

dit Christuskruis in 1954 bij het feest ter ere van het 50 jarig bestaan van huize Assisië door 

genodigden geschonken aan de broeders Penitenten. In januari-februari zou het zijn 

geplaatst aan de Bossche Weg en op 18 april is er een lampje bij gehangen toen tevens de 

toegangslaan werd geasfalteerd. 

Dit wegkruis is één van de zeventig identieke wegkruisen, die door de stichting Kruis aan 

den Weg in heel Brabant werden geplaatst. 

De intentie daarvan was om passanten te behoeden voor lichamelijk letsel en tegelijkertijd 

indringend te confronteren met hun Verlosser. Deze stichting was een initiatief van de 

Helmondse draadnagelfabrikant Antonis Wilhelmus van Thiel, beter bekend als pasteurke 

van Thiel.  

Zijn vader, Martinus van Thiel was een van de jongere broers van Piet van Thiel, oprichter 

van spijkersmederij annex linnenweverij in 1842. (Nu, anno 2016 Van Thiel United). Samen 

met zijn broer Hendrik vertrok Martinus naar Helmond na de dood van hun moeder. Daar 

begonnen de broers samen een soortelijk draadnagelbedrijf. 

Antoon wilde aanvankelijk priester worden en volgde het seminarie van de missionarissen 

van Scheut in Brussel. Toen hij 25 was echter, haakte hij af en koos voor de fabriek van zijn 

vader, Martinus van Thiel. Toch zou hij zijn leven lang vroom blijven en vrome werken 

verrichten. Hij ging steevast elke ochtend om zes uur naar de kerk en gaf gul aan 

godsdienstige, liefdadige en culturele doeleinden. Hij behoorde tot de hogere kaste die met 

grote argwaan de opkomst bezag van niet godsdienstig-georiënteerde maatschappelijke 

stromingen zoals het socialistische partijen en vakbonden. Hij wilde zijn fabrieksarbeiders 

binnen de kerk houden en ondernam huisbezoeken van zijn personeel om hen te wijzen op 

het belang van een grote kinderschare, toekomstige arbeiders. Hieraan heeft hij zijn bijnaam 

pasteurke te danken. Maar hij was niet écht sociaal voelend. Bij ziekte bijvoorbeeld keek hij 

eerst bij zijn werknemers thuis in de pot of er nog wat in zat voordat hij zijn portemonnee 
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trok. Het loon stelde hij afhankelijk van de materiële behoefte van een gezin. Zo kreeg een 

vrijgezel minder omdat hij minder monden te voeden had. Hij hield van vrouwelijk schoon, 

wat resulteerde in buitenechtelijke kinderen. Dat kocht hij dan weer af met ‘goede werken’, 

zoals het plaatsen van de kruisen langs de weg. De kostprijs van de kruisen hield hij laag. 

Dat verklaart de serieproductie. De kruisen werden vervaardigd door de firma Verbraak & 

Zonen uit de Noordstraat 103 in Tilburg, waar momenteel Kunstpodium T is gevestigd.                         

 
            Noordstraat 103-105 Tilburg; Verbraak & Zonen – nu Kunstpodium T 

De manshoge corpussen werden in beton gegoten, aan een smeedijzeren pin gehangen en 

aan een houten kruis bevestigd. 

 

Van Peter Verbraak, eigenaar van galerie Pjotr in de Goirkestraat in Tilburg, zoon van Piet 

Verbraak, de oudste van de drie broers Verbraak, verneem ik het volgende: 

De firma Kunstatelier Sint Lucas P. Verbraak & Zn. Vervaardigde de kruisbeelden voor de 

stichting Kruis langs den Weg. De grote promotor daarvan was Antoon van Thiel. In 

samenspraak met die stichting kon er een kruisbeeld geplaatst worden. De eigenaren waren, 

voor zover bekend, de personen bij wie de beelden werden geplaatst. De ingang van Assisië 

was vroeger dáár aan de N65, waar het beeld is geplaatst. 

Het model van deze corpus is ontworpen door kunstenaar Henricus P.L. van Tielraden. Hij 

was tevens de oprichter van het Kunstatelier en gevestigd in de Noordstraat 103 in Tilburg. 

Later werd dat Kunstatelier Sint Lucas Verbraak & Zonen. 

Bij het beeindigen van de firma  is veel van de administratie en correspondentie verloren 



5 

 

 
STICHTING SUSTAINABLE ART SOCIETY (SAS)    ©SASKIA VAN HAEREN 2016   INFO.STICHTINGSAS@GMAIL.COM   06-238 239 53 

gegaan. Een lijst van de wegkruizen is er niet.  

De laatste actie van de oude Piet Verbraak was de onthulling van het wegkruis in Tilburg, 

dicht bij het Tilburgs Dierenpark. Later is het verplaatst naar een terrein van de fraters aan 

de Bredase weg. Daar is het na een aantal jaren verwijderd. 

 

. 
Peter stuurt me twee foto’s van wegkruisen, waarvan hem onbekend is waar ze staan 
(onderstaand). 
Voorts staan er, zo zegt hij, identieke wegkruisen in Berkel-Enschot, o.a. bij de Trappisten, in 
Goirle, Chaam, Vught, Boxtel, en Best. 
Bij het Processiepark van Peerke Donders in Tilburg staat eenzelfde kruis op de 
Cavalrieberg. 
 
. 
10 VAN DE ZEVENTIG IDENTIEKE WEGKRUISEN LANGS BRABANTSE WEGEN 
 

     
Koningshoeven – Berkel-Enschot                          Cromvoirt                                       Abcovenseweg Goirle 
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Udenhout / Berkel-Enschot                                                                            Moerdijkse Postlaan Etten-Leur 

                                         
                  Helmond                                                                                                    Kapelweg Boxtel 
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                                               Foto’s uit archief Peter Verbraak, plaats onbekend 

     
              Biezenmortel – wegkruis in restauratie, de smederij Landpark Assisië, december 2015-mei 2016 

BRONNEN 

1. Thijs Caspers in Het devote landschap, uitgave van Het Brabants Landschap, nr.161, 

winter 2008. 

2. Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Antoon_van_Thiel 

3. Wikipedia: Van Thiel United: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Thiel_United  

4. Anton van Dorp, voorzitter heemkundekring De kleine Meierij, Berkel-Enschot 



8 

 

 
STICHTING SUSTAINABLE ART SOCIETY (SAS)    ©SASKIA VAN HAEREN 2016   INFO.STICHTINGSAS@GMAIL.COM   06-238 239 53 

5. Peter Verbraak, kleinzoon van de fabrikant in de Noordstraat, eigenaar galerie Pjotr 

in de Goirkestraat in Tilburg 

6. Wegkruis Abcovenseweg Goirle: 

http://www.cubra.nl/poezie/poeziedialect/pietbrock/pietbrockwegkruisabcoven.htm  

7. Kroniek van Huize Assisië in het archief van Erfgoedcentrum Nederlands 

Kloosterleven St. Agatha 

 

 

 

 

 
Saskia van Haeren, maart 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dit document dient ter informatie over de zoektocht naar de oorsprong van het wegkruis aan de N65, 

t.b.v. het Brabants Historisch Informatie Centrum en het Archief van Landpark Assisië. Het overnemen 

van informatie mag na instemming van de schrijver. 


