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Wilt u het boek bestellen? Klik dan hier!

Beluister de synopsis
ongeveer 4 minuten

et jaar 2021 is een zeer uitgesproken jaar 
om over Lucas Stas te schrijven. Terwijl wij 
boeken en archieven overhoop haalden op zoek 

naar informatie over deze zonderlinge apotheker 
rond 1600, legde de Corona-pandemie het leven 
om ons heen zo’n beetje plat. 

Lokale horeca, theaters en ander vertier werden 
gesloten in een poging om de pandemie te stoppen. 
Het was echter niet de eerste keer dat deze 
maatregel getroffen werd. Ook in de zestiende 
en zeventiende eeuw  ging het leven in Breda 
regelmatig op slot.

Met deze bizarre ervaring in het achterhoofd 
nemen wij, legendejagers je nu mee op een tocht 
in een tijd van oorlog en pest. Het Breda van 
Lucas Stas. Een tocht die helemaal aan zal 

spreken als je het bijbehorende boek 
“Het eeuwige geheim van Wolfslaer” 
hebt gelezen. Heeft u het boek niet 
gelezen, dan is het handig om voor 
deze tocht even naar dit verhaal te 
luisteren. In het andere geval is het 
lezen van het boek  op een later 
tijdstip een mooie aanvulling op deze 
legendetocht.

1. Het eeuwige geheim
van Wolfslaar

http://www.legendejagers.nl/audio/synopsis_stas.mp3
http://www.legendejagers.nl/boekstas.html
http://www.legendejagers.nl/audio/synopsis_stas.mp3


AmbrosiusRoderick

ij zijn legendejagers Roderick en Ambrosius 
en samen met assistent en leerling, 
Diederick Spijcker, nemen wij je mee door 
een Breda zoals je dat  nog nooit hebt 
gezien. 

3 delen
Deze tocht bestaat uit twee wandelingen (de 
kern van het hele avontuur). De fietstocht 
verbindt hen met elkaar. Elk deel wordt in 
een apart document aangereikt. Je kunt er 
een mooie dagtrip van maken of verdelen over 
meerdere keren
Deel 1: De stad Breda (Wandeling)
Deel 2: De tocht naar Wolfslaar (Fietstocht)
Deel 3: Landgoed Wolfslaar (Wandeling)



Tips:
Om te navigeren hebben we diverse ikoontjes 
en links ingevoegd.

Het handje leidt je altijd naar de inhouds- 
opgave en landkaart.

Teksten in geel, gemerkt met een fiets of 
voetstappen bevatten de route-informatie. 

Een enkele tekst is te beluisteren. De link 
hiervoor is gemerkt met dit ikoontje. Tik 
erop en je kunt het verhaal beluisteren.

Teksten, gemerkt met een * zijn onderdelen 
van het verhaal die niet historisch onder-
bouwd zijn.

We raden je aan de tocht, of tochten vooraf te 
downloaden zodat je die altijd kunt raadplegen. 
Ook wanneer je verbinding wegvalt.

Voor je op pad gaat!
* Let goed op het verkeer.
* Neem afval mee terug en werp het in de  
 vuilnisbak.
* Laat niets in de natuur achter, verniel   
 niets en blijf op de paden.
* Zo kunnen na jou, ook vele anderen van   
 deze tocht en dit gebied genieten!
* Voor alle legendetochten zijn  de voor-
 waarden van toepassing, zoals op onze    
 website vermeld.

**

http://www.legendejagers.nl/info/voorwaarden.pdf
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3. Inhoud & Landkaart



De list van Breda.
“Probeer je het eens voor te stellen. Aan 
de overkant van het water ligt het kasteel 
van Breda. Exact deze plek was het decor 
van één van de meest spectaculaire gebeur-
tenissen uit de geschiedenis van Nederland. 
Het is een prachtig verhaal en ik, Diederick 
Spijcker, was daarbij.”

Luister naar het verhaal. (6 minuten)

“Grootser kan een tocht door Breda feitelijk 
niet beginnen. De stad moest nog in de euforie 
van de overwinning zijn geweest toen er langs 
de Bosschepoort een gezin op een volgeladen 
kar binnen kwam rijden. De held van 
ons verhaal, Lucas Stas, zijn vrouw Hendrickje 
Loos, zoon Matthaeus en twee dochters waarvan 
we slechts één naam kennen; Suzanna.

 

3. Spanjaardsgat
Nieuwe Prinsenkade

http://www.legendejagers,nl/audio/LBturfvaart.mp3


Loop langs de singel in de richting van 
de stad (kerktoren), steek de brug over. 
Je komt op de vismarkt. 

“Goed, ik heb me vandaag niet erg gedienstig 
gemaakt in de apotheek. Het geld dat ik kreeg 
voor een kruik visolie, heb ik opgemaakt aan 
bier. Neem het me eens kwalijk. Het was 
heerlijk weer en ik heb op de Vismarkt in 
de zon geluierd terwijl de vissers hun lading 
losten. Een struise dienstmeid leegde de po 
terwijl verderop een andere de was spoelde 
in het water van de Mark.”

De Mark was ten tijde van Stas een brede 
getijdenrivier. Eb en vloed beïnvloedden 
voortdurend het peil van alle water in de 
stad. Vis werd op deze plek aan wal 
gebracht en verhandeld. 

4. De Mark en Vismarkt



Loop de stad in

Op de hoek Havermarkt-Reigerstraat staat 
een groot wit gebouw waarin nu een 
restaurant gevestigd is. Ten tijde van 
Lucas Stas was dit bouwwerk verdeeld over 
verschillende bewoners. Eén van hen was de 
apotheker De Gulden Arent. Zogezegd één 
van de concurrenten van Lucas Stas.

5. Havermarkt



Vroeger leunden er kleine huisjes tegen het koor van de kerk. 
Slechts één is er blijven staan en is nog altijd in gebruik als 
café.

“Zie hier de trots 
van onze stad. Hoe 
vaak heb ik hier niet 
staan kijken naar de 
wonderlijke ornamen-
ten, spitsbogen en ook 
de fiere toren? Deze 
kerk is werkelijk een 
groot festijn. Mijn 
grootvader heeft de 
tijd nog gekend dat 
de kerk in aanbouw 
was, terwijl mijn 
eigen vader tijdens 
de Beeldenstorm uit 
baldadigheid de beelden 
van hun sokkel heeft 
getrokken.”

 

Diedericks bewondering is niet ongegrond. 
Hoewel de kerk nu prijkt in een serene zand-
kleur, moet deze geheel volgens de gewoonten 
van die tijd rijk beschilderd zijn. De kerk 
is gratis te bezichtigen en biedt veel fraais. 
Zoals een groot herdenkingsmonument voor 
Stadhouder Willem van Oranje,  een oude 
muurschildering en vele mysterieuze symbolen. 

6. Onze lieve vrouwe kerk



Bij ons onderzoek naar Lucas Stas togen wij 
op zekere dag naar deze kerk omdat hier in 
januari 1620 de fameuze Lucas Stas werd 
begraven.

“De dag van zijn begrafenis luidden de klokken 
al vroeg, wat inhield dat er een bijzonder 
stadsbewoner ter aarde werd besteld. Lucas 
Stas was een geziene man in die tijd, dat 
lijdt geen twijfel.”

 
Welk een teleurstelling toen wij na zoeken 
en navragen geen enkele vermelding vonden 
van deze wonderlijke apotheker. Hij die het 
levenselixer had uitgevonden en wiens graf 
spoorloos verdwenen was. Dat kon maar op 
één ding duiden… dit levenselixer heeft zijn 
werk gedaan. Wellicht verkeert Meester Stas 
nog altijd onder ons…



7. De Plaetse

Loop om de kerk heen. Je komt op de 
Plaetse, of zoals het plein nu heet; de 
Grote Markt. Maak je ronde af tot je 
achter het koor van de kerk staat. 

De Sevensterre
“Hier is het allemaal begonnen in 1590. De  
Sevensterre was het vierde huis, geteld vanaf 
de Reigerstraat. Terwijl de stad feestvierde 
na de overwinning op de Spanjolen, lag ik 
zo’n beetje dood te bloeden uit een beenwond 
in het portaal van zijn nieuwe huis. Juist 
op dat moment arriveerde Meester Stas met 
zijn gezin. 
Nadat ik hersteld was, werd ik zijn dienst-
knecht, loopjongen, leerling apotheker… ik 
deed van alles.”

**



“In 1534, lang voordat ik geboren was, legde 
een grote stadsbrand vrijwel de hele binnen-
stad in de as. De brand begon in de Sint Jans 
kapel die toen op de hoek Sint Janstraat- 
Halstraat stond. Het was een warme droge 
zomer en door de zuidwesten wind greep de 
brand snel om zich heen. Een voor een vielen 
de vele houten panden aan de Plaetse ten 
prooi aan het vuur. Totdat de brand bij de 
Verckensstraat naast de Sevensterre plotseling 
ophield. Daar waren de huizen al van steen. 
Meester Stas heeft altijd gezegd dat de 
Sevensterre een beschermengeltje herbergde.”

Stadhuis
Loop het marktplein op. 
Het huis met de trappen is altijd al stad-
huis geweest. Er hangt daar een kopie van 
Velasquez’ prachtige schilderij ‘Los Lanzas’. 
Daarop draagt Justinus van Nassau de sleutel 
van Breda over aan de Spaanse veldheer 
Ambrogio Spinola. Dit was na het beleg van 
Breda in 1624-25, vijf jaar na de dood van 
Lucas Stas.



De Swaen
“Meester Stas was niet de enige apotheker 
in de stad. We zijn daarstraks al de Gulden 
Arent gepasseerd bij de Reigerstraat. Maar 
hier, links naast het stadhuis huisde apotheker 
De Swaen. In het boek lees je dat we 
dankzij de Swaen een moeilijke tijd konden 
overbruggen*. Soms denk ik wel eens dat 
Meester Stas bewust aan de andere kant van 
het stadhuis, in Den Grooten Hert is gaan 
wonen om de Swaen de loef af te steken*.”

Den Grooten Hert
Het huis rechts naast het stadhuis heette in 

de zeventiende eeuw Den Groo-
ten Hert. Nadat Lucas Stas eni-
ge tijd in de Catharinastraat had 
gewoond kocht hij dit pand met de 
hof erachter. Hier woonde Stas 
de laatste veertien jaar van zijn 
leven. Van 1606 tot 1620. 
Als hij zijn ramen opensloeg, had 
hij vrij uitzicht op de stadsom-
roeper, de terechtstellingen, en de 
prachtige bomen. Ook stond hier de 
pomp die je nu in de Sophiastraat 
kunt vinden.



Een schoon plein?

Ondanks dat  fraaie uitzicht drong op zomerse 
dagen de stank van de afvalputten zelfs tot 
in de bovenkamers door. Die stank werd in 
de winters verdrongen door de doordringende 
rook uit de vele schoorstenen.
Bestrating was er nauwelijks in die tijd en 
met name na een regenbui veranderden 
straten  Om het binnen dan toch enigszins 
netjes te houden, werden takkenbosen over 
de Plaetse verspreid.



8. Veemarktstraat

Ga linksaf, de Veemarkstraat in.

In deze straat, in het pand 
de Dry Kronen, waar dat 
ook moge zijn, daar was 
de uitgeverij van Peter 
Ghevaerts gevestigd. 

“Hij was de uitgever van 
het boek Electrum Vitae. 
Toen Meester Stas in 1604 
alle gegevens bij elkaar had 
en zijn medicijn naar zijn 
tevredenheid was, besloot 

hij er een boek over te schrijven. Een bij-
zonder boek waarin je las hoe je het moest 
gebruiken. Vele patiënten die het medicijn 
uit hadden geprobeerd beschreven hier hun 
genezing.”
Een Middeleeuwse bijsluiter/reclamefolder dus.



9. De Gevangenpoort

De Veemarktstraat wordt gekruisd door 
de Molenstraat/Sint Anna straat.  
Even voorbij de kruising is aan je 
linkerkant nog een kleine, nostalgische 
drogist waar je nog enigszins de sfeer 
van vroeger kunt opsnuiven.
De route gaat echter hier rechtsaf 
(Molenstraat)
Aan het eind van de Molenstraat vind 
je tegenwoordig de bibliotheek. Maar in 
vroeger tijden was hier De Gevangen-
poort als onderdeel van de stadswal.

“Amper in dienst van 
Stas werd ik geconfron-
teerd met zijn duistere 
kant. Hij werd immers 
opgepakt voor valsmunte-
rij. Een zwaar vergrijp 
in die tijd. Voor een 
verhoor werd hij zelfs 
naar Den Haag afge-
voerd maar keerde la-
ter weer terug naar 
Breda. Daar zat hij 
maandenlang gevangen 
in de Gevangenpoort die 
deel uitmaakte van de 
stadswal. 

Meester Stas wist open bare schande te ont-
lopen maar kreeg bij een rechtzaak op de 
Plaetse een boete van maarliefst 200 gulden 
opgelegd.” Dat komt anno 2022 overeen met 
een bedrag van € 3000,-.

Illustratie uit het boek:
Het gezin van Stas bij de Gevangentoren



 
De munten die Stas had gemaakt doken op 
bij handeltjes in Culemborg en Vianen. Dat 
deed ons vermoeden dat Stas mogelijk uit 
die richting kwam. Zeker is dat de reis van 
Stas naar Breda over Heusden leidde. Mogelijk 
heeft hij daar gewoond. maar we tasten nog 
steeds in het duister omtrent zijn plaats van 
herkomst.

Loop de straat uit en ga linksaf 
(Kloosterplein).

Tekening van de 
gevangentoren vlak 
voordat hij in de 
negentiende eeuw 
werd gesloopt



10. Catharinadal

Het grote gebouw aan de overkant is nu een 
casino, maar vanaf 1531 was dit een plek van 
devotie.

“De bisschop moest dit niet weten. Stel je 
voor een gokhal in de kerk! Rechts van de 
kerk stond het klooster Sint Catharinadal op 
een grote zandhoop. 
Katholieke zusters Norbertinessen hadden na 
overstromingen in Vroenhout (bij Roosendaal) 
hun heil gezocht in Breda. Opmerkelijk is dat 
de Oranjes, zelf protestants, optraden als de 
beschermers van de katholieke zusters. De 
Zusters konden dus altijd in de stad blijven, 
ook toen deze in Staatse en dus protestantse 
handen was. 
Tijdens de pestepidemie van 1603 sloten de 
zusters zich op in hun klooster. Een groot 
aantal van hen kwam om.”



Het is niet bekend of Meester Stas zijn trucje 
met het Vineetz Driakel opnieuw heeft 
opgevoerd tijdens deze uitbraak van 1603.  
De kloosterorde krabbelde er weer bovenop. 
Maar in 1647 besloten zij te verhuizen uit de 
stad en betrokken het Slotje de Blauwe Kamer 
in Oosterhout, waar zij nog altijd te vinden 
zijn.

Ga de eerste straat linksaf (Vlaszak)
Steek bij de stoplichten over (rechtsaf 
Boschstraat)
Stop bij het Breda’s museum.

De zusters verhuisden in 1647 naar Slotje de Blauwe Kamer in Oosterhout



11. De Gasthuysstraat

“Wie de pest heeft wordt met alle medebe-
woners opgesloten in het eigen huis. Ramen 
en deuren worden dichtgespijkerd en het huis 
wordt gemarkeerd met een wit kruis of een 
bussel stro. Meestal eindigt deze opsluiting 
in een akelige stilte, wanneer iedereen een 
gruwelijke dood gestorven is aan deze 
vreselijke ziekte.”

 

Ten tijde van de pest 
waren ook in Breda soort-
gelijke regels van kracht 
als tijdens de Corona-
pandemie van 2019-2022.
Ook was je verplicht alle 
pestgevallen in je eigen 
omgeving te melden.

Pesthuis
Breda is, evenals vele andere steden dus 
regelmatig overvallen door een pestepidemie. 
Net als tijdens de Corona-pandemie, werd 
contact beperkt. De horeca werd gesloten en 
samenscholingen waren uit den boze. Al trad 
men in de tijd van Stas wat harder op.



Lange tijd wist niemand wat de pest was, 
wat het veroorzaakte of hoe het te genezen 
was. En zo kon de Zwarte Dood met regelmaat 
hele steden uitroeien.
Toch waren er nog mensen, zoals de 
cellebroeders, die de pestlijders bijstonden in 

hun nood. Vaak met rampzalige 
gevolgen voor henzelf. Wat nu 
het museum is, was destijds 
een pesthuis waar pestlijders 
werden opgevangen.

Gasthuysstraat
“De Boschstraat heette vroeger 
de Gastuysstraat. Verderop 
stonden vele vervallen krotten. 
Ik herinner me nog goed hoe 
we naar Bertha gingen, een 
vrouw met een zware longaan-
doening. En ook hier toonde 

Meester Stas zich als een bijzonder mens. 
Hij gaf haar zijn nieuwe medicijn. Ze hoefde 
er niet voor te betalen. Maar ik was stom-
verbaasd toen bleek dat hij Bertha gebruikte 
als proefkonijn. Toegegeven, Bertha leek op 
te knappen dankzij het Electrum Vitae. Maar 
de eerste versie van dit medicijn bleek snel 
te bederven en zo vergiftigde Bertha zichzelf 
en stierf.
De proefkonijnenpraktijk van Stas is een feit.
Regelmatig probeerde Meester Stas zijn me-
dicijnen uit op arme zieken. En voor zover 
ik weet liep dat steeds goed af. Op verzoek 
van mijn meester legden zij een getuigenver-
klaring af bij de stadssecretaris Dirven. En 
al deze getuigenverklaringen liet mijn meester 
opnemen in zijn boek over dat ene, wonder-
baarlijke medicijn; Electrum Vitae.”

**



Loop een stukje door.

Stadspoorten

Het is op dit moment moeilijk voor te stellen, 
maar ten tijde van Stas (1590-1620) kon je 
de stad maar langs vier punten in. De Haag-
poort of Antwerpse poort in het westen, de 
Ginnekenpoort ten zuiden van de stad. In het 
noorden was er nog een waterpoort over de 
Mark. 
Maar als je hier verder doorloopt kom je 
op de kruising met de Sophiastraat. 

Hier stond ooit de oost-
poort, de Bossche poort. Op 
dit punt vind je de pomp 
die ooit op de Plaetse heeft 
gestaan.
De Bossche Poort dankte 
zijn naam aan de eerst-
volgende, grote, Brabantse 

stad, ‘s Hertogenbosch.

We weten dat Lucas Stas vanuit Heusden naar 
Breda is gereisd en dus is het goed moge-
lijk dat hij langs deze Bossche poort binnen 
kwam rijden. Een kar volgeladen met huis-
raad, zijn vrouw Hendrickje naast hem op de 
bok, zijn zoon en twee dochters spelend tussen 
de stoelen en kisten. Niemand had oog voor 
de nieuwelingen want de stad was nog in de 
roes van de spectaculaire bevrijding met het 
turfschip.



Op de kruising linksaf (Sophiastraat). 
Bij de kruising oversteken.
Linksaf het park in.
Op de splitsing rechts aanhouden.
4e pad linksaf.
Je loopt het park uit en komt uit bij de 
Catharinastraat
Ga hier linksaf.



12. Charles de Héraugière
Catharinastraat

De Wendelinuskapel

“Meteen aan je linkerkant vind je de in-
gang naar het begijnhofje en daarna de 
Waalse kerk. 

Nadat de Staatse troepen met de list de stad 
Breda hadden bevrijd, werd het protestantisme 
de leidende godsdienst. De kerk van 
de begijnen hen afgenomen. De kerk was 
in 1440 gesticht als de Wendelinuskapel en 
speelde een belangrijke rol ten tijde van de 
pest. Hier werden  de pestheiligen geëerd. 
Sint Sebastiaan, je weet wel,  die man die 
door vele pijlen was doorboord. En de heilige 
Wendelinius waarnaar deze kapel lange tijd 
vernoemd is geweest.”

Loop nog even verder tot huisnummer 
92.



Het gouverneurshuis

Charles de Héraugière was 
een Waals edelman en de aan-
voerder van de soldaten van 
het beroemde turfschip en dus 
maakte de overwinning op de 
Italiaanse huurlingen in het 
kasteel hem tot een held. 
Hij werd daarna gouverneur 
van de stad en woonde tot 
zijn dood in 1601 in dit huis. 
Vrij recent zijn er opgravingen 
gedaan op deze plek. In wat 
vroeger de beerput moet zijn 
geweest werd het ‘Kanon van 
de Héraugière’ gevonden. Het 
is een drinkuyt, een drinkglas 
dat niet weggezet kan worden 
en voor die tijd een kostbaar 
bezit.

Nadat Spinola de stad in 1625 weer had 
ingenomen werd dit huis een kapucijner klooster.

We keren terug op onze schreden. 
Loop terug de Catharinastraat in.
Loop verder door deze voorname straat.
Na de Markt gaat de Catharinastraat 
over in Reigerstraat. 
Blijf even wachten ter hoogte van het 
Kasteelplein.



13. Reigers op de dis?

“Ten tijde van Stas stond de 
kerk niet vrij. Om het hele 
koor heen waren kleine huis-
jes gebouwd, ‘leunend’ tegen de 
muren van de kerk. 

Naast de kerk, waar nu de Reigerstraat 
ligt, was een begraafplaats met hoge bomen. 
Daar nestelden veel reigers. Jongens waren 
niet te beroerd om voor een paar duiten een 
reiger met stenen uit de bomen te gooien. 
En zo verscheen menig reiger op de dis van 
een of andere welgestelde Bredanaar.  Een 
delicatesse in die tijd. Hendrickje heeft het 
eens bereid. Om je vingers bij af te likken, 
maar eerlijk is eerlijk… wat je met reiger 
kunt, kun je ook met kip.” 

Ga het Kasteelplein op.



Willem van Oranje             Phillips II

René van Chalon, graaf van Orange liet 
destijds zijn hele bezit na aan zijn neef 
Willem van Oranje. De toen nog maar elfjarige 
edelman uit het Duitse Dillenburg werd daar-
mee plotsklaps een zeer machtig persoon in 
de Lage Landen. Karel V had dit snel door 
en zorgde dat Willem een katholieke opvoeding 
kreeg aan het hof in Brussel. 
Daar groeide hij op met Karels zoon Filips II. 
Willem vestigde zich later hier in het kasteel 
van Breda. 

Filips II volgde zijn vader op en was als 
fervent katholiek niet erg gecharmeerd van 
het opkomende protestantisme. Hij probeerde 
het met veel machtsvertoon uit te roeien en 
raakte zo in conflict met zijn oude vriend 
Willem. 

14. Het kasteel



Phillips hartvochtige optreden leidde tot felle 
protesten zoals de Beeldenstorm in augustus 
1566. Deze beeldenstorm had een averechts 
effect. De twee partijen kwamen alleen maar 
meer tegenover elkaar te staan. Edelenslo-
ten een bondgenootschap en accepteerden het 
gezag van de koning niet langer. Dit alles 
stond in de beroemde ‘Acte van Verlatinge’. 

Phliips was woest en een 
oorlog was nu onafwend-
baar. De Tachtigjarige oor-
log of Grote Opstand.

Toen de Spanjaarden in 1585 
Breda binnenvielen, vlucht-
ten de protestanten en ook 
Willem verliet allengs zijn 
kasteel. In 1584 werd hij in 

Delft doodgeschoten door Balthazar Gerards. 
Als Breda toen niet in Spaanse handen was 
geweest, was hij bijgezet in het familiegraf 
in de Onze Lieve Vrouwe kerk. Mogelijk was 
Breda dan een belangrijkere stad geworden 
dan het nu is.



Het kasteel van 
Breda is in de loop 
der tijden behoorlijk 
veranderd. Wat nog 
altijd karakteristiek 
is, zijn de kruid-en 
duiventorens aan het 
Spanjaardsgat. In 
één van deze torens 
staat een maquette 
van het kasteel in 
vroeger tijden. 
Ook het kasteel is 
de moeite van een 
bezoek meer dan 
waard.

Bij het kasteel ga je linksaf de Cingel-
straat in. 

Het kasteel zoals het was. Maquette 
die te zien is bij de KMA



Je houdt rechts aan en komt 
dan weer bij het Spanjaards-
gat uit.

Je hebt een wandeling gemaakt 
door de dagelijkse omgeving van 
Lucas Stas tussen 1591 en zijn 
dood in 1620. Hier was zijn 
apotheek gevestigd, hier betrok 
hij kruiden en specerijen bij 
marskramers. Hier woonde ook 
een groot gedeelte van zijn 
cliëntèle. Maar de wereld van 
Stas was groter. Zo reisde hij 
naar Antwerpen en Dordrecht 
voor zaken.

Ook begaf Stas zich regelmatig 
buiten de stad. Wellicht op zoek 
naar kruiden of misschien wel 
gewoon naar rust. 

15. Tot slot



Stel je voor dat in die tijd 
de stad eindigde bij de 
stadsmuur. Daarbuiten lag 
het platteland met bossen, 
velden en boerderijen. Niet 
zoals nu de ene woonwijk 
na de andere.

Een aantal kilometers buiten 
de stad, nog achter het dorp 
Ginneken, daar lag Wolf-
slaar. Dat geheimzinnige 
Wolfslaar dat hij in 1610 
aankocht en waar hij in alle 
rust kon werken. Ver weg 
van alle drukte.

Naar dat prachtige landgoed 
Wolfslaar leidt ons avontuur. 
Pak je fiets en fiets met ons 
mee in het tweede deel van 
deze legendetocht. 
(tik op de fiets)

http://www.legendejagers.nl/stastocht2.pdf


Alsjeblieft!
Nu je ingehaakt bent bij deze Lucas 
Stas-tocht, willen we je graag iets mee-
geven. Bij het boek hoort een historische 
bijlage waarbij je alle harde feiten achter 
het verhaal op een rijtje krijgt.
Klik op de link om deze bijlage 
(epub) gratis te downloaden

Legendejagersboeken

Legendejagers zijn volop aan het schrijven.  Boeken waarbij 
historie en verhaal elkaar versterken. Tik op onderstaande 
ikoontjes om meer te weten over de desbetreffende boeken. 
 

Stichting Legendejagers
Dit is één van de vele legendetochten, gemaakt door Stichting Legen-
dejagers. Zij bieden meer tochten, boeken, belevingstochten, vertellerij-
en en andere activiteiten met legendes, sagen en geschiedenis in de 
hoofdrol. 
Kortom ga voor avontuur naar 
www.legendejagers.nl
legendejagers@gmail.com / 06-28352142 

http://www.legendejagers.nl/boekstas.html
http://www.legendejagers.nl/2021LShist.epub
http://www.legendejagers.nl/storm.html
http://www.legendejagers.nl
mailto:legendejagers%40gmail.com?subject=


Mogelijk gemaakt door:

© 2022 Stichting Legendejagers

Streeknetwerk 
LandStad De Baronie
Streeknetwerk LandStad De Baronie streeft naar een vita-
le stad-landrelatie en een aantrekkelijke leef- en verblijfsom-
geving.  Het motto is: samen werken aan een streek waar 
het voor bewoners en bezoekers goed toeven is. Het 
streeknetwerk genereert in samenwerking met partijen uit 
de regio activiteiten en projecten die daaraan bijdragen. Kijk 
voor meer info op:
Baroniepoorten: 
www.baroniepoorten.nl
Streeknetwerkorganisatie: 
www.landstaddebaronie.nl
Op pad in de Baronie: 
www.magievandebaronie.nl

http://www.baroniepoorten.nl
http://www.landstaddebaronie.nl
http://www.magievandebaronie.nl

