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Door Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Inleiding

Ofschoon er nogal wat mensen zijn voor wie religie niets of 
weinig zegt, spelen wereldwijd gezien vele geloofsrichtingen 
een aanzienlijke rol, zowel in organisatorisch verband als in 
het privéleven van mensen. Er zijn echter veel verschillende 
vormen, die elkaar niet altijd even goed verstaan. Dat was 
en is vaak de bron van menig conflict, het blijven ten slotte 
mensen.
Maar, juist vanwege hun religie doen gelovige personen soms 
mooie en nuttige dingen. Dat geldt ook voor organisaties 
die een religieuze basis kennen. In het verleden zijn talloze 
religieuze organisaties opgericht die elk met hun activiteiten 
een bepaald doel nastreefden. Vanuit hun visie op de wereld, 
hun geloof in een hogere macht en in het hiernamaals 
verricht(t)en zij taken om de wereld te verbeteren, zoals in de 
ziekenzorg, de armenzorg en het onderwijs. Veel van hetgeen 
nu algemeen gangbaar is in zorg en scholing vindt zijn 
oorsprong in het pionierswerk van religieuze organisaties.

EK

Er is een hele grote kans dat u bij deze afkorting meteen 
denkt aan Europees Kampioenschap. Op zich juist, maar in 
dit artikel staan de letters EK voor Eucharistische Kruistocht. 

  Het vignet van de Eucharistische Kruistocht. 

Deze beweging kwam in de eerste wereldoorlog in Frankrijk 
tot stand om de voorschriften van Paus Pius X uit 1910 meer 
ingang te laten vinden. In Nederland werd deze beweging

met name uitgedragen door mgr. Frencken. Zo ontstond 
de Vereniging van Catechisten van de Eucharistische 
Kruistocht. In kerkrechtelijke zin behoorde de vereniging 
niet tot de religieuzen en niet tot de leken. De leden, de 
catechisten, vonden het kloosterleven te benauwend en op 
te grote afstand van de wereld staan. Zij waren wel religieus 
gedreven, maar wilden een grotere flexibiliteit om sneller 
te kunnen inspringen op actuele noden. Bij hun activiteiten 
richtten zijn zich vooral op sociaal werk, met name in 
gezinnen en wijken.

Mgr. Frencken

De grote animator en leidsman van de Eucharistische 
Kruistocht in Nederland was mgr. Franciscus, Bernardus, 
Josephus Frencken. Hij werd in het nabije Oosterhout 
geboren op 9 juli 1886. Zijn vader was wijnkoopman, lid van 
Gedeputeerde Staten en in Oosterhout een belangrijk figuur 
op sociaal en cultureel vlak. 

  Mgr. F.B.J. Frencken *9-7-1886 en †29-4-1946.



11

Frans kon op de lagere school goed leren en ging, toen hij 
12 jaar was, naar het klein-seminarie IJpelaar. Na zes jaar 
studie daar volgde hij het groot-seminarie in Hoeven. In mei 
1910 werd hij priester gewijd en benoemd tot kapelaan te 
Lamswaarde in Zeeuws-Vlaanderen. Daar verbleef hij maar 
kort, want in december van dat jaar werd hij benoemd tot 
leraar aan het klein-seminarie IJpelaar. Daar werkte hij als 
bevlogen docent 14 jaar. In 1926 werd hij door de toenmalige 
bisschop van Breda, mgr. P. Hopmans, benoemd tot directeur 
van het eucharistisch werk in het bisdom. Mgr. Frencken 
was sociaal bewogen en bijzonder actief. Hij richtte zich 
onder meer op het verbeteren van de leef- en werksituatie 
van fabrieksmeisjes. Hij stichtte de School voor Sociale 
Begeleiding en de Centrale voor Wijkwerk. Ook realiseerde hij 
de opleiding van Gezinsverzorgsters in Bouvigne.

HERO

Een heel bekende naam in Breda, ontstaan uit de 
samenvoeging van de eerste twee letters van de 
achternamen, Henckell en Roth, eigenaren van een Zwitserse 
fabriek in voedingsmiddelen. De fabriek werd in 1886 
opgericht te Lenzburg door Gustav Henckell en Gustav Zeiler. 
Laatstgenoemde stierf echter plotseling toen hij pas dertig 
jaar oud was en werd opgevolgd door Carl Roth. De firma 
heette toen Henckell en Roth. In 1910 werd de naam HERO 
ingevoerd. 

  Medewerksters uit België op weg naar huis.

De firma A.G.T. Jansen en Zoon met een bedrijf aan de 
Academiesingel leverde fruit aan de fabriek in Zwitserland. 
Omdat het aanvoertraject lang was kon bederf gemakkelijk 
optreden en werd besloten om in Breda halffabricaten te 
produceren en deze te exporteren. Hiertoe werd in 1914 de 
N.V. Hero Conserven Breda opgericht. Omdat de ruimte aan 
de Academiesingel te krap werd bouwde men een nieuwe 
fabriek aan de Teteringsedijk in Teteringen, die in 1921 in 
bedrijf ging. De onderneming groeide uit tot een groot bedrijf 
waar, vanwege de aard van de producten, veel seizoensarbeid 
voorkwam. Hierbij werden ook vrouwen en meisjes ingezet. 
Ook buitenlandse arbeidskrachten waren nodig. Kort na de 

Tweede Wereldoorlog waren dat Belgen, die met bussen 
werden aangevoerd. De Hero-directie moet niet uitsluitend op 
omzet en winst zijn uit geweest, ofschoon dat een belangrijk 
doel is van een commerciële onderneming. Men moet er toen 
al van overtuigd zijn dat een goede personeelszorg positieve 
effecten heeft op de prestaties, dus bijdraagt aan het succes 
van een onderneming. Daaruit ontstond de samenwerking 
met mgr. Frencken en de Catechisten.

EK-Huizen

Een van de zorgpunten van mgr. Frans Frencken was de 
tewerkstelling van (jeugdige) fabrieksmeisjes. Op jonge 
leeftijd, vaak weinig geschoold, kwamen deze in een 
industriële omgeving terecht. Hier moesten ze werken met 
oudere werknemers, werknemers met een andere of geen 
geloofsovertuiging en ook met mannen. In die tijd vond de 
geestelijkheid dat vanuit religieus en zedelijk oogpunt mínder 
gewenst.

  E.K.-huis Hero Teteringschedijk D 184.

De fabrieksmeisjes van de Hero werden tijdens hun pauze 
opgevangen in een speciaal gebouwd huis, het E.K.-Huis 
Hero. Hier kregen de meisjes een maaltijd en werd er tevens 
aandacht geschonken aan hun (zedelijke) vorming. 

  De Hero-fabrieksmeisjes in het E.K.-huis.
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 Uit de adresgids van Ginneken en Bavel 1935, hoofdletter 
D staat voor de wijk Heusdenhout.

Het Hero-huis stond op de plaats waar nu de St. 
Ignatiusstraat aansluit op de Teteringsedijk. Tot 1942 vormde 
een deel van de Teteringsedijk een stukje van de grens 
tussen de gemeente Teteringen en de gemeente Ginneken 
en Bavel, meer in het bijzonder met Heusdenhout. Door een 
bombardement bij het begin van de tweede wereldoorlog 
werd het E.K.-Huis Hero vernield en is niet meer 
opgebouwd. De aansluiting van de St. Ignatiusstraat met de 
Teteringsedijk kwam in 1967 tot stand.
Voor het verzorgen van opleidingen, zoals die tot 
gezinsverzorging, hadden de Catechisten de beschikking 
over kasteel Bouvigne. Daar verbleven zij tussen 1930 
en 1971. Ook in de Prinses Julianastraat, de huidige 
Dillenburgstraat in het Ginneken, was een E.K.-Huis.

Catechisten

In 2019 vierden de Catechisten het negentigjarig bestaan van 
hun organisatie. Vooral in de periode voor en na de tweede 
wereldoorlog zijn zij van grote betekenis geweest voor wijk 
en gezin. Hun inbreng op sociaal maatschappelijk terrein 
was groot. Het werk dat zij deden is nu overgenomen door
de overheid en door andere organisaties, zie als voorbeeld 
hiervan het vormingswerk. Bij het jubileum van de vereniging 
van Catechisten in 2019 werd een beeldje onthuld op het 
Begijnhof.

Vormingswerk

Voor jeugdige werknemers in de bedrijven kwamen medio 
vijftiger jaren van de vorige eeuw de vormingsinstituten tot 
stand. Deze waren voor jongens en meisjes gescheiden. Voor 
meisjes werden deze Mater Amabilisschool genoemd. Mater 
Amabilis is Latijn en betekent ’beminnelijke moeder’. Ook 
de term Levensschool werd algemeen gebruikt. De scholen 
waren zelfstandig dus niet gebonden aan huishoudscholen 
of scholen voor beroepsonderwijs. Vakken, zoals in het 
beroepsonderwijs, waren er niet. Er was aandacht voor 
persoonsvorming, begeleiding bij de overgang van school 
naar bedrijf, kritische maatschappijverkenning, creativiteit, 
sport en spel, enzovoort.
Hier in de buurt stond de Levensschool voor jongens 
aan de Beemd en de Levensschool voor meisjes aan de 
Assumburgstraat. Beide scholen zijn opgegaan in de 
Streekschool die op zich met vele andere instituten is 
opgegaan in het Regionaal Opleidingen Centrum, dat thans 
de naam Curio heeft.

Reacties op dit artikel of op de eerder verschenen artikelen 
die nu staan op de site:
http://www.breda-oost.nl/uitheusdenhoutshistorie, naar: 
info@breda-oost.nl Of telefonisch naar 076 5810024.
Werkgroep Heusdenhouts Historie
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