
Legendejagersqueesten

De mysteries De mysteries 
van Wolfslaarvan Wolfslaar



Welkom, waarde bezoeker! Welkom, 
vandaag op dit oude landgoed. Je 
staat op het punt terug in de tijd te 
lopen. Een wandeling langs de oude 
verhalen en mysteriën van een heel 
bijzonder stukje Breda: 
Landgoed Wolfslaar.  

Wellicht denk je bij de naam Wolfslaar meteen aan 
dat hongerige beest dat zich de laatste tijd weer 
laat zien in Nederland. Maar klopt dit wel? Wie 
waren die kleurrijke bewoners van dit landgoed en 
wat is er met hen gebeurd...? 
De vele mysterieuze verhalen over de eigenzinnige 
Charlotte Cuijpers, vrouwe van het landgoed, haar 
obscure voorganger Lucas Stas in de zeventiende 
eeuw, het spook wat rondwaart in het landhuis of 
de onderaardse gangen waren maar een paar van de 
elementen die de aandacht trokken van Roderick van 
Wulvenhout, één der fameuze Legendejagers! 
Hij leidt u graag rond!



“Oh argeloze bezoeker, ook al ben je nog zo moedig en 
onbevreesd, hoedt je voor de boze macht van het 
spook en vooral voor de wolf! Want bij tijd en 
wijle worden zij nog altijd waargenomen. Mochten 
zij op je pad komen, dan loop je de kans om eeuwig 
de gevangene te zijn van het Landgoed. Maar 
wij ontdekten de werking van een zeldzaam plantje 
wat groeit op de natte gronden van Wolfslaar. Een 
plantje met de naam, hoe kan het ook anders... met 
de naam Wolfspoot. Dit plantje kan je beschermen 
dus let goed op of je een plantje ziet met blaadjes 
die wel wat weg hebben van een wolfspoot! Je hoeft 
het niet eens te plukken. Het feit dat het plantje zich 
aan je vertoont is al voldoende. Spook noch wolf 
zullen je lastig vallen.  

Dat wil echter niet zeggen dat zij er niet zijn. 
Beweegt er een schaduw ergens tussen de bomen? 
Het is vast de wolf! En zag je het goed? Het 
gordijn op de verdieping van het landhuis bewoog 
zachtjes... dat was het spook!

“Maar goed! Wij zien dat je vastbesloten bent. 
Toe, ga maar! Onze waarschuwingen ten spijt!  

G dan bij het verlaten van het Bezoekerscentrum
linksaf  over het wandel/fietspad.



De Kaart

Weet waar u loopt! Het minste dat wij kunnen doen 
is u een deugedelijke kaart meegeven. De nummers 
komen overeen met de hoofdstukken van de tekst. De 
route is met gele letters aangegeven.

1. De achteringang
2. De ijskelder
3. Pronklust
4. De echte poort
5. Het landhuis
6. Spookhuis
7. Lucas Stas

8. Het jachtlaantje
9. Amfitheater
10. Het beekdal
11. Het Ooievaarsbos
12. Spinola’s veldkamp
13. Boerderij Wolfslaar
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Terug in de tijd

Welk een duistere naam heeft dit landgoed: Wolfslaar. 
Laten we daar even wat verduidelijken voor we 
klakkeloos aan wolven gaan denken. Wellicht is er 
een andere verklaring voor. 
Een Laar is zoiets als een bosweide, een open plaats 
in het bos, dat door mensen in voorbije tijden 
werd gebruikt als weide voor hun vee. Maar ook 
andere dieren bezochten de ‘laren’ van weleer. Op 
het vee kwamen namelijk ook roofdieren af, zoals de 
wolf. Toch is het niet zeker dat Wolfslaar zijn naam 
dankt aan dit roofdier. Vochtige gronden zijn een 
ideale habitat voor een oerhollandse boom; de wilg. 
‘Wolf’ zou volgens sommigen refereren naar de wilg, 
of zoals men die vroeger noemde; wulf. De wilg 
domineert dit landgoed nog altijd. Maar er zijn meer 
verklaringen voor de benaming ‘wolf’.



1. De achteringang?

Verlaat het terrein van Bezoekerscentrum Wolfslaar. 
Ga linksaf. 

Voor je komt de poort in zicht. Een mooie entree 
tot een landgoed zul je zeggen, maar je hebt het 
mis. Hoe imposant de poort er ook uitziet, dit is de 
achteringang. 
Wij nemen zoals dat hoort de hoofdingang en dus 
het zandpad links langs het kleine vennetje.

Bliksems nog an toe!

Valt je iets op aan de 
boomstammen? De bliksem slaat 
hier verdacht vaak in! 
U kunt nog terug!



2. De IJskelder

Na zo’n 150 meter ziet u een kleine, duistere heuvel 
aan uw rechterhand. Dit is de ijskelder, zeg maar 
de koelkast van het landhuis verderop. ‘s Winters 
werden er ijsblokken uit de vijver gezaagd en in 
een holle heuvel opgeslagen. Tot diep in de zomer 
bleef dit een koele plek waar levensmiddelen bewaard 
konden worden.
Maar ik hoef u niet te vertellen dat het hier niet 
pluis is! De heuvel wordt bewoond door vele vleer-
muizen. Wij hebben ook een vaag vermoeden dat de 
kelder in verbinding staan met het landhuis via een 
onderaards gangenstelsel. 
In Vroeger tijden stond bovenop deze ijskelder een 
bijzonder gebouwtje, een zogenaamde  “folly”.



3. Pronklust

Waarom zou men zo’n eind omrijden als er een poort 
is vlakbij het landhuis? En waarom tref je zoveel 
van dit type landhuis aan op de lijn Breda - 
Antwerpen? Het antwoord op beide vragen is: 

Om te pronken!
Er werd vroeger nogal wat gereisd tussen de twee 
steden. Wilde je opvallen bij de elite, dan bouwde je 
een fraai landhuis langs de route waar de koetsen 
langs kwamen. En als je vrienden je vereerden met 
een bezoekje wilde je natuurlijk je stekje van zijn 
beste kant laten zien. Je liet ze via bochtige paden 
over je landgoed rijden. Zo kreeg de bezoeker het 
idee dat het landgoed erg groot was. En dan, midden 
tussen de bossages creëerde je een pittoresk door-
kijkje, een verrassing voor de reiziger. Héél even 
maar, om je gasten daarna weer met een lus door 
de bossen naar het landhuis te leiden. 



4. De echte Poort

Tijdens ons onderzoek troffen wij op deze plek een 
poortwachter die niet echt genegen was ons door te 
laten. Met een beetje geluk is de poortwachter even 
een boterhammetje eten of een plasje plegen. Let 
eens op de vreemde ornamenten op de sokkels en het 
smeedijzer. 

 
Ooit was dit een 
idyllisch plekje. waar 
een fraai theehuisje 
heeft gestaan. Maar 
geloof ons, het is 
gedaan met de idylle. 
Het spookt op Wolfs-
laar. Het theehuisje  
is niet  voor niets 
verdwenen!



Op de driesprong na de poort ga je rechtsaf.
Volg het pad over het bruggetje.

Ik werd getroffen door de grillige pracht van de 
omgevallen boom naast het bruggetje. Ligt hij er 
nog?
Bij de aanleg van het huidige landhuis in 1862 wilde de 
eigenaresse ook een aantal bijzondere bomen. Helaas 
hebben deze de tand des tijds niet allemaal 
doorstaan. Maar kijk eens wat een pracht het 
oplevert. In de oude stammen vind je vast 
drakenkoppen en grillige kobolden.



5. Het landhuis

We naderen het landhuis nadat we een vreemde put 
zijn gepasseerd. Ook deze put heeft onze aandacht 
want onder het deksel vind je negen aardewerk potten 
en wie met een stok op de bodem klopt zal net als 
wij vast moeten stellen dat zich onder de vloer een 
ruimte bevindt. Is deze put een geheime doorgang 
naar de IJskelder en het landhuis?

Wolfslaar is een zeer oud landgoed. Reeds in 1525 
stond op de plek van het landhuis een bouwwerk dat 
bezit was van ene Henrick Blerick en Margriet Cornelis. 
Waarschijnlijk ging het toen om een hoeve, twee schuren, 
een schaapskooi, duifhuis, boomgaard, hoven en erven. 
Zeker is wel dat sindsdien de bouwwerken minstens 
vijf keer zijn vernieuwd of opnieuw opgebouwd. 



Ga voor het landhuis linksaf en kijk ondertussen 
eens goed naar de zijgevel. In het glas-in-lood raam 
zie je ongetwijfeld de wolf terug keren. En boven de 
deur zie je wellicht het jaartal 1694. Leonard van 
Erfrenten, de toenmalig eigenaar maakte in dat jaar 
naast de hoeve voor het eerst een buitenhuis.

Het landhuis zoals u het nu ziet is, geheel tegen 
de gewoonten van die tijd, ontworpen door een 
vrouw. In 1892 maakte mevrouw Charlotte Storm 
- Cuypers, weduwe van burgemeester Storm deze 
schets die als voorbeeld diende voor de bouw van 
het landhuis dat u nu voor u ziet. 



6. Spookhuis van 
de hoogste graad

Neem even de tijd om de andere zijgevel te bekij-
ken, gezien vanaf het koetshuis (restaurant). Zie je 
de geblindeerde ramen? Volgens getuigen zouden er 
vreemde geluiden te horen zijn in de kamers boven. 
Kinderen kunnen er niet slapen en er worden ver-
schijningen gezien van een oude dame of een jong, 
bleek meisje op de trap. 
Maar de spookverhalen gaan zelfs verder. Zo zou 
de vrouwe van het landhuis herhaaldelijk wakker 
geschud zijn door een geketende gedaante die brullend 
aan haar bed stond. 
Heeft u de gordijnen niet zien bewegen? Luidde er 
niet een klok? 



Wij hebben het u gezegd;
het spookt op Wolfslaar.

Maar wie is dit spook? Is het de Vrouwe zelf, die 
geen afscheid kan nemen van haar landgoed? 
Of is het één van de andere illustere voorgangers 
van mevrouw Cuypers? Geloof me, er zijn er genoeg 
die in aanmerking komen.



7. Lucas Stas

Loop langs het restaurant dat gevestigd is in het 
koetshuis en ga daarna linksaf.

Aan je rechterkant is een omsloten tuin Dit is de 
Warmoezerij. En dit brengt ons tot een van de 
meest kleurrijkste bewoners van Wolfslaar. 
Apotheker en garnizoensarts Lucas Stas kocht het 
landgoed Wolfslaar in 1610 en verhuurde het met 
uitzondering van de voorkamer en de boomgaard. 
Stas, die zijn apotheek aan de Grote Markt (toen de 
Plaetse genaamd) had, was een voornaam persoon in 
Breda geworden nadat hij een pestuitbraak had kun-
nen onderdrukken. 
Op Wolfslaar kon hij in alle rust aan zijn levens-
project werken; het Electrum Vitae. Een wonderlijk 
medicijn tegen alle kwalen. 



Toen Lucas Stas, kort na de List met de Turfschipper in 
1590, in Breda aankwam werd hij opgepakt voor 
valsmunterij. Toch bleek hij later een buitengewoon 
vakkundig apotheker en werd hij zelfs garnizoensarts. 
Hij redde Breda van de pest in 1595 en genas en 
heel regiment van het ‘Rood Melissoen’. 
Hij ligt begraven in de Grote kerk, maar wij hebben 
zijn graf nooit gevonden. Is hij wel overleden? 
Misschien werkte zijn Electrum Vitae wel!

Op dit moment zijn we druk 
bezig met het schrijven van 
een boek over Lukas Stas en 
we hopen dit in het najaar van 
2020 uit te geven.

Klik hier voor informatie over 
dit en andere boeken

http://www.legendejagers.nl/boeken.html
http://www.legendejagers.nl/boeken.html


Loop verder. Of je nu door de 
beek loopt of over het bruggetje, 
je komt op hetzelfde punt uit. 

Maar als je over de brug gaat 
dan zie je aan je rechterkant 
nog net in de bosjes een oude 
muur met haken om paarden aan 
vast te zetten. De restanten van 
de oude stallen die bij het  
koetshuis hoorden  
(nu restaurant).

Volg het pad. 
Neem het bruggetje aan je  
rechterkant, waar de uil op je 
wacht. Je loopt nu de natuurtuin 
in.



8. Het Jachtlaantje

Rechts naast het pad vind je de heuvel die een 
vleermuiskelder herbergt. Even later loop je rakelings 
langs de grote vijver. Pas op! Het kan niet alleen 
glibberig zijn, maar men zegt dat in het water 
natuurwezens huizen die je razendsnel bij je enkels 
kunnen grijpen. Je kunt het maar beter achter de 
rug hebben.

Het paadje met de witte berken is het jachtlaantje, 
een eeuwenoud pad dat naar de jachtgronden in het 
Ulvenhoutse Bos leidde. 

Het was op dit pad dat wij in het holst van de 
nacht oog in oog stonden met de wolf. Maar... wás 
het wel een wolf? Nadat we hadden geleerd dat in 
de vijver allerhande wrede wezens leefden kwam ons 
een ander idee in gedachten. 



Als de naam Wolfslaar niet was afgeleid van het 
beest, kon het dan zijn dat dit spookachtige landgoed 
wellicht bezocht werd door.

Weerwolven?
Gruwelijke wezens die bij volle maan veranderen in 
bloeddorstige wezens. Sommigen beweren, mensen die 
een pact met de duivel sloten, zich insmeerden met 
een speciale zalf een riem omdeden waarna zij in 
een weerwolf veranderden.

Wat zeg je? Bakerpraatjes? Misschien nu, dit jaar. 
Maar wij weten beter. Weerwolven bestáán!

Elk najaar gaan de Legendejagers op Weerwolven-
jacht en andere avonturen. Lees hier meer.

http://www.legendejagers.nl/queeste.html


9. Amfitheater en
kikkerpoel

Ook hier kun je op meerdere manieren verder. 
Kort nadat je de greppel over bent gestoken kun 
je rechtsaf een smal paadje volgen. Je komt op een 
open, moerassig terrein met een grote kikkerpoel die 
je verderop over kunt steken. Loop de heuvel op en 
je bent bij het amfitheater. 
Mocht je de afslag na de greppel over het hoofd 
zien, volg dan het pad in zijn bocht naar rechts en 
je komt eveneens bij het amfitheater. 

Kom hier nooit bij volle maan, of op de schrikkeldag. 
Dit is zo’n plek waar je bij volle maan... met alle 
gevolgen vandien een weerwolf tegen het lijf kan 
lopen... 
Maar nu bij daglicht kun je hier even veilig 
uitrusten en naar het gelach en geklop van de 
spechten luisteren die leven in het bos.



‘s Zomers is dit een ideale plek voor 
een muziekvoorstelling, toneel of een 
vertelling. 

De accoustiek is bijzonder. Ga maar 
eens in het midden van de cirkel staan, 
zing een lied of draag een gedicht op 
aan je geliefde toehoorders. 

Ook wij, Legendejagers, maken met 
regelmaat van deze plek een centrum 
van wonderlijke gebeurtenissen. Ons 
hoogtepunt ligt steevast rond Hallo-
ween. Dan trekken wij met stoere en 
moedige wandelaars er op uit, de we-
reld in van de sagen en legenden!

Meer weten? 
Klik hier voor onze kalender.

http://www.legendejagers.nl/kalender.html


10. Het beekdal 

Aan de zuidkant van het amfitheater loopt een smal 
karrespoor. Volg het tot het fietspad; ook wel de 
Charlotte Cuijpersdreef. Sla rechts af en volg de 
dreef. 

Het beekdal is hier hersteld en langzaamaan krijgt 
het weer zijn oorspronkelijke uiterlijk. De beek me-
andert weer als vanouds door het grasland. 

Loop verder totdat wederom een houten uil op een 
padje aan je linkerzijde ziet staan en loop dit pad 
in. 



11. Het Ooievaarsbos

Het bos dat je in loopt heet het Ooievaarsbos. Voor 
elke milleniumbaby werd hier een boom geplant.

12. Ambrogio Spinola

Door het Ooivaarsnest volg je het pad naar rechts, 
met aan het einde van het pad een slootje dat je 
makkelijk kunt oversteken via de stapstenen. 
Ga na het slootje rechtaf totdat je bij een oude 
boomstam aankomt. 

Aan de voet van de boomstam vindt je een kleine  
vitrine met daarin archeologische vondsten uit de 
Tachtigjarige oorlog. Je loopt nu langs een grote  
akker die hoorde bij de herenboerderij van Landgoed 
Wolfslaar. 



In de Tachtigjarige oorlog tijdens het beleg van 
Breda (1624-1625) heeft de gevreesde spaanse 
veldheer Ambrogio Spinola hier zijn kamp opgeslagen.

‘Duizenden soldaten, voetvolk en ruiters,
soo groot een heir, 

als men by mans gedenckenis 
niet in Nederlant gesien hadt’ 

Dit staat beschreven in de kronieken over de 
geschiedenis van Breda. Als je nu je ogen sluit, kun 
je nog steeds het geschreeuw van de soldaten ho-
ren. Het gehinnik van de paarden. En de geur van 
de paardenmest, husselpot op het kampvuur en kruit-
dampen prikkelen in uw neus. 

Aan het einde van het pad kom je weer op de 
Wolfslaardreef, volg de dreef naar rechts en je komt 
weer bij het bezoekerscentrum en parkeerterrein.



13. Wat zijn de feiten?

Wat is er aan de hand met dit schitterende land-
goed? Wie Was Charlotte Storms Cuypers? Veel is 
er niet bekend over deze Vrouwe, dan dat zij 
behoorlijk eigenzinnig zou zijn. Is zij degene die 
rondwaart aan het einde van de gang, bovenin het 
landhuis? Is zij de schim die soms verschijnt achter 
de ramen of op de trap? 

Veertig jaar voor de bouw van het huidige landhuis, 
in 1820 werd de laatste wolf van Brabant in Kaat-
hoven gedood. Maar was dit wel de laatste wolf? 
Bij onze legendestudies naar Wolfslaar ontdekten wij 
teveel vaagheden omtrent dit prachtige landgoed. 
Wij namen de vrijheid wat suggesties te doen 
betreffende deze feiten van Wolfslaar. Want het 
blijft een mysterieus landgoed. Een apart verhaal, 
als ik zo vrij mag zijn.

Hoe eigenzinnig Charlotte Storm Cuypers ook was,
namens haar nodig ik je uit om in haar gezellige 
theehuis op Boerderij Wolfslaar wat te gebruiken.

Hier scheiden onze wegen. Misschien ontmoeten we 
elkaar nog eens tijdens een legendetocht of vertelling. 
Wie zal het zeggen! Gegroet!

Roderick van Wulvenhout

Roderick



Legendetochten / spellen / verhalen vertellerijen

Stichting Legendejagers

Hoeveel verhalen kent u uit uw eigen omgeving? 
De Legendejagers stellen zich ten doel om de oude 

sagen, legenden, volksverhalen en geschiedenis op een 
lichtvoetige manier onder de aandacht te brengen in 
legendetochten, verhalenvertellingen en avontuurlijke 

activiteiten voor jong en oud! 

Klik hier voor een overzicht 
van al onze legendetochten.
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