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In het onvolprezen door Gerard Otten in 1988 gepubliceerde boek ‘De 

straten van Breda’ komt het Mauritsplein niet voor. Wel wordt hiervan 

een omschrijving gegeven in ‘Princenhage in oude ansichten’ dat in 

1975 werd uitgegeven door de werkgroep Haagse Beemden. De 

samenstellers van het boekje waren Herman Dirven en Piet Dekkers. 

Zij plaatsten bij de uitleg over het Mauritspleintje een foto uit 1913 

met als opschrift van de etalage waar het Rode Winkeltje van Frans 

van Nunen is geweest: Koloniale waren en comestibles. De 

bijbehorende tekst van de foto luidt als volgt: ‘Een van de gezelligste 

pleintjes van het vroegere Princenhage was zonder twijfel het 

Mauritspleintje. De hoge bomen rond de hardstenen pomp gaven het 

pleintje een bepaalde intimiteit en ook de driehoekige vorm werkte 

sterk mee aan die eigen sfeer. Op het pleintje stonden altijd wel enkele 

wagens, onder andere van de wagenmaker Piet Schrauwen of van 

rijtuigverhuurder Ant. Van Haperen. Rechts op de foto ziet u de 

winkel in koloniale waren en comestibles, welke rond 1900 is 

gebouwd en die achtereenvolgens door de families Dijkstra en Jansen 

is bewoond. Nu zit daar al zo’n goede veertig jaar (in 1975, red.) de 

familie Van Nunen. De gehele winkel is nog in de oorspronkelijke 

staat gehouden, tot zelfs de rode kleur van de tasrekken toe. Daarnaast 

staat het huis van de vroegere arts, dokter Batenburg. Na hem heeft 

advocaat Van Heemskerk er nog in gewoond en thans is er Huize 

Liezenberg in gevestigd. Rond 1900 stonden hier twee kleine huizen 

die eigendom waren van Corn. Van Gils. Daarnaast stond het 

inmiddels ook verdwenen huis van Adriaan van Gils, van beroep 

‘spekslager’. Op de achtergrond zien we het  de zogenaamde 

‘Slikstraatje’, dat tegenwoordig Doelenstraat heet. In vroeger eeuwen 

bevond zich op dit pleintje de Bocht, ook wel de schutskooi genoemd. 

Deze schutskooi diende om loslopend vee in op te bergen, totdat de 

betreffende eigenaar het kwam ophalen. Hij moest dan natuurlijk wel, 



voordat hij zijn rechtmatige levende have mee terug naar huis nam, 

betalen voor het ‘schutten’ van zijn vee’. 

 


