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                              HELVOIRT 

                  1916    DE SPARREN    1966 
                   Een buitenplaats voor een Bosschenaar of gewoon een villa? 

  
                                                                                 1986  Fotograaf: Wies van Leeuwen Rechten: BHIC 

Inleiding 
In 1916 kreeg de Bosschenaar Jos Meijring vergunning voor de bouw van een zomerhuis aan de 

Molenstraat in Helvoirt. Hij zou het De Sparren noemen. Twintig jaar eerder was de Bossche 

koopman en wethouder Petrus M.J. Meuwese1 (1845-1904) eigenaar geworden van het 

naastgelegen landhuis Molenhuize2 (vanaf 1917 genaamd Rosen Haeghe3). Petrus Meuwese overleed 

in 1904 en zes maanden later overleed ook zijn weduwe. De familie Meuwese heeft Molenhuize 

nooit gebruikt als hoofdverblijf maar misschien als tweede woning of buitenplaats4. Zou Meijring De 

Sparren ook zo gaan gebruiken? Was met de komst van die Bosschenaren naar Helvoirt een nieuwe 

trend gezet: Helvoirt als zomerverblijfplaats voor rijke Bosschenaren? En wie hebben daarna in De 

Sparren gewoond? Vooraf eerst iets over de ligging van De Sparren.   

 
1 In de Staatscourant van 29 april 1896 nummer 100 wordt P.J.M. Meuwese vermeld in “Lijst van 
hoogstaangeslagenen in de Rijks directe belastingen in de Provincie Noordbrabant”.  
2 Meuwese kocht Molenhuize in 1895 van Abraham ’s Graeuwen, toen weduwnaar van Geertruida van Gogh 
3 Vanaf 1917 is Jonkheer H.M. Huydecoper de nieuwe eigenaar van Molenhuize. Hij verhuurde het 
landhuis aan Jonkheer G.C.D.R. de Jonge van Zwijnsbergen die de naam veranderde in Rosen Haeghe.   
4 Een zomerverblijf voor rijke stedelingen 
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De ligging van De Sparren 
De rijksweg ’s-Hertogenbosch-Tilburg (N 65) werd in 1822 aangelegd in het kader van de uitbouw van 

het rijkswegennetwerk onder koning Willem I5. Daarvoor ging de doorgaande weg van ’s-

Hertogenbosch via Helvoirt, Haaren en Oisterwijk naar Tilburg. Aan deze weg stond op de grens van 

Helvoirt en Haaren een standerdmolen6. Deze molen gaf de weg in Helvoirt de naam Molenstraat. In 

de jaren zeventig van de twintigste eeuw heeft de baan verdubbeling van de N65 plaatsgevonden. In 

Helvoirt is daarvoor een tiental woningen aan de Molenstraat/hoek Rijksweg gesloopt. Daardoor 

werd De Sparren, vanuit het noorden gezien, de eerste woning aan de Molenstraat. Ten oosten van 

De Sparren ligt het Helvoirts Broek. In het begin van de twintigste eeuw is dat gebied ontgonnen7. 

Bouwheer en eerste eigenaar: Jos Meijring  
Josephus A.E.M. (Jos) Meijring, geboren in Den Bosch op 17 juli 1872 was de zoon van A.F. Meijring. 

Vader Meijring had aan de Schapenmarkt in Den Bosch een winkel. In advertenties werd de winkel 

genoemd “Het huis der duizend kleine dingen” en “huis van vertrouwen”. Glas, kristal , porselein en 

luxe artikelen werden er verkocht. Meijring had ook een winkel in Tilburg. Boven de Bossche winkel 

hing prominent het grote schild met het wapen en de tekst “Hofleverancier”.  In mei 1921 nam Jos 

 
5 Bron: Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Vught van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
6 Wordt al in de 15de eeuw vermeld, is +/- 1922 gesloopt en vervangen door een maalderij 
7 Zie “een ontginning van groot allure” van Jacqueline de Vries ISBN 90-9013111-6 /1999.  Sinds 1994 is het 
Helvoirts Broek eigendom van Stichting Brabants Landschap 
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de zaak over van zijn vader en zette deze vanaf 1 januari 1922 voort als naamloze vennootschap. In  

1942 werd de winkel opgeheven. 

Jos Meijring trouwde in 1899 met E.J.J.M.(Elisabetha) Suijs. Zij overleed op 30 augustus 1905. Jos 

hertrouwde met de Belgische Josepha A.M. Haesaert (1883-1934) die sinds juli 1900 woonachtig was 

in Den Bosch. Een trouwdatum is niet bekend (waarschijnlijk zijn ze in België getrouwd), maar vanaf 

30 september 1908 is Josepha in het bevolkingsregister bijgeschreven op de gezinskaart van Jos 

Meijring. Vanaf 20 maart 1919 is het echtpaar Meijring-Haesaert ingeschreven op het adres 

Vughterstraat 78, het vroegere woonhuis van de vader van Jos. Josepha overleed in 1934 na een lang 

ziekbed8. Beide huwelijken bleven kinderloos. Na het overlijden van Jos Meijring op 28 februari 1956 

wordt een rouwadvertentie9 geplaatst door Nellie Korst van de(r?) Wiel. Zij noemde Jos Meijring 

daarin “mijn pleegvader”.    

 

Jos Meijring was in Den Bosch sociaal actief en kreeg diverse onderscheidingen. Als nevenfuncties en 
onderscheidingen werden in de rouwadvertentie genoemd:  Officier in de Orde van Oranje Nassau, 
de Gouden Eremedaille "Pro Ecclesia et Pontifice", voorzitter van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken district ’s-Hertogenbosch, president van het College van Regenten der Godshuizen, 
voorzitter van de Nederlandse Diocesane R.K. Middenstandsbond, (ere-)voorzitter der R.K. 
Reclasseringsveren afd. ’s-Hertogenbosch, (ere-)voorzitter van het Borgstellingsfonds voor de 
Middenstand afdeling ’s-Hertogenbosch, lid der Staten van Noord-Brabant, lid van de Gemeenteraad 
en Voorzitter der R.K. Raadsfractie. 

Op 19 juni 1916 werd aan Jos Meijring vergunning verleend voor de bouw van het zomerhuis De 
Sparren10 op het perceel (toen) kadastraal bekend als Helvoirt C 876. Architect van De Sparren is van 
Kempen uit Den Bosch. In het bevolkingsregister van Den Bosch wordt geen uitschrijving gevonden 
naar Helvoirt, in Helvoirt wordt geen inschrijving vermeld: Jos Meijring heeft De Sparren niet gebruikt 
al hoofdverblijf. In 1934 ging Jos Meijring in Den Bosch wonen aan de Vughterweg 1111, een nieuwe, 
door hem gebouwde woning. In hetzelfde jaar overleed zijn tweede echtgenote12. Kort na het 
overlijden van Jos Meijring in 1956 wordt De Sparren op een veiling in Café De Vossenklem (op de 
grens van Helvoirt en Vught) publiek verkocht.  

 
8 Wanneer zijn tweede echtgenote in 1934 overlijdt, woont Jos Meijring volgens de rouwadvertentie die hij zelf 
plaatst in het Dagblad van het Zuiden in Den Bosch. Dat moet dan geweest zijn in Vughterstraat 78 of in 
Vughterweg 11, in dat jaar als nieuwbouw opgeleverd 
9 Dagblad van het Zuiden februari 1956 
10 Archiefnummer BHIC 1467.1 In de bouwvergunning wordt (ten onrechte) gesproken over Harenscheweg 
11 Een gemeentelijk monument, ontworpen door architect A.V.J.M. (Toon) Meylink en sinds 1982 onderdeel 
van het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Vughterpoort. 
12 Zij is bijgezet in het familiegraf van de RK kerk in Orthen. Jos Meijring is in 1956 ook bijgezet in hetzelfde 
familiegraf 
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In de periode 1916-1956 is De Sparren soms door Jos Meijring gebruikt als zomerhuis. Uit 
mondelinge overlevering is bekend dat zijn (tweede) echtgenote dan in de serre op haar bed lag. 
Voor haar overlijden in 1934 is zij langdurig ziek geweest. Waarschijnlijk is dat ook een reden 
geweest waarom De Sparren in de periode 1916-1956 enkele malen langdurig werd verhuurd.     

Eerste huurder: A.A. van Oirschot, huisarts  
De uit Breda afkomstige A.A. van Oirschot (1891-1965) vestigde zich in 1919 als huisarts in Helvoirt. 

Vanaf 3 december 1919 woonde hij in De Sparren, toen plaatselijk bekend Molenstraat A24a . Hij 

trouwde in 1920 met de Tilburgse C.L.M. Gimbrere13. Van de jonge huisarts is bekend dat hij zijn 

patiënten bezocht met een nieuwe motorfiets van het merk Indian Scout G-20 ( 600 cc, in 1920 

gekocht bij Janus Smulders in Helvoirt voor 1.400 gulden). Tijdens zijn verblijf in De Sparren kocht en 

verbouwde hij in Helvoirt Torenstraat 19 en betrok daarna met zijn gezin die woning met 

praktijkruimte. 

 

Tweede huurder 1934-1940: W.J.M. Jacobs, notaris 
In 1934 werd W.J.M.Jacobs (1899-1952) benoemd tot notaris te Helvoirt. Hij was getrouwd met de 
Roermondse A.H. Hütten. Zij huurden De Sparren en woonden daar (toen plaatselijk bekend als 
Molenstraat A26) vanaf 30 maart 1934. Het huwelijk blijft kinderloos. Wel komen neefjes en nichtjes 
logeren. Soms speelden die met de oudere kinderen van de familie van Iersel-van Iersel, de buren, 
wonende in Rosen Haeghe14. In 1940 verhuist het echtpaar Jacobs-Hütten naar de door hen 
gebouwde villa met kantoor "De Schouwe" Julianastraat 3415 in Helvoirt.   

Twee huurders tussen 1940 en 1956: de families Mentink en Swane  
De familie Mentink, echtpaar met twee dochters, huurde De Sparren vanaf 1940. Vader Mentink was 

werkzaam bij Stoomvaartmaatschappij Zeeland en bevond zich bij de uitbraak van WOII in het 

Verenigd Koninkrijk. Pas na de oorlog kwam hij ook in De Sparren wonen.  

De familie Swane-van der Steen wordt de vierde huurder. J.W.H. Swane (1909-1963) was als 

beroepsmilitair werkzaam bij de Militair Juridische Dienst. Uit het huwelijk Swane – van der Steen 

zijn twee kinderen geboren: een zoon en een dochter: Mr. J.W.A.A.M. (Pim/Jan-Willem) Swane en 

J.V.E.M. (Janine) Schölvinck - Swane. Soms speelden zij met de jongere kinderen van de familie van 

Iersel-van Iersel, de buren, wonende in (het in 1960 gesloopte) Rosen Haeghe. De familie Swane 

verhuisde naar Vught, Taalstraat 7B.  

 
13 Zie; www.gimbrere-familie.nl 
14 Een van die nichtjes was Mevrouw Drs. Riny Kneekpens (1935-2016), getrouwd met J.C.M. van Iersel (de 
tweede zoon van de familie van Iersel- van Iersel). Zij woonde vanaf 1972 in het nieuwe Rosen Haeghe Rijksweg 
18, naast De Sparren 
15 Architect Nijssen. Het echtpaar Jacobs-Hütten woonde daar tot het overlijden van Jacobs in 1952 
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Tweede eigenaar: A.J. Willems 
In mei 1956 wordt De Sparren openbaar verkocht. Koper is Antonius Johannes Willems (*7 juni 1897) 
uit Den Bosch, Hinthamerstraat 13/15, van beroep schoenwinkelier/koopman. De koopprijs op de 
veiling is 20.300 gulden. Willems betrekt De Sparren met zijn gezin en woonde daar tot 1962. Na de 
verkoop  in 1962 verhuisde Willems naar de Nieuwkuijksewg 1 in Helvoirt.   

Derde eigenaar: het echtpaar  F.P.M. Wiggers en C.H.J.C. Raming 
De heer en mevrouw Wiggers-Raming kochten De Sparren op 5 november 1962 voor een koopprijs 

van 53.500 gulden en gaan er zelf wonen tot 1981. Zij werkten in Den Bosch waar zij in de 

Vughterstraat 10-12 een eigen zaak hadden in woninginrichting. Dit gezin maakte de eerste vijftig 

jaar van De Sparren vol.   

Afsluiting 
Door de langdurige ziekte van Josepha Meijring-Haesaert is het zomerhuis De Sparren, thans 

plaatselijk bekend als Molenstraat 1, weinig als zodanig gebruikt. En door het vroegtijdig overlijden 

van het echtpaar Meuwese-Heuvelmans in het begin van de twintigste eeuw was ook het 

naastgelegen Rosen Haeghe slechts kort – op z’n best- een tweede woning maar had niet de allure 

van een buitenplaats. Helvoirt was sociaaleconomisch gericht op Den Bosch maar die belangstelling 

was nog nauwelijks wederkerig. Het zou nog decennia duren voordat Helvoirt veranderde van een 

agrarische gemeenschap in de gemeenschap van forenzen die het in de jongste geschiedenis is 

geworden. De samenvoeging met Vught past in die ontwikkeling.  

Harrie van Iersel 

Eindhoven, 22 mei 2021 
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