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HUIZE SETERS 
Wat is er te melden over het afgebeelde huis? Laat ik 
beginnen bij het moment dat ruim honderd jaar geleden 
de "Boschwachterij Dorst" werd gesticht. Er moest een 
aaneengesloten bosgebied worden aangelegd en dit werd 
bereikt door grond aan te kopen of te ruilen.  
 
Enkele grondeigenaren konden niet tot accoord komen of 
wilden principieel niet aan de Staat der Nederlanden 
verkopen. Deze eigendommen bleven dus buiten de 
Boswachterij. Dit was ook het geval met het perceel grond 
waar "Huize Seters" op staat. 
 
In de dertiger jaren ontstond de georganiseerde Jeugd-
beweging. De socialistische organisaties gingen hierbij 
voorop maar ook de Christelijke en later de Katholieke 
jeugd ging zich organiseren. De eigenaar van 
bovengenoemd perceel grond zag het belang van deze 
ontwikkeling en schonk het perceel grond als legaat aan 
het Bisdom Breda.  
 
Dat wil dus zeggen dat de schenker bepaalde dat de 
grond gebruikt moest worden voor een Diocesaan 
Buitencentrum voor de Katholieke Jeugdbeweging. 
 

Van die tijd af kampeerden er voortdurend groepen 
welpen, verkenners en voortrekkers. Er werden  
Koempoelans gehouden en het bruiste er van de 
activiteiten. Nadat het houten kamphuis was gebouwd 
was het ook mogelijk buiten de zomerperiode activiteiten 



te ondernemen. Zo werden in het houten kamphuis 
leiderscursussen gegeven aan hopmannen, vaandrigs en 
akela’s. Jawel...soms zelfs samen en dat was dan dolle 
pret uiteraard binnen de strenge moralistische regels van 
die tijd. 
 
Toen de Duitsers ons land binnen vielen werd al snel de 
bestaande georganiseerde jeugdbeweging verboden. 
Alleen de Hitlerjeugd was nog toegestaan. Later werd ook 
het kamperen in de open lucht verboden. Er werd illegaal 
op kleine schaal nog wel iets ondernomen voor de jeugd 
maar op het Buitencentrum was niets meer te doen. 
 
Dat was waarschijnlijk de reden dat de beeldhouwer 
Krijkamp zijn intrek nam in het huis. Deze beeldhouwer 
maakte na de oorlog het Mariabeeldje voor de Vredes-
kapel. 
Hij was van alle markten thuis en jarenlang speelde hij in 
Dorst ook voor Sinterklaas! 
 
Er waren in het Kamphuis nog andere gasten. Priesters 
van het Bisdom die vanwege hun houding tegenover de 
Duitse bezetters gevaar liepen te worden opgepakt doken 
onder en zochten hun heil in "Huize Seters". 

 
Na de oorlog floreerde de Katholieke Jeugdbeweging 
aanvankelijk als nooit tevoren. De maatschappij 
veranderde echter snel en de jeugd wenste niet meer 
binnen streng gereglementeerde structuren te recreëren. 
Vrijheid werd het motto. 
 
De belangstelling voor het Diocesaan Buitencentrum liep 



zo ver terug dat het Bisdom besloot tot verkoop over te 
gaan. De familie Polder werd de nieuwe eigenaar en het 
werd camping "de Hannebroek" 
"Huize Seters" staat er nog steeds, U kunt het vanaf de 
weg zien staan! 
 
Groeten uit Dorst 
Jos van Alphen 


