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485L TK Ulvenhout

"ThrÍehen bur lprttl[tt s,»

Tweemaandel i j ks periodiek
van de heemkundekring
"Paulus van Daesdonck"

zte j aargans nr 725
rssN-01 66-0438

vh Nieuw-Ginneken 15 hooimaand 1999

EEN NIEUW WAPEN

Met het vormen van de gemeente Alphen-Chaam was het noodza-
kelijk voor die nieuwgevormde gemeente een nieuw wapen en

een nieuwe vlag samen te ste11en.Ook onze voormalige ge-
meentedelen Galder en Strijbeek werden nauw betrokken bij
de vorming van de nieuwe herkenningstekens.
Jan Melssen deskundige bij uitstek wijdt er in een goed
gedocumenteerd artikel uitgebreid aandacht aan.

Ad Jansen gaat nader in op de geschiedenis van de kerken in
Bavel, drie kerken in 700 jaar historie.
Drie kerken die steed.s iets opschoven ten opzichte van het
vorige gebouw.

Ad van Eij I verhaalt in een echt heemkundig verhaal hoe

haar vader destijds de opening van de Staten Generaal heeft
beleefd.

VeIe artikelen en veel informatie
van Pau1us aan het eind van het 24e
Op 3 april a.s viert Paulus zijn
maar beslist niet met

in deze nieuwe Brieven
verenigingsj aar.
zilveren bestaansfeest

EEN NIEUW WAPEN
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heemkundekring

P..IULUS VAN DAESDONCK

Nieuw -Ginneken

Hooimaand 1999

Beste Heemvrienden,

De indruk zou kunnen ontstaan dat de zomer voor Paulus een
rustige tijd is. Niets is minder waar. In het museum wordt
druk gewerkt aan een nieuwe vitrine in de ruimte voor de
wisselende tentoonstellingen. Zoals u weet is deze investe-
ring mede mogelijk gemaakt door een genereus gebaar van de
Culinaire CIub Ulvenhout.
Daarnaast zijn we bezig met het programma voor het 25e ver-
enigingsj aar.
U ziet het goed: Paulus bestaat volgend jaar 25 jaar.
Daar wilIen we het komend jaar extra aandacht aan besteden.
Maar eerst krijgt Bavel 700 dit najaar de nodÍge aandacht.
Op maandag 6 september komf Karel Leenders in Bavel zijn
visie geven op het historisch landschap in en om Bavel. De
heer Leenders is demograaf van beroep en is een aantal
jaren geleden gepromoveerd in de historische geografie.
Zí}n dissertatie behandelt het veengebied in Westelijk
Noord-Brabant en Vlaanderen.
Voor ons gaat Karel Leenders uiteenzetten hoe Bavel in de
loop van de tijd gegroeid is.lrlaar lagen de kernen en hoe
zit Bavel eigenlijk in elkaar?
Duidelijk is dat lJpelaar in dit proces een belangrijke ro1
gespeeld heeft.
Het Bave1s Broek krijgt ook de nodige aandacht tijdens deze
lezing. De lezing onder de titel: De historische geografie
van Bavel gaat plaats vinden in zalencomplex Bruininks. De

aanvang is 20.15 uur.
Op zaterdag 18 september gaan we dan met Kare1 leenders het
veld in om te gàan bekiJken wat er vah het historische
Bave1 nog te vinden is. Vertrek vanaf parkeerplaats achter
Bruininks om 14.00 uur.
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Door deze activiteiten is de jaarvergadering verplaatst
naar maandag 15 november in de Fazanterie. Daarover vertel-
len wij u meer in de Brieven die in oktober verschijnen.
Ik wens u allen een zonnige vakantie toe en hoop u in een
goede gezondheid in ons 25e verenigingsjaar te mogen ont-
moeten.

Met vriendelijke groet, ,

Namens het bestuur van de Heemkundekring
Paulus van Daesdonck.

3

15

7

15

5

15
15

1

9

Jan van der Westerlaken,
voorzi tter .

AGENDA 1999 ( 105 )
juli 4 museum GESLOTEN

15 Brieven van Paulus 125

aug. 1 museum GESLOTEN

11 - 14 Brabants-Heemdagen te Boekel

-?1 einde van 24e verenigings j aar

sept. 1

5

6

11
18

okt

nov

dec

2000

Aanvang 25e verenigingsjaar
Museum open
Lezing over Bavel door Karel Leenders
Open Monumentendag-fietstocht 0M BREDA

Eicursie door Bavel o-1-v. Karel Leend'ers

Opening tentoonstelling BAVEL 770

Brieven van Paulus 126

Museum open
24e Jaarvergadering

Museum open
Brieven van Pau1us 727
Einde tentoonstelling BAVEL 700

IlIe wensen elkaar 'n opperbest nieuw millennium
opening tentoonstelling "ovER ETEN GESPROKEN'
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cuRsussEN ouD-scHRrFT 1999 /7-000

In oktober start het Bredase Stadsarchief bij voldoende
belangstelling met CurSuSSen "Oud-Schrift" ten behoeve van
amateur-historici, genealogen en andere geÏnteresseerd,en.
De cursussen zijn bestemd voor beginners en voor gevorder-
den. De deelnemers leren het lezen en begrijpen van 15e

18e eeuwse documenten. De lokaal-historische aspecten van

de te behanOelen teksten krijgen de noOige aandacht.

De lessen worden 1x per L4 dagen van 19.30 - 21.00 uur
gegeven, oP maandagavonden.

Cursusplaats: Stadsarchief Breda Parade
Cursusgeld: f 95r- inclusief lesboek.

Inlichtingen en opgave van deelnemers:

10, Breda.

Stadsarchief Breda, Parade 10, tel. 076-5294429.
postadres: Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Aanmeldingen graag 7,o spoedig mogeliik, in ieder geval vóór
1 oktober 1999.
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GRIMHUYSEN BEKEND
door Kees Leijten

Irr 1996 en 199? werd op initiatief van de Ulvenhoutse ama-

teur-historicus Ad Jansen en de heemkundekring Paulus van
Daesdonck een .orrderzoek ingesteld naar de resten van he'u

Huis GrimhuysenrOat eens achter Oe huidige Laurentiuskerk
storro err in 1904 rs geslooPt.
De gerneente Nreuw-Ginneken stelde een bedrag beschikbaar
voor wetenschappelijk onderzoek. Pau1us van Daesdonck expo-
seerde Oe vond.sten (en exposeert ze nog ) en publiceerd"e
uitvoerig er over met artikeLen van Ad Jansen.
0p verzoek van de heemkundekring werd Ooor de gemeente
Breoa een Ligusterhaag geplaatst tussen de kerk en de aan-
ieunwoningen, die de contouren van het gebouw aangeven.
Zondag 21 juni j.L. onthulden Àd Jansen en Ton Neger, die
als ambtenaar van onze voormalige gemeente het onderzoek
steeds heeft bevorderd en gesteund, een bord aan de Dorps-
traat nabi.j het voetpad langs het kerkhof waarop voor ieder
die er belangstelling voor heeft duidelijk de vroegere en

huidige situatie wordt aangegeven.
Paulus van Daesdonck kreeg het bord van een bevriende rela-
tie cadeau. Grimhuyserr is nu voor ieder beter bekend.

HEEMKUNDIG I^IEERBERICHT 1 15
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 53

Ju I i - Hoo imaand- Dondermaand
Met Sinte Margriet (20/7)
Maait men koren rijp of niet

Auqustus -Warmtemaand-Onweersmaand
Laurens (10/8) en Sint Bartel (24/8) schoon
Zo draagt de herfst een gouden kroon.

S eptember-Her f stmaand- Frui tmaand
De ,omer is uit met Sinte Michiel (29 /9)
Uit is het met strooien hoed en linnen kiel

T

foto Kees Leiiten
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MUSSE VANGE
Deur Thé van Naodeze

Ache "nou" over "vogeltjes vangen" prot, dan doede groot
kwaod. Da was vruger nie. Toen keke de meese nie zo nouw.
Musse? Och 'n mus war mar 'n dood gehloon vogeltje: die
waren er toch mar genogt. Vus te veul trouwens!
Ziede nou nog mussen op straot! Bekaast gineen meer. Wa

zowe ze op straot nou nog motte zuke? Vruger laag er nog
al's 'ne pèrdestrond op straot - mar nou? Hier en daor een
streep olie of benziene!
Dan vruger: 't wiet pèrd van Jaon Krie1 da kon er me laote
valle! Dan was er den ouwe Kees van Dost as de kiepe bij mi
zunne kruiwaoge, z'nen bessum en zunnen ballast.
Toen waren de wegen op de meesten tijd van't jaor nogal
vuil. En da vonden wij, brakke van beneje de twaoluf jaor
mar wa fijnl Dan gienge me'nar hlillemke Vlaomings uit ut
Haontje om 'n musseklem. Die zette we dan op in nen hoop
zaand mee pèrdestrond er deur gerust midden op straot Kon
da? Ja warrom nie? Avertoe kwaam er dan 's 'n boere kèr
langst die ree Iangs da broodkosje dat den boer al lang
had gezien - Autoos? Die waren erommes toen nog nie of nog
mar aamper Achet dan gelroffen had, dat er 'n pèrd 'ne
vossen hwoop had laote valle, dan wieste weI zeker, dat
daor mussen op af kwame. En as er dan 'n stukske brood
verheven in de gloria lag te blienke, dan was 't zeker
prijs: Pats! "Piep, piep, piep!" En wij er as de kiepe d'r
nar toe! De mus eruit en thuis in 'n kooike mee 'n kosje
brood en wij waren de koning te rijk!

OPEN MONUMENTENDAG 1999
De Open Monumentendag ( 11 september a.s. ) staat deze keer
in het thema "Monumentaal Groen".
De vier heemkundekringen in de gemeente Breda hebben samen
met het stadsarchief een grote fietstocht ontworpenrdie
echter ook in delen gefietst kan worden en de grenzen van
d.e nieuwe gemeente Breda verkent.
De fietstocht is op 11 september gratis verkrijgbaar bij
het stadsarchief en daarna nog lang te koop in ons museum.

L}E
i '..:J-\
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IN MEMORIAM JANUS SNEPVANGERS
door Kees Leijten

op bijna 65-jarige leeftijd overleed op 10 mei ons trouwe
en zeer berokken 1id Janus Snepvangers'
Janus was een actief man die ook dikwijls in ons museum te
vinden was vooral als er klusjes op te knappen waren.

AIs een herinnering aan hem bewaren we onze bold'erkar, die
we eens met drie wielen hadden gekregen.Janus maakte er een

vierde wiel bij, niet van de andere drie te onderscheiden'
Janus bezorgdJ-ons in 1986 ,toen we ons museum in gingen

richten, drie grote ladenkasten, waar we nog dagelijks
gebruik van maken.
óok bij d.e verhuizing van ons depot van de Brigidaschool in
Bavel naar een nieuwe lokatie was hij van de partij.
0p zondag, wanneer het museum open was konden IÍ{e steed's een

beroep op hem doen.
Janus waË ook voor de 50-jarige voetbalvereniging Gesta uit
Galder-strijbeek een trouw en zeer betrokken lid.
ttJe danken Janus voor alle steun en medewerking die we van

hem kregen en wensen hem de eeuwige rust toe'

r-
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wrJ.-3EATRrx, BrJ DE GRAT,TE GoDS,
KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU,

.ENZ. ENZ.
Besluj-t van 6 maart 1998
no: 9g.001216
houdende verlening van een
wapen aan een gemeente.

Op de voordracht van onze Mlnister van Binnenlandse
Zaken van 25 februari 1998, ao. BK97/2508, directoraat-
geoeraal Opeobaar Bestuutr, afdeling Kabinetszaken.

Gelezen het verzoek van burgemeester en wethouders van
Àlphen-Chaam van 4 november L997, kenmerk SÈb,/ÀM, tot
verlenlng van een wapeo aan deze gemeenÈe;

G e 1 e t o p het besluit van de Soevereine Vorst van
24 december 1814, nr. 32, en het Konlnklijk beslult van
23 aprll 1919, Stb. 181;

Gezlen het advies van de ltoge Raad van Àdel;

nnsef.N GoEDGEVoNDEN EN VERSTÀÀN:

Àan de gemeente Àlphen-Chaam een tirapen te verlenen,
waarvan de beschrijvlng luidt als volgt:
"In sinopel twee alpen en een kam, geplaatst twee en
een, alles van zilver. Het schild gedekt met een gouden
kroon van acht parels t aarop drie parels en gehouden
door twee vogels van z$ver."

onze Minister van Btnnenlandse Zaken Ls belast met de
uitvoerlng van dit beslult.
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WAPEN EN VLAG
VOOR DE NIEUWE GEMEENTE ATPHEN-CHAJUIT
door Jan Me1ssen.

0p 1 januari t997 werden de voormalige gemeenten Alphen,
exclusief RieI, €tr Chaam en de kernen Ga1der en Strijbeek
van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken, samengevoegd tot
een nieuwe gemeente onder de naam Alphen-Chaam.

De gemeente Alphen wcrd bij keizerlijk decreet van B novem-
ber 1810 verenigd met het dorp Riel. Tot 1810 behoorde
Alphen tot de gelijknamige schepenbank, die tevens het dorp
Chaam omvatte. Chaam werd bij genoemd keizerlijk decreet
eveneens daarvan afgescheiden en een zelfstandige gemeente.
Beide dorpen behoorden van de middeleeuwen tot 1795 tot de
Baronie van Breda.

HET WAPEN

Alphen en Chaam kenden beide zegels, ook aI vormd,en zí)
samen één scheperÈank. Beide zegels met de daarop voorko-
mende wapens zijn daarom als dorpswapens te beschouwen.
De gekozen voorstellingen op de zegels sloten aan bij de
plaatselijke traditie van het moment, waarop een zegelstem-
pel werd gesneden. In A1phen en Chaam - maar ook in Baarle

koos men voor een sprekende voorstelling, d.w.z. dat bin-
nen de legenda van het zegel een voorstelling kwam te staan
die blijkbaar in de gedachten van de toenmalige plaatselij-
ke bevolking of van haar vertegenwoordiger(s) een verbeel-
ding van de namen Alphen, Chaam en Baarle was: alpen, kam-
men en balen.

Van het zegel van Alphen dateert de oudst bekende afdruk
van 1758. Daarop is het wapenschild gedekt met een kroon
van drie bladeren en twee pare1s.. Het llapen zelf is ouder,
want reeds in het standaardwerk van Th.E.van Goor "Beschry-
ving der Stadt en Lande vírn Breda" (ts-Gravenhage 1744)
komt een afbeelding daarvan voor. Hierop zijn de kleuren
van het schild door arcering als sinopel voor het veld en
zilver voor de bergtoppen aangegeven. Op een pentekening
van Maas van Altena uit het einde van de 18de eeuw is het
wapen uitgevoerd en beschreven in dezelfde kleurenz dtie
totsachtige heuvels van zilver op een groen veld (1).

"5 -§"-^t^\", Lt''*'U tqgl

Overeenkomstig hec oorspronkelijke,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HEÏ
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

DE MINISTER VAN BTNNENLÀNDSE ZÀKEN,

\AA--
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In 1815 schreef de burgemeester bij een schetstekening van
het wapen dat de bergtoppen weliswaar betrekking hadden op

de 'alphen of gebergten die Italien van Vrankrijk schei-
den', maar ook A1phen was aan de west- en oostzijde met

' hoge bergen en zandduinen' omringd ( ! ) , 'waard.oor onge-
twi j f eld de drie duinen of bergen aan het dorp voor I^rapen

zijn gegeven'. Van het dorp Riet kende de burgemeester geen

*up"tr. ffi: verzuimde in 1815 de wapenkleuren mee te delen,
reden waarom de Hoge Raad van AdeI bij diploma van 16 juli
1817 het wapen bevestigde in de Rijkskleuren:
,,Zijnde van lazuurrbeladen net drie rotzen van goud, staan-
de twee en een. Het schild gedekt met eene kroon van goud

van vijf f leurons van hetzel've."
De omschreven kroon was fout. Nadat het oorspronkelijke
diploma in de bevrijdingsdagen (1944) in het ongerede was

geiaakt, gaf de Hoge Raad van AdeI in t949 een afschrift
ui.t met het volgende wapen: " Van lazuur, beladen net drie
gouden bergen, geplaatst 2 en L. Het schild gedekt net een
-gouden krion uàn drie bladeren en twee paarlen. " Dit af-
ichrift week in details af van het in 1817 verleende diplo-
ritr zowel wat de bewoordingen als de bijbehorende.tekening
betreft. De kroon had de Hoge Raad van AdeI niet eigenmach-
tig mogen veranderen.
De NCUru stelde in haar rapport van november 1993 voor de

oorspronketijke wapenkleuren in ere te herstellen.

Ook het wapen van Chaan is at bekend uit het hiervoor ge-
noemde werk van Van Goor \fiqq) en een tekening van Maas

van Altena (ca.1790) en kan omschreven worden als:" in goud

drie kammen van sabel". 0p het eveneens sinds 1758 bekende
zegel draagt het wapen als schilddekking een kroon van elf
paiels, waarvan drie verhoogd en a}s schildhouders twee vo-
gels, staande oP een grond.
óe burgemeestef beschreef zijn gemeentewapen in 1815 in
praktisch gelijke bewoordingen a}s zijn Alphense confrater
ón ook hij verzuimd.e de historische kleuren aan te geven'
Chaam kreóg bij diploma van 16 juli 1817 een wapen, dat
eveneens in de Rijkskleuren was uitgevoerd: " Ziinde van

lazuur, beladen net drie kannen van goud, staande twee en

een. Het schild vastgehouden ter wederzijde door een vogel
van goud en gedekt 

-net 
eene kroon van hetzeLfde en elf

peerÍen van zilver". Het ensemble rustte op een grond
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In haar rapport van mei 1996 stelde de NCUru voor de oor-
spronkelijkà kleuren in ere te herstellen. Zíi opperde
daarin tevens de vogels te benoemen als kraanvogels of
reigers, omdat die aI eerder eens als arenden waren ge-

interpreteerd (1965).
Raadpieging van een bioloog gaf aan dat het hier kraanvo-
gels betrof, meer specitiek iuffer-kraanvogels'

HET ADVIES
Nadat de secretaris van de NCUru op B februar:' 1997 infor-
meel met de burgemeester had gesproken, werd op 4 maart van

dat jaar een gesprek aangegaan met de burgemeester en se-
cretàris van d; nieu*e gemeent,e. Daarbij werd de commissie
verzocht on o.m. van advies te dienen inzake het ldapen en

de vlag voor de nieuwe gemeente en inzake dorpswapens en

vlaggen voor de kernen Alphen en Chaam. De kernen Galder en

Striibeek waren immers aI in het bezit van dorpswapens (2)'

0p basis van de gemeentenaem Alphen-Chaam stelde de commis-

sie voor het wapón in de historische kleuren van Alphen uit
te voeren en te beladen met drie symbolen, zoals dat in de

luapens van de voormalige gemeenten het geval was. Gezien de

naam van de gemeente werden twee alpen en één kam voorge-
steld. Het =inild kon worden gehouden door twee kraanvogels
en gedekt door een parelkroon, alles ontleend aan het wapen

van de voormalige gemeente Chaam. De schildkleur groen en

de beide kraanvógeG accentueerd,en tevens de 'groene' ge-

meente en sloten.mooi aan bij de daarin gelegen vogelweide-
gebieden. De omschrijving zou dan worden:
1' In sinopel twee alpen en een kan, geplaatst twee en een,
alles vai zilver. fét schild gedekt net een gouden kroon
van elf parels Ínaarvan drie verhoogd en gehouden door twee

kraanvogels van zilver. "

DE VLAG
Beide voormalige gemeenten ontvingen in 1935 de bekende

banier met de ioodwitte Brabantse btokken en in het kanton
het gemeentewaPen.
fn fóOS werd d-oor de Stichting voor Banistiek en Heraldiek
een advies uitgebracht aan de colleges van Burgemeester en

wethouders van Alphen, Chaam en Baarle-Nassau. Ook de heer
W.A. van Ham coriespondeerde toentertijd met de streekar-
chivaris over dit onderwerp.uit d.eze correspondentie blijkt
dat het moeilijk was de standpunten van beide laatstgenoem-
den op één lijn te krijgen-
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GemeeIrEe

l(B 6 maart 1998,
nr. 98.001216

AL+H]iN-CHAAM

Iu siuopel twee alPen
tÍree en eetl, a11es vall
gedekt mel- eetl gouden
waarop drie Parels erl
vogels vatr zilver.

en eeu kam, SePlaa t s t
zilver. Het schild

kroon vlll acht Parels
gehouderr door twee
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Mogelijk was dat de reden waarom toen voor Alphen niet tot
instelling van een vlag werd besloten. De Chaamse gemeente-
raad stelde op advies van voornoemde Stichting op 25 juni
1965 een vlag vastr geeit net 3 zwarte tot op 2/7 van de
totale vlaglengte aan de btoekzijde verkorte, evenhoge
banen, elk L/7 van de totaie vlaghoogte en aan de broek een
biauwe broekingsbalk ter Jengte van 2/5 van de vlaglengte,
gebroken door de zwarte banen, net in de broektop een gele
kan.
Voor Alphen ontbreekt het dossier dat heeft geleid tot in-
stelling van de gemeentevlag bij besluit van het coLlege
van Burgemeester en wethouders van 15 november 1988. Bekend
is wel dat Derkwillem Visser (Vlaggen Dokumentatie Centrum
Nederland) de ontwerper was. Het besluit omvat alIeen een
tekening, voorzien van de vaststellingsdatum en handteke-
ningen en is te omschrijven als:
"Vier even lange banen, blauw-geel-blauw-geel; over de
scheiding van de banen drie geliikziidige driehoeken, elk
net zijden ter lengte van eenderde van de vJaghoogte, twee
boven en een onder, op de scheiding van de banen, van het
een in het ander."

HET ADVIES
De NClru stelde als basis voor de nieu!Íe vlag die van de
voormalige gemeente Alphen te nemen en uit te voeren in de
oorspronkelijke en voorgestelde nieuwe wapenkleuren groen
en wit. De vier banen konden worden gezien als staande voor
de vier kernen waaruit de nieuvíe gemeente bestaat. Als
symboten werden twee alpen en een kam gekozen en hun plaat-
sing op de grenzen van d,e banen moest duiden op het grens-
overschrijdende karakter van de nieuwe gemeentei vier even
lange banen van groen en wit en over de scheiding van de
banen boven twee gelijkziidige driehoeken net ziiden ter
lengte van eenderde van de vlaghoogte, heneden een kan net
een hoogte van een viifde van de vlaghoogte, van het een in
het ander.

HET VERDERE TRAJECT
In de vergadering van Burgemeester en wethouders van 2L mei
1997 werd geopperd ook elementen voor Galder en Strijbeek
in het nieuwe gemeentegíapen en de -vlag op te nemen, te
weten een schelp en drie schuinkruisjes. 0m daarover te
overleggen werd op 10 juni opnieuw een bijeenkomst georga-
niseerd tussen de burgemeester en de secretaris van de
NCIru. Tijdens die bijeenkomst werden alle voorstellen die
in het college waren gedaan door de commissie beargumen-
teerd afgewezen.

N
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Opnieuw kwamen vanuit de commissie algemene beleidszaken
(ABZ) in haar vergadering van 1 juli soortgelijke voorstel-
Ien voor Galder en Strijbeek doch - na overleg met de NC[ru

nam zij genoegen met plaatsing van die extra kentekens op
de grasgrond onder het wapen. Het college vroeg op B juli
de Hoge Raad van Adel om advies.
Ten aanzien van het wapen kon dit college in hoofdzaak in-
stemmen, ten aanzien van de vlag werd ingestemd. De kraan-
vogels dienden naar de mening van genoemd college 'gewone'
kràanvogels te zijn, die in Nederland als trekvogel bekend
z:"jn en vroeger ook als broedvogel voorkwamen; deze hebben
geen kuif. De door de NChI\/ voorgestelde jufferkraan is vol-
gens de Hoge Raad een Oosteuropese steppenvogel die hier te
lande onbekend is. De Raad merkte tenslotte op dat plaat-
sing van heraldische figuren in het onderstuk van een wapen

ongebruikelijk is en kon in deze niet meegaan met dit voor-
stet van de comÍnissie Algemene Beleidszaken-

Als men de redenering betreffende de jufferkraan consequent
doortrekt dan mogen rode of blauwe leeuwen e.d. ook niet op

Nederlandse ulapens staan omdat die hier niet voorkwamen. En

wat te denken van allerlei andere diersoorten en fabelwe-
zens die in de heraldiek een plaats hebben gevonden ?

Iets wat ongebruikelijk is, is nog niet onjuist. JuÍst
omdat de ondergrond van een víapenensemble in Nederland niet
wordt omschreven in het Koninklijk Besluit, zou dit in het
geval van Alphen-Chaam een compromis hebben betekend, waar-
mee d.e besluitvorming eerder rond zou zijn gekomen.

Het voorstel van Burg"*"".t", en wethouders om de raad van
25 september !997 de wapens en vlaggen te laten vaststellen
noest worden aangehouden en opnieuw worden voorgelegd aan
de commissie ABZ, die op 7 oktober daar over sprak. Men zag
in dat aantasting van het wapen zelf met schelp en kruisjes
niet meer tot de mogelijkheden behoorde en zocht het com-
promis daarom in de vIag, waarin de vier de kentekens zou-
den moeten komen staan
In de gemeenteraadsvergadering van 23 oktober 1997 werd een
en ander opnieuw behandeld en werden wapen' vlag, vier
dorpswapens en twee dorpsvlaggen vastgesteld. Daarin hand-
haaide de gemeenteraad de kraanvogels en twee schuinkruis-
jes en een schelp op de ondergrond. Op het verzoek aan hare
Majesteit van 4 november volgende echter geen Koninklijk
Besluit maar een reactie van de Hoge Raad van Adel.
NÍ was volgens genoemd adviescollege de plaatsing van ken-
tekens op de ondergrond ineens niet meer 'ongebruikelijk',
maar achtte hij zulk een representatie onaanvaardbaar !
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Een dergelijke plaatsing is naar zeggen van dit college in
strijd Àet àe ràgels der overheidsheraldiek, volgens welke
figuien in het iapenschild thuis horen. De ornamentatie
onder het schild, aie alleen als versiering wordt beschouwd

en niet nader wordt omschreven, kan traditioneel slechts
bestaan uit een voetstuk, arabesk of grasgrond zonder nade-

re toevoegingen.
De schildhouàende vogels mochten van de Hoge Raad wel een

kuif hebben maar dan mochten zí7 geen kraanvogels heten'
Genoemd college vond de vogels in het Chaanse wapen ook

helemaal niet op kraanvogels lijken.

In de eerste plaats bestaan er binnen de regels ïoor de

overheidsheralàiek géén bepalingen voor de ornamentatie
onder het schitd, ieden wàarom elke gewenste ondergrond
mogelijk zou moeten zijn. Rietstap behandelt deze materie
in- zijn bekende handboek niet eens afzonderlijk' Juist
omdat de ondergrond niet wordt omschreven zou een geringe
mate van Souplesse bovengenoemd college hebben gesierd'
Het is onzinnig te sprekèn van een bepaling dat figuren in
het schild behóren te staan, terwijl vele wapens schildhou-
ders kennen, die toch ook figuren zijn en buiten het schild
staan. Sommige schildhouders dragen zelfs zelf weer wapen-

schi ldj es !

Rietstàps handboek noemt zelfs een voorbeetd z:-i het bii
een familiewapen van een grond (onder een wapenschild),
bezaaid met abpels. En hoe zijn binnen de overheidsheral-
diek dan 'n s[àdsgezicht (Breda), een Hollandse tuin (Geer-

truidenberg), een zee (Steenbergen) of een gemetselde muur

met daar tegen spoelend water (Rotterdam) te beschouwen, oR

van 1etters of planten nog maar te zwijgen. Daarbij is niet
elke grond een grasgrond.
Dat dó vogels in trèt wapen van Chaam volgens de tekening
van 1817 niet op kraanvogels lijken, zal aan het tekenta-
lent van de toenmalige tekenaar van de Hoge Raad van Adel

te wijten zijn. Dit kàn door het tegenwoordige college niet
als aigument voor of tegen iets word.en gebruikt. Nogmaals:

de intérpretatie tran een bioloog lijke méér betrouwbaar dan

die van de niet-biologen die genoemd adviesorgaan uitmaken.
Bovendien mag een kraanvogel wel degelijk een kuif hebben

(3).

Het voorstel van Burgemeester en wethouders aan de gemeen-

teraad om op 18 december tggT akkoord te gaan met de wijzi-
gingen die de Hoge Raad voorstelde werd verworpen.
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Opnieuw vergad,erde de commissie ABZ over dit onderwerp (13

iànuari fgg$), evenals de gemeenteraad (29 januari 1998)'
Inmiddels is de gemeente ook vanuit het Ministerie van

Binnenlandse Zaken onder druk gezet door te stellen dat de

adviezen van d.e Hoge Raad van Àdel bindend zijn- Dat drei-
gement mist 

"rr"n*"Í 
elke grondslag (vgl.Dronten, Breda).

óe gemeenteraad, besloot op 29 januari 1998 vast te stellen:

het gemeentewaPen:
In siiopel twee alpen en een kan, qeplaatst iwee en een,

alles ian zilver. -Het schild gedekt net een gouden krcon
van acht pareTs en qehouden door twee vogeTs van zilver
zoals die voorkonen in het wapen van de voornalige geneente

Chaan.
de gemeentevlag:

Twee banen van'geliike lengte, groen en wit, net in de

glroene baan boven een geiiikziidige driehoekt waarvan de

iengte der ziiden js qàlii* aan 1/3 Yan de hoogte van de

vlalg en ondeí een scielp waarvan de hoogte rylilk rs aan

L/5 van de hooqte van dà vyag, beide uitgevoerd in .wit; in
de witte baan 

-bou"n een kam en onder een andrieskruis, bei-
de uitgevoerd in groen en waarvan de hoogte gelijk js aan

L/5 van de hoogte van de vlag-

Hier zal dezelfde persoon als destijds te Nieuw-Ginneken
degene zijn geweesC die de term schuinkruisjes heeft ver-
,r"ig"n doór ae foutieve term andrieskruis, die dan ook nog

verÍ.eerd is geschreven (4). Voor 'der zijden is gelijk aan'

is te lezen 'der zijden gelijk is aan"

DORPSWAPENS:
Àtphen z In sinopel drie bergen van zilver. Het schildge-

dekt net een goudàn kroon van drie bladeren en twee parels'
Chaan : In lazuur drie kannen van goud, gepJaatst twee en

één, het schild gedekt net een gouden kroon van eif parels,
*aarua, drie virhoogd en gehouden door twee vogeLs van

goud.
- Galder: gedeeld; I in hernelijn en schuinkruis van keel;
II doorsneden;a in zilver een St.Jacobsschelp van keel; b
in keel drie andrieskruisen van zilver'

Strijbeek: In sinopel een aanziende hertenkop van zilver,
net tussen het gewei een Latiins ktuis van goud; een hoofd-
schild van keeÍ, waarin drie naast eikaar geplaatste an'
drieskruisen van zilver.
Bij Galder en Strijbeek getdt dezelfde opmerking over de

anàrieskruisen, terwijl bij Strijbeek sprake is van een

hoofdschild, waar schildhoofd wordt bedoeld'

ALPHEN-CHAAM
dorpswapens

ALPHEN-CHAAM
gemeentevlag

Ontw.rp en copyright Noordb..b.,íeCommisi. vq Wrpo- il Vl.gg.nkund.
.prll Í997
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DORPSVLAGGEN:
Alphen: vier even Tange banen van groen en wit en over de

scniiaing van de banen drie geliikzijdiqe driehoeken, elk
net zijden ter lengte van eenderde van de vlaghoogte, twee
boven een onder, op de scheiding van de banen, van het een

in het ander.
í voor 'twee boven een onder' te lezen 'twee boven en een onder-)

scheiding van de banen drie kannen ter hoogrte van eenviifde
van de ilaghoogte, op de scheiding van de banen, van het
een in het andef. (Na 'een vijfde van de vlaghoogte, aan te vullen
met 'twee boven en een onder.)

De Hoge Raad van AdeI wordt meegedeeld dat de figuren op de

onderórond kunnen vervallen, maar dat deze moet bestaan uit
een giasgrond, die volgens de notulen van de gemeenteraad

staat voor 'de Galderse en Chaamse broekgrondenr'
Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 1998 nr. 98.0012L6 werd

aan de gemeente het volgende wapen verleend:

,,In sinopel twee alpen en een.kam, geplaatst twee en eent

alles van zilver. Het schild-gedekt net een gouden kroon
van acht parel1 waarop drie parels en gehouden door twee

vogeLs van zilver."

DORPSWAPENS EN -VLAGGEN
De NCW\I stelde voor de op 10 december 1996 door de raad van
de voormalige gemeente Nieuw.-Ginneken ingestelde dorpswa-
pens voor Citaer en Strijbeek te bevestigen, dorpswapens in
àe historisch oorspronkelijke kleuren voor Alphen en Chaam

in te stellen, evenals dorpsvlaggen naar die víapens en

vlaggen voor laatstgenoemde twee kernen.
Ten àanzien van d,e wapens en vlaggen voor de dorpen ginP de

commissie ABZ akkoord met het voorstel van de NCUru voor
Alphen; voor Chaam wilde men evemilel vasthouden aan het
wapen uit 1817. De dorpsvlaggen zouden die van de voormali-
ge gemeenten worden, aangepast aan het voorstel van de

llCf^nf. De besluiten zijn hiervoor aI verwoord.

Noten;
(7) Jan Mel§,sent Dorpsgezichten met wapen (aan)tekeningien" van schiTd en

Vaan III(1.996) 3 (zowel ATphen als Chaan);
(2) Jan Melssen, 'Dorpswapens voot de ketnen in de vootmalige gemeente

Nieuw-Ginneken', Van SchiTd en Vaan IV (1997) 1'5-1'8;
(3) zie bijvoorbeeld waTter Leonhard, Das gÍosse Buch der hlappenkunst
(Míinchen 1978) 232, afb. 5 en 7; (4) Melssen' t'a'p' 77'
Dit artikel js met toestelnning van de redactie oveÍgenomen uit "Van
Schild en Vaan" VI-2raPri7 7999.
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18 SEPT. 1934.

DE OPENING VAN DE STATEN-GENERAAL
door Ad van Eijl-van de Klashorst.

Het was een grote t{ens van mijn vader, dë opening van de

Staten-Generaal mee te maken, maar dan niet midden in Oe

stad t zo maar Iangs de weg, misschÍen we1 vijf rijen dik en

dan aIleen het daÈ van de gouden koets te zien. Hij had het
er eens over met burgemeester van Sonsbeeck en die zei: "ik
zal mijn best eens doen voor een goede oplossing, wacht
maar aa. " En ind,erd,aad, na ongeveer twee weken kwan hi j de

bodekamer op met een envelop van zijn goede vriend, minis-
ter Aalberse.
In die envelop zaten drie kaarten (wit), plus een briefje
met de voorgeschreven kleding: dames in middagjapon met

hoed en handschoenen, geen hofdecolleté (d.w.z-drie vingers
onder het halskuiltje) en de heren wandelkostuum. Wij
vonden het maar raar en op de 18e trokken we vol goede moed

met de trein naar Den Haag. Hoe meer vJe richting Binnenhof
kwamen, hoe meer mensen we zagen met.kaarten, maar allemaa1
rose en lichtblauwe. We voelden ons niks happy met onze
witte kaarten.
0p het binnenhof zelf werden de mensen met de rose en blau-
we kaarten er uit geplukt en die mochten in carré langs de

kant gaan staan. Mijn ouders en ik werden gedirigeerd naar
het gèbouw van de wachtkamer van de publieke tribune, waar
ook Ae echtgenotes van minister Aalberse en minister Kan

aankwamen. Binnen stonden in de kamer voor e1k van de twee
ramen drie stoelen nogal ver uit elkaar, zonde van de ver-
10ren ruimte. voor het andere raam zat ritmeester Pieters
met vrouw en een kind. Op onze stoelen een kaart: Aalberse-
van Sonsbeeck. Onze burgervad.er had drie kaarten aan zijn
goede vriend gevraagd en die dacht dat ze voor de burge-
meester waren in plaats van voor de gemeentebode.
Toen we zaten, kwam de grote opname-wagen van Polygoon bin-
nen, die de film moest maken voor het journaal in de bios-
copen. Mijn vader kende van het gemeentehuÍs de baas van de

eoiygoon, de heer Pultes. Die keek heel verbaasd, dat Klas-
horst met zijn gezin daar zo vorstelijk zat. Vader naar
buiten en vertelde dat hij graag foto's wilde maken met

zijn Agfa 6 x 9. De ramen konden niet open en beide heren
poótstén net een schone zakdoek ieder aan een kant de ruit
àchoon. Maar vader was nog niet tevreden, want dat grote
opname-monster stond aardig in de weg.
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De heer Pulles wees dat hij de zaak bii het volgende raam

van ritmeester Pieters lret rijden. Die naar buiten, want
zijn uitzicht ging er niet op vooruit. Maar Pulles zeí, dat
hij anders niet goed kon filmen. De foto's zijn prachtig
geworden. Eerst kwam het rÍjtuig met de twee kamerheren van
Hare Majesteit. Toen het rijtuig van de Dame du Palais en

de Hofdame van de Koningin en daarna de gouden koets.
In dat jaar was koningin Emma overleden en Prins Hendrik,
Koningin Wilhelmina en prinses JulÍana waren dus in de wit-
te rouw. De koningin met het weduwenkapje en Juliana in een
witte japon met grote witte hoed. Toen de koningin het
vaandel gegroet had, aarzelde 7,e even en had het echt te
kwaad. Maar Juliana pakte haar bij de elleboog, zo van: kom

maar mee, moed.er. Iedereen was even Onder de indruk.
Toen was het wachten op het einde van de plechtigheid en

daarna mochten wij het Binnenhof verlaten. Het leek me aar-
dig, deze belevenis te noteren, en een wit bewijs van toe-
gang naar Paulus mee te sturen, zodat dit voor het nage-
slacht bewaard blijft.

BE,§rIJS VAN TOEGANG

TOT IIE,T GE,I]OUW VAN

T§uEE,DE KAMER DER STATEN-GENE,RAAL

OP r8 SEPTEMBER 1934.
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TINTJESREGEN

Traditiegetrouw daalde ook dit jaar de lintjesregen weer in
ons heem neer op koninginnedag.
Drie mensen uit onze gemeenschap die zich vele jaren
belangeloos inzetten voor de gemeenschap werden gedeco-
reerd.

Kees Peeters te Ulvenhout
Kees zit jarenlang in het bestuur van de Rabobank, is aI
vele jaren actief bij Jeugdland bij het wielergala en
bestuurslid van het CDA. Kees is en was betrokken bij vele
verenigingen. Ook Paulus maakt regelmatig graag-/ebruik van
zijn goede diensten.

Jeanne Gommers-Kliin te Strijbeek
Jeanne heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt voor de
Zonnebloem; het Koningin Wilhelminafonds; de Moederkesbond
te Meerseldreef en de Laurentiusparochie te Ulvenhout en
Galder. Kerk en samenleving doen nooit tevergeefs een
beroep op Jeanne.

E. van der Veeken-Smeekens
Mevrouw van der Veeken is in Bavel zeer actief bij De
Zonnebloem; bij het bestuur van De Donk te Ulvenhout en nog
steeds ambtenaar van de Burgerlijke stand in onze gemeen-
schap.

CULTUURHISTORISCH MANIFEST

Niet minder dan twintig historische en heemkundige organi-
saties hebben onlangs een cultuurhistorisch Manifest onder-
tekend en op vrijdag 11 juni officieel gepresenteerd.
Een van de zes stellingen luidt:

IIet verieden Js geen beLennering tnaar juist een bruikbaar
instrunent voor het vorngeven van de toekomst.

1999 JAAR VAN DE VOLKSCULTUUR

DE
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PAROCHIE EN KERK
VAN BAVEL

L250-L650

door Ad Jansen

Inleiding
In de loop van zeven eeuwen zijn de katholieken van Bave1 op
vijf verschillende plaatsen ter kerke gegaan. Vanaf het einde
van de dertiende eeuw hadden zij de beschikking over een een-
voudig kerkje aan het begin van de huidige Dorstseweg. Na

meer dan twee eeuwen kwam er in 1488 een nieuw kerkgebouw aan
de huidige Kerkstraat. Hieraan herínnert het nu nog bestaande
kerkhof. Deze aan de H.Brigida toegewijde kerk heeft vierhon-
derd jaar dienst gedaan. Tijdens de eerste periode van 160
jaar was zíJ in gebruik voor de katholieke eredienst. Na de
Vrede van M[nster ].648 werd, het kerkgebouw toegewezen aan de
hervormden. In dit tweede tijdvak dat opnieuw ongeveer 160
jaar duurde werd het gebouw weinig gebruikt. De katholieken
weken uit naar een schuurkerk. Tot t743 waren zij te gast op
kasteel lJpelaar, waarna er een schuurkerk in het dorp kwam

ter hoogte van Kerkstraat 33-35. In 1809 kreeg de parochie
van Bavel de Brigidakerk terug en was deze tot 1889 opnieuw
een katholieke kerk. Na de bouw van de aan O.L.Vrouw-Hemel-
vaart toegewijde kerk werd de Brigidakerk afgebroken. In dit
artikel wordt vooral aandacht gegeven aan de periode tussen
1250 en 1488, toen de eerste kerk aan de Dorstseweg stond en
aan de eerste periode van 160 jaar van d.e Brigidakerk (1488-
1648). De periode na 1648 komt in een tweede artikel aan de
orde.

Het ontstaan van de parochie van Bavel
Van de eerste eeuwen van het bestaan van Bavel is weinig met
zekerheid bekend. De oudste acte waarin de naam wordt vermeld
dateert van 1299, Het betreft een verdeling van de tienden
van Bavel en andere plaatsen in de omgeving van Bred.a, tussen
de abdis en het kapittel van Thorn enerzijds en de pastoor
van Gilze anderzijds (1).
Het heffen van tienden van de oogst was een oud gebruik,
waarvan de wortels aI bii de Hebreeuwen aanwezig waren. Karel
de Grote verhief in 794 de tienheffing tot een wettige in-
stelling. In feite bevestigde hij daarmee een situatie die al
Iange tijd bestond. Het doel hiervan was: het onderhoud van
de parochiekerken en de geestelijken die daaraan verbonden
waren.2OO3 JAAR VAN DE BOERDERIJ
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Sedertdien was het algemeen, dat de eigenaar van de kerk het
recht had tienden te heffen in het gebied van deze kerk.
Dat betrof niet alleen eentiende deel van de graanoogst (de
grote tienden), maar ook een evenredig deel van andere ve1d,-
gewassen en pasgeboren dieren (de kleine tienden). De tiend-
heffer moest in ruil hiervoor kerken stichten en onderhou-
den, de priesters betalen en ook de armenzorg op zich nemen.
Hij had ook het rgcht een nieuwe geestelijke voor te dragen
aan de bisschop (').
Bij de stichting van de abdij van Thorn in 992 werden door
Hereswint (Hilsondis), Vrouwe van Strijen een aantal goederen
en rechten in de omgeving van Breda aan de abdij ten geschen-
ke gegeven. Hiertoe behoorden ook de "villa Gillesela cun
appenditiis", het dorp van Gilze met de aanho/igheden ren
Baar1e met het altaar (=kapel of kerk) van de H.Remigius (').
Onder de "aanhorigheden" vielen ond,er meer de hoeven van Ul-
venhout en van Hulten, verspreid liggende goederen (latere
cijnsgoederen), de tiendheffing in het gebied van de paro-
chies van Gilze en Baarle en de patronaatsrechten van de
betrokken kerken. In de loop van enkele eeuwen waren er in
het inmense gebied van de parochie van Gilze een aantal ne-
derzettingen ontstaan die een eigen kapel kregen. Hiertoe
behoorden Ginneken, Etten, Princenhage en Bavel. In principe
behield Thorn de grote tienden en kreeg de pastoor van Gilze
de kleine tienden, waarvan hij echter ook de geestelijken in
de dochterkerken moest betalen.

Uit de bovengenoemde acte van 22/25 mei 1299 blijkt echter,
dat er in de loop van de tijd een andere verdeling van de
tienden was ontstaan. Na veel onenigheid werd vastgelegd, dat
de abdis recht had op: de grote tienden van Gilze, behalve
die van een perceel genaamd Kerckelant in Gilze en van de
grote tienden van Molenschot, Chaam, Bave1 met de daartoe
behorende gehuchten Lijndonk en de Voort (=Tervoort); even-
eens de grote tienden van Ulvenhout, Ga1der, Notsel, Gasselt
(Kersel?), Clein-Ulvenhout (Cauwelaar?) en Ypelaar.
Het kapittel van Thorn bezat: de grote tie$en van Mertersen
(=Princenhage), behalve die van Effen, Brirfst, Overveld' en
van een perceel genaamd Kerckelant in Princenhage; verder
tweederde van de grote tienden van Etten; en de volledige
grote tienden van Sprundel.
De pastoor van Gilze hief: de kleine tienden van Gilze, Gin-
neken en Mertersen; de grote tienden van een perceel Kercke-
Iant te Gilze en Princenhage, van Molenschot, Chaan, Bavel
net Lijndonk en de Voort,-. Effen, Burgst en Overveld.
De acte werd op t7 februari 1301 door de bisschop van Luik
goedgekeurd.
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In 1299 worden de vier bovengenoemde dorpen: Ginneken, Prin-
cenhage, Etten en Bavel nog "appendix" van Gilze genoemd.

Naarmate deze plaatsen groter en welvarender werden, steeg de

opbrengst van de tienden. Het bekostigen van een vanuit GiIze
betaalde priester was voor de Gilzer pastoor voordeliger dan
het afstaan van een deel van de tienden in die plaatsenr offi

daarmee de nieuwe pastoors een eigen inkomen te verschaffen.
Reeds omstreeks 1260 wilde de abdis en het kapittel van Thorn
de scheefgegrceide verhoudingen binnen de GiIzer parochie
rechtzetten. Besloten werd om aan de bisschop van Luik te
vragen de kerken van Ginneken, Princenhage en Etten te ver-
heffen tot zelfstandige parochiekerken met een eigen inves-
titus, een vaste pastoor met een eigen inkomen ('). Het in-
komen van de nieuwe pastoors zou bijna net zo hoog worden als
hetgeen de pastoor van Gilze voortaan zou ontvangen. Deze
verzette zich dan ook heftig en de officiële verheffing door
de bisschop ging niet door.

In 1299 was dat conflict echter opgelost. Vervolgens verzoch-
ten de abdis van Thorn Margriet van Petershem en pastoor Rut-
ger van Gilze op 12 juni 1.316 de bisschop van Luik gezamelijk
om de vier "aanhangsels" van de kerk van Gilze: Ginneken,
Mertersen, Etten en Bayel af te scheid,en van Gilze en ze te
verheffen tot zelfstandige doopkerken of parochies. Op L3

februari 1317 stemde de bisschop hiermee in. In 1261 was er
van een kerk in BaveI nog geen sprake geweest. Waarschijnlijk
was d,e kapel in dat dorp er toen nog niet of was deze van zo
geringe betekenis, dat ze niet voor verzelfstandiging in aan-
merkiàg kwam. De stichting van de eerste kapel in Bave1 is
niet precies vast te stellen, maar moet in de loop van de

tweede helft van de dertiende eeuw hebben plaats gevonden- In
1.316/7 was deze overduidelijk de kleinste en jongste in het
rijtje van de vier kerken. De andere dorpen hadden vermoede-
lijk al een groot aantal jaren een yjcarius (perpetuus), een
(vaste) priester a1s vertegenwoordiger van de pastoor van
Gilze, tàrwij] Bavel het nog best met een assistent uit Gilze
kon stellen (5). Toch vermeldt het bisschoppelijk onderzoek,
dat de vier kerken doopkerken waren net een eigen pastoor.
Volgens de na 1300 in het bisdom Luik gebruikelijke rang-
schikking der kerken zouden de vier bijkerken van Gilze vanaf
L3t7 ingedeeld moeten zijn als ecciesia nedia, "halve ker-
ken". In feite bleef Bavel echter nog vele jaren een stief-
kind van Gilze. De parochie staat in de registers van het
bisdom Luik van de vijftiende en zestiende eeuw geregistreerd
als quarta capella, dus a}s een "kapel' ofwel een "kwart-
kerk".
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Kaart L: De wegen en paden die naar de eetste kerk aan de
Dorstseweq leid,den, tegen de achtergrond van de tegenwoordige
situatie (huidige straatnanen tussen haakjes).

Kaart 2: De kerkwegen en kerkpaden naar de Brigidakerk aan de

Kerkstraatt geprojZcteerd op het wegenpatroon van nu (huidige
straatnanen tussen haakies).
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Daarmee was BaveI in het gezelschap van vele andere dorpen in
de omgeving, zoals Chaam, Dongen, Rijen en sprundel. Deze ti-
te1 vàn de-"Luikse" rangschikking is echter niet zonder meer

een aanwijzing voor de parochie-indelinq. Een quarta capella
kan ook 

""n 
,"lfstandige parochie zijn (0). Zo verleende Paus

Innoncentius VIII de kàrk van Bavel aI in 1484 het recht van

een eigen doopvont. De parochie bleef echter voor de aanstel-
Iing 

"í 
n"tufing van een priester afhankelijk van de pastoor

.rarr-GiLze. ZeIfé in 1549 werd er in Bavel slechts een deser-
vitor of "bedienaar" aangesteld. De volledige onafhankelijk-
heid liet tot in het begin van de zeventiende eeuw op zich
wachten.

De kerk aan de Dorstseweg
Van het eerste kapelletjé in Bavel moet men zich geen aI te
grote voorstelling maken. waarschijnlijk was het niet meer

óar, 
"en 

boerenschuur, gemaakt van palen met fitsels, bestre-
ken met leem en gedelt door stro. Verder een houten klokken-
stoel met kleine klok, om de bewoners te waarschuwen wanneer

de priester uit Gilze $Ias aangekomen voor het opd'ragen van de

mis-, dopen, het sluiten van huwelijken of het verrichten van

uitvaarten. Omdat de kerk op deze plaats meer dan twee eeuwen

heeft standgehouden zal de eerste eenvoudige kapel na verloop
van tijd veivangen zijn door een stenen kerkje met torentje,
waarin in 1463 zelfs een echte klok werd opgehangen. Deze

droeg de inscriptie : "Brigyda vocor,_Att42 Dni lIccccLxIII Joh s

et Wilheinus Hoerken ne fecerwt" (/). Na meer dan vijf
eeuwen hangt dpze nu in de toren van het kerkgebouw aan de

Brigidastraat(8). Het is het oudste monument van Bave1 en het

enige wat van de kerk aan de Dorstseweg bewaard is gebleven'

De 
-grigidaklok is tevens de oudst bewaarde torenklok van

Breda en verre omgeving. zí) heeft een doorsnede van bijna
een meter en weegt-6ZO [ifo itoto f). Dit wijst er op-, dat de

kerk aan de Dorttseweg bijna zeker een toren heeft gehad

waarin deze klok kon worden- opgetrangen. Verder kunnen we uit
de inscriptie in de klok vaststellen, dat de ll.Brigida van-

ouds de pàtrones van de Bavelse parochie is geweest.

volgens de kerkelijke registers van het bisdom tuik uit de

vijÍtiende eeuw stonden er in de kerk behalve een hoofdaltaar
no! t*"" andere altaren, toegewijd aan St.Petrus en aan de

H.Maria. Het waren fundaties- van de familie Van IJpelaar'
nakomelingen van Segebertus van t/lvenhout, broer van Philips
van Liedekerke, heei van Breda (9). In ruil voor een bepaald

inkomen uit de fundatie werden aan deze altaren wekelijks
twee missen gelezen door een aan te stellen geestelijke'
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Kaart 3: De Brigidakerk op de kadastrale hulpkaart Ginneken
sectie K nr.34, 28-4-1863, A= Kerkstraat, B= Brigidastraat,
C= Kloosterstraat; 7= kerkgebouw, 2= oorsPronkelijke kerkhof,
J= uitbreiding kerkhof L9e eeuyt {= schoolqebouw, §=

brandspuithuisje, 6= pand Kerkstraat 2.

Afb.l.: Een tekening van Tervoort in de vorige eeuw geeft een
indruk hoe de ongeving van de Dorstseweg er in vroegere
tijden noet hebben uitgezien (tekening P.A.Schippers, in
J.Craandijk: "Nieuwe wandelingen door Nederlanil, Haarlen,
7888 ) "
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Aan het hoofdaltaar werd op zon- en feestdagen de mis opge-
dragen door een geeStelijke aangewezen en betaald d'oor de

p""foor .ru1 Gilze (IU). Er zou ook nog een altaar zijn ge-
weest, toegewijd aan de H.Nicolaas, echter zonder beneficie'
Er was dus voor de parochianen van Bavel meer dan voldoende
geleger.heid om de mis bij te wonen, maar de zielzorg was de

[aak-van de geestelijke aangewezen door GiIze'

De locatie van het kerkgebouw aan rle Dorstseweg
De plaats aan de Dorstseweg, waar meer dan twee eeuwen een

kerkje gestaan noet hebben, is niet rechtstreeks vast te
stellen- In geen enkele geschreven bron staat de ligging
nauwkeurig aangegeven. Er zijn in de omgeving van- de Dorst-
Seweg e.renmit sporen aangetroffen van een fundering. De

eerste vraag isf waarom de kerk op een punt stond, dat nu

buiten het àorp Bave1 ligt. Het antwoord daarop is, dat de

Iocatie centraàI lag temidden van de gehuchten waaruit Bavel
toen moet hebben bestaan: Kerkeind, waartoe ook Ypelaar werd
gerekend, Tervoo.rt en Lijndonk Het gebied tussen 't Haantje
ón de Eikberg, waar men nu een dorp aantreft met ruim vijf-
duizend inwoners, bestond vermoedelijk in die tijd slechts
uit heideveld.en met enkele akkertjes. Door het gebied Iiepen
wellicht een aantal zandpad.en, waartoe mogelijk ook de hui-
dige Kerkstraat en Brigidastraat hebben behoord. De gehuchten

Aoiberg, Eikberg en Róosberg worden in de acte van L299 niet
genoemà. Oe oudÀtbekende vermeldingen hiervan dateren van de

zestiende eeuw. Het is echter niet uitgesloten dat er reeds
eerder enige bewoning op deze plaatsen aanwezig was' Dat was

met name het geval met de hoeve van Woestenberg, reeds ver-
meld in 1389 als "een hoeve heyde". Aan het einde van de

vijftiende eeuw stond daar een boerderij waarbij een klooster
zou worden gesticht.
Het is niet uitzonderlijk, dat een kapel werd gebouwd op een

plaats waar slechts weinig huizen bijeen stonden. Ook de ka-
p"I in Ga1der en Heusdenhout, vanuit Ginneken gesticht om-

streeks 1500, stonden oorspronkelijk temidden van verspreid
liggende boerderijen. De tékening in afb.1 geeft een iqdruk
.rar,-de omgeving vàn de Dorstseweg in vroegere tijden ('^)'

In de schepenacten van de zestiende eeuw worden enkele perce-
len g"ttoemd die aan het erf van de oude kerk grensden' In
1518 staat vermeld z "vyer Lop. lants tot Bavei aen doude

kerck, suytwaerts aen iheeren strate". In 1540: "strtc lants
net een boschken aende oude kercke, tesanen houdend int ge-
heel twee buynder, de1 Haerberch, rontongaens aen sheeren
strate ende vroente" (t).
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En in de cijnsboeken van de Heer van Breda vindt men in 1699:

"s1m erve tot Bavel aende straete ende kerkckerven: den

noloiien braeck" en i "een buynder erffs nette huysinge daer
oD... bii de kerkcke: de noiibraecke, sheere straete noort"
i131. De Haerberch en de Rooijenbraeck zijn twee percelen
aan de zuidzijde van de Dorstseweg, waarop in de- zestiende
eeuw een boerdLrij wordt vermeld. De hoeve De Haerbercà (foto
3) is bijna zeker de boerderij Dorstseweg 10, terwijl De

Rooijenbiaeck iets verderop lag. l{et een grote T1t" van rlaar-
schijnlijkheid heeft het kerkerf aan de noordzijde van sàeere
striete óelegen, welke zonder twijfel samenvalt met de hui-
dige Dorstseweg-. Op deze wijze is de plaats van de eerste
teiX ni5 benadàring vast te Ltetlen. Het is nu een begroeid
perceel met daarachter een waterplas, net voorbij het einde
van de Kluisstraat. Vroeger was het een akker, welke volgens
de toponiemenkaart van Chr.Buiks de naam Gilze-ak'ker had (zie
kaart 1 en foto 4).

In oude dorpen lopen de straten vanaf de kerk straalsgewijs
naar de gehuchten in de omgeving. ze zijn in het verleden
ontstaanf doordat de mensen eeuwenlang de kortse weg door de

velden naar de kerk gingen. Bij de vermoedelijke locatie van

de kerk aan de Dorstseweg is een dergelijk patroon-eveneens
op bescheiden schaal te onderkennen (zie kaart 1) ' Allereerst
nàt eerste deel van de Dorstseweg, dat echter in vroegere
eeuwen Kerckeiindt werd genoemd ('*). Vanaf lJpelaar vormde

de Kluisstraat een korte verbinding met de kerk' Vanaf Ter-
voort volgde men de huidige Dorstseweg. Ook vanaf Lijndonk
was er een pad dat vanaf dé kruising met de huidige Tiendweg

rechtstreelis naar het begin van de Tervoortseweg leidde. In
de jongste tijd heette di1 patt Zandstraat, maar is nu in het
terieií niet *eer terug te vinden. Op de toponiemenkaart van

Chr.Buiks wordt het aangegeven als Kerckpad. In ou-de acten
zijn van dit kerkpad verscheidene vermeldingen bekend' In
1519:, "suytwaerts Zonende aenden lvmdoncxen kerckwech" en in
t6-34i ". . .den liindoncxschen kerkckpadt, tot Bavel in dacker"
(15).
Bij de kerkpaden naar deze kerk moet nog w_orden opgemerkt,
dal de Gilierwouwerbeek een barrière vormde om de kerk te
bereiken. Men moest deze beek op een geschikte plaats kunnen

oversteken. De voordet waaraan TervoOrt haar naam ontleent,
zal waarschijnlijk niet ver van de huidige brug in de Dorst-
seweg hebben gelegen.

omstreeks 1480 kwam er na meer dan twee eeuwen een einde aan

de oude kerk.
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Soms leest men, dat het gebouw is afgebrand, maar een bewijs
daarvoor wordt niet vermeld. Andere schrijvers beweren, dat
in de tweede helft van de vijftiende eeuw Bavel getroffen is
door natuurrampen of besmettelijke ziekten, waardoor de be-
volking naar elders vertrok. Men baseert zich dan op te1lin-
gen van de haardsteden, die in die tijd gehouden zijn-
Hieruit blijkt, dat het aantal huizen van Ginneken en Bavel
s.rmen tussen 1470 en 1480 terugviel van 2{1 naar 168, maar
zich in 1496 alweer hersteld had tot 225 (").
Een meer waarschijnlijke verondersteiling is, dat de oude
kerk te klein geworden was of dringend aan vervanging toe
was. Men koos daarvoor een andere locatie, die meer centraal
lag temidden van de gehuchten waaruit Bavel in die tijd be-
stond.
Het oude gebouw zou dan gewoon verlaten en daarna afgebroken
zijn. Voor deze mening pleit het feit, dat in de toren van de
nieuwe kerk de oude klok, gegoten in 1463, weer werd opgehan-
gen. Ook de zijaltaren van St.Petrus en de H.Maria zouden
zijn meegegaan naar de nieuwe BrigiÖakerk.

Plaats en exterieur van de Brigidakerk aan de Kerkstraat
In 1488 werd in Bavel een nieuwe kerk aan de huidige Kerk-
straat in gebruik genomen. Het kerkhof herinnert nog aan de
plaats waar vier eeuwen lang de Brigidakerk heeft gestaan.
óe keuze van de nieuwe locatie zou niet alleen verklaard
kunnen worden door de meer centrale ligging. De kerkfabriek
bezat in latere tijd een tuin "achter de school", die later
bij het kerkhof. is gevoegd. De indruk bestaat, dat de onder-
grond van zowel de kerk, het kerkhof als de school deel
hebben uitgemaakt van een groot perceel dat zich uitstrekte
tussen de Kerkstraat en de huidige Deken Dr.Dirckxweg. In de
zeventiende eeuw was dit eigendom van het Armbestuur. In de
zestiende eeu1l-werd op een deel hiervan het eerste Schoolhuys
opgetrokken (L).

Niet alleen de plaats van de kerk, maar ook de afmetingen
zijn vrij nauwkeurig bekend. Deze kunnen worden afgeleid uit
het ín t827 getekende minuutplan van het kadaster, maar ook
uit de latere hulpkaarten (kaart 3). De lengte van de kerk
inclusief de ingebouwde toren bedroeg buitenwerks ongeveer 33

meter, het schip was ruim 10 meter breed, het transept meette
zestien bij zes meter, terwijl het koor ruim negen meter lang
en ruim zeven meter breed was. Het transept Sprong slechts
drie meter buiten de zuidelijke muur van het schip. In de ok-
sel tussen de het koor en het zuidtransept stondt een uitbouw
van ongeveer vijf bij vijf meter.
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Afb.2: De Brigidakerk vanuit het zuiden,
door Hendrik Verhees. (Uit: J.van Laarhoven,
van Hendrik Verhees, . s-Bosch, L9Z5).
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De noordzijde maakt, althans volgens de kadastrale metingen
van voor 1830, een wat rommelige indruk. De noordelijke bui-
tenmuur van het schip loopt niet evenwijdig met de zuidmuur.
Aan de noordzijde zijn twee uitbouwen tegen de buitenmuur
zichtbaar. Het koor vertoont slechts aan de zuídzijde nog
sporen van een driekantige koorafsluiting. De indruk bestaat,
dat het transept aan de noordzijde juist getekend is, maar
aan de zuídzijde niet op de juiste plaats staat aangegeven.
Tijdens het beleg van Breda in L625 moeten kerk en kerkhof
schade hebben opgelopeqo die door de parochianen enkele jaren
Iater werd hersteld ('o). Ook na 1648 werd er regelmatig
geld voor het onderhoud van het gebouw uitgegeven, betaald
uit de i4J«.omsten van cijnsen, pachten en renten die de kerk
genoot ("). Toch moet het gebouw bij de teruggave aan de
katholieken in vervallen staat hebben verkeerd, waarna in de
negentiende eeuw algeheel herstel plaats vond.
De toenmalige directeur van de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg J.KaIf geeft in t9'J,2 een beschrijving van de toen
reeds afgebroken Brigidakerk aan de hand van een plattegrond
en een eenvoudige tekening van het uitwendige uit het paro-
chiearchief van Bavel. Het gebouw was een éénbeukige stenen
kruiskerk, bestaande uit een schip van drie traveeën met
westtoren, een kruispand en een koor van één travee, gesloten
met vijf zijden van een achthoek. Aaq de zuidzijde stond
tegen transept en koor een sacristie ("').
In 1809, het jaar waarin de kerk aan de katholieken werd
teruggegeven, maakte landmeter en architect Hendrik Verhees
een schets van het uitwendige van de Brigidakerk, gezien
vanaf het zuidel (zie afb.2). Deze laat een zeer eenvoudige
gothische kruiskerk zien. Het schip heeft een laag dak met
steekkappen en twee traveeën, waarbij de toren echter niet in
de kerk is ingebouwd; verder een koor met één travee en een
vijfkantige koorafsluiting, waarvan er overigens maar twee
zichtbaar zlin. De toren heeft drie geledingen met overr[oekse
steunberen met een laag afsluithek onder de spits ("). De
hoogte kan geschat worden op ongeveer 25 meter. In de oksel
van het zuider dwarspand en het koor zou een kleine uitbouw
kunnen hebben gestaan.
Hierbij moet worden aangetekend, dat de schetsen van Verhees
niet altijd als zeer nauwkeurig moeten worden beschouwd. Hij
zou ze zelfs uit een rijdegde koets of thuis uit zijn
herinnering hebben getekend (").

Hoe eenvoudig de nieuwe Brigidakerk van opzet was leert ons
een vergelijking met de eveneens aan het einde van de vijf-
tiende eeuw in aanbouw genomen kerk in Ginneken, aan de hui-
dige Duivelsbruglaan.

in 1809 getekend
Het Schetsenboek

Afb.3: De (oude) kerk van Ginneken
noorden (uit: J.van Laarhoven, Het
Verhees ) .

in 7809, gezien vanaf het
schetsenboek van Hendrik
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Dit kerkgebouw heeft een totale lengte van ruim 44 meter, het
schip was voor de restauratie 9r5 meter breed, terwijl het
transept bijna 24 meter lang en 5,7 meter breed is. Het koor
en dwarsschip zijn 18 meter hoog, het schip echter vroeger
slpchts 14 meter. De toren heeft nu een hoogte van 28 meter
(" ) . Vooral het koor en transept gebouwd in de
baksteen-gothiek van de grotere Brabantse dorpskerken van
omstreeks 1500, demonstreren de welvaart van de Ginnekense
parochie in vergelijking met die van Bavel. Ook van deze kerk
maakte Ver-hees in LB09 een schetsr DU echter vanaf de
noord.zijde, dat wil zeggen vanaf de huidige Duivelsbruglaan
(zie afb.3). Het schip van de Ginnekense kerk werd na de
brand van 7625 in vermoedelijk de oorspronkelijke vorm
herbouwd. Dit zou, samen met de toren, het kerkgebouwtje van
vóór de vijftiende eeuw kunnen zijn, waartegen omstreeks 1500
een groter, hoger dwarsschip en koor zijn aangebouwd.

Op het huidige kerkhof van Bavel kan men de locatie van het
verdwenen kerkgebouw gemakkelijk vaststellen. De toren stond
- althans volgens de kadastrale hulpkaarten van de negen-tien
de eeuw op enkele meters ten noordoosten van het in 1888
opgetrokken dodenhuisje. Zoals gebruiketijk stond het gebouw
west-oost gericht. De koorafsluiting kwam tot op enkele me-
ters van de straat. Oorspronkelijk wqlen de kerk en het kerk-
hof omsloten door een schansmuur (t*). De hekken langs de
straat dateren uit het einde van de negentiende eeuw.
Omstreeks 1860 werd het kerkhof, dat aanvankelijk aan de
westzijde een bijna ovale vorm had, in westelijke richting
vergroot, waarbij de muur grotendeels verdwenen moet zijn
(zie kaart 3).

De wegen naar de Brigidakerk
De oprichting van de Brigidakerk aan wat nu de Kerkstraat
wordt genoemd heeft in het huidige stratenpatroon duidelijke
sporen nagelaten (zie kaart 2), De weg waaraan het nieuwe
kerkgebouw kwam te staan was vermoedelijk niet meer dan een
eenvoudige zandweg, door de heide en tussen de akkers. In dit
gebied stonden toen nog geen of zeer weinig huizen. Vanuit de
verschillende gehuchten leidden paden of zandwegen in de
richting van de kerk. Van de totaal vijf verbindingen, die in
de loop van de vijftiende en zestiende eeuïI moeten zijn ont-
staan, worden er in de schepenacten vier aangegeven a1s
Kerckwech of Kerckpadt. In enkele gevallen wordt ook de naam

van het gehucht genoemd waar het kerkpad heen leidde. Zo

wordt er in 165? gesproken over: den kerckwec\rvérn den Eyck'
berch en van: de kerckwech van den Bolberch (").
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De eerste valt samen met de huidige Brigidastraat, de tweede
met de Kloosterstraat en Bolbergseweg. Bij Bolbergseweg 12 en
14 zette dit kerkpad zich voort in de richting van Lijndonk
en de tage Aard. Dit pad is bij een ruilverkaveling in de
jongste tijd verdwengn, maar de naam kerkweg ts ter plaatse
nog steeds bekend ('o). Op de plaats van de huidige Deken
Dr.Dirckxweg liep een zandpad naar de Roosberg en de Woes-
tenberg, in de oude stukken kortweg aanggduid als Kerkwech:
"Achter de kerck, west de kerckwech" (''). Verder nog een
pad, dat naar Tervoort leidde en tot in de jongste tijd als
het ffer.kstraatje bekend stond (zie foto 5). Het begon tussen
Kerkstraat 12 en 14 en leidde achter de boerderij nr.14 langs
door de velden naar de Tervoortseweg. In t6l2 wordt in een
schepenacte rlprmeld: "een stucxken erfs: het kerckstraetken,
73 roeden' (lö). Tenslotte leidden de huidige Kerkstraat en
Seminarieweg naar de buurtschap lJpelaar. Door de vestiging
van de kerk ontwikkelde zich de Kerkstraat van onbeduidend
pad over de heide tot de hoofdstraat van het nieuwe centrum.

IIet interieur van de Brigidakerk
Over de inrichting van het kerkgebouw is weinig bekend.
Behalve het hoofdaltaar stonden in de Brigidakerk de twee
altaren toegewijd aan St.Petrus en de H.Maria, die ook reeds
in de oude kerk aanwezig waren. De bi.sschop van Luik ver-
leende op 31 maart 1489 toestemming tot het oprichten van een
nieuw altaar "in eccL. noviter constructun et nondun conse-
cratun", "in deze nieuw-gebouwde en nog niet ingewijde kerk".
Het droeg de naam van àet H.Kruis, van de l[.H.Jacohus de Min-
dere, Martinus en Antonius belijders, Sebastianus en de
LL.000 Maagden Het nieuwe altaar werd gesticht door de Ba-
velse priester Petrus Spernagell met nog enkele anderen en
door de bisschop verheven tot àenef icie ond.er de last van van
één mis in de ïFek, te lezen op zondag tijdens de hoogmis na
de offerande (").

De parochie van Bavel tussen l-560 en L64B
rn het Register der Ben"iàiài-tu"-nàL dekenaat Breda (30)

worden de volgende inkomsten uit de beneficies genoemd:
* het pastoraal beneficie (hoofdaltaar/: 2 veertel en 2 lopen

ro9, en 31 Rijnguldens 13 stuivers;
?t altaar van de H.Maria: 16 Rijnglds, met de last van de

vroegmis op zon- en feestdagen;
* altaar van de H.Petrus en Paulusz 7 sesteren rog, met twee

missen per week, met name op maadag en woensdag;
* altaar van het H.Kruis, met 4 sesteren rog;
* altaar van de H.Nna (niet begiftigd);
* altaar van de H.NicoLaus]
* het Kosterschap, opbrengst L3 mudden rog.
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Foto 1: De 536-iaar-oude Briqidaklok in de toten van Bavej
(foto A.W.Jansen, 1999)

Foto 2: Beeld van de H.Briqida voor de schooi De SpindeL in
Bavel. Zij draagt in haar hand de abdisstaf, aan haar voeten
een koet àls beschernvrouwe van de landbouw. Het beeid sierde
vanaf 1.901 de voorgevel van de zuiveifabriek St.Brigida, oP

de hoek van de Kerkstraat en de Dorstseweg (foto A-l{.Jansen,
1997 )
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Sedert 1549 wf,s Cornelis Wiercx geestelijk bedienaar ofwel
"cappelaen" (") te Bavel. In 1556 woqflt hij in de kerke-
lijke registers deservitor genoemd ('").In 1583 werd hij
door de "geuzen" gevangen gezet, maar wist zich voor 100 pond
los te kopen, waarna hij zijn werkzaamhed.en hervatte. Volgens
zijn verklaring uit dat jaar genoot hij behalve het pastoraal
beneficie van Br5 veertelen rog nog 31 pond L3 stuivers 13r5
penning inkomsten uit diverse renten, van de Tafel van de
H.Geest (=Armbestuur) en van de kerk voor het opdragen van
jaargetijden, van de Broederschap van O.L.Vrouw en van het
vaste inkomen van de doopvont. De uitvaartrechten brachten
echter weinig op, omdat er per jaar maar één of twee mensen
stierven. Een doop levqpde slechts een halve stuiver op, een
ondertrouw L stuiver (JJ).

Door het Concilie van Trente werden omstreeks 1560 in de ker-
kelijke organisatie een aantal hervormingen ingevoerd. Het
bisdom Luik, waaronder ook de omgeving van Breda viel, werd
opgesplitst. Breda werd. een dekenaat, ressorterend onder het
nieuw-opgerichte bisdom van Antwerpen. De pastoor van Gilze
verloor zijn bevoorrechte inkomenspositie en moest volgens
pauselijk besluit zijn aandeel in de tienden van ondermeer
Bavel afstaan aan het kapittel van het eveneens nieuwe bisdom
van 's-Hertogenbosch. Hij hieïd slechts een beperkt bedrag
aan inkomsten voor zichzelf over. Vanaf dat moment zou de Ba-
velse priester Cornelis Wiercx zí1n inkomen moeten ontvangen
van de Boschse kanunninken en werd hij eindelijk "pastoor"
van Bavel. Het duurde echter nog vele jaren, voordat de
Romeinse besluiten in de practijk werden uitgevoerd.
In 1587 legde, op verzoek van de kanunniken van 's-Hertogen-
bosch, de toen reeds 7B-jarige cappellpen off bediender der
kercke tot Bavel een verklaring af ('*). Hij beklaagde er
zich over, dat het van de pastoor van Gilze afhing, wie er
tot van kapelaan in Bavel werd aangesteld. Hij ontving niets
van de tienden van Bavel en ook zijn parochianen droegen
nauwelijks bij aan zijn onderhoud. Toch had Bavel aI meer dan
honderd jaar het recht van een qigen doopvont. Sedert 1421'
was er een eigen kosterschap (") ingesteld en werden er
sedert 1,441 eigen kerkmeesters vermeld. Pas in 1616 kan men

in het visitatieverslag van de deken lezen, dat Bavel een
quarta capella was, die vroeger onder Gilze hoorde' maar nu
daarvan gescheiden was. In naam ontvingen de gegradueerde
kanunniken van 's-Bosch de tienden van Bavel, omdat deze
eerst naar de pastoor van Gilze gingen. De pastoor van Gilze
had nog steeds het collatierecht, dat ryjI zeggen het recht om

de pastoor van Gilze voor te dragen ('o).

. 

-
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Foto 3: De hoeve Dorstseweg nr.70
gezien vanaf het noordwesten. De

dertig jaar eigendon geweest van de
werd het een woonboerderii (foto
collectie Nieuw-Ginneken, 1.973-9)
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De dekenale verslagen gaan na het Concilie van Trente een an-

dere sfeer ademen. ttt-ae verslaglegging tijdens de "Luikse
periode,' werd vooral een nauwkeurige registratie opgemaakt

van de inkomsten van de parochie, met name uit de beneficies'
Ook de inkomsten van de natricularia, dat zijn de inkomsten
van het kosterschap en van d.e kerkmeesters, werden geregis-
treerd, evenals de rechten die moesten worden betaald wegens

vervanging van de priester en de boetes die werden opgelegd'
Dit aIles om de xeixetijke belasting vast te stellen, die de

parochie moest afdragen. fn de periode na 1560 kwam de nadruk

echter meer te liggei op de zielzorg, de positie en de werk-

wijze van de priellers, de toestand van het kerkgebouwr3?Yu'

het interieurl de altaren, het vaatwerk en de gewaden ("')'

De dekenale verslagen over de periode 1613 tot L647 geven

hierdoor vrij veel.informatie over de gang van zaken in de

Bavelse parochie (38). Zo vermeld het verslag van 1614 dat
Bavel een appendix was van Gilze, maar in 1616 leest men:

" Fuit olin -Wpendix de Ghilse, nunc ab ea separata' ( "was

eertijds een aanhangsel van Gilze, maar is daar nu van

gescnóiden"). En in 1617: " Est quarta capella; olin sub

Ghilse, nunc parochia per serr 1'riS een kwart-kerk, eertijds
onder Gilze, ,i, ee* parochie op zich zelf "). Dit wijst er op,

dat in deze periode de volledige zelfstandigheid van de Ba-

velse parochie een feit geworden was'
In 161i bouwde de parochie voor hun pastoor een nieuwe pasto-
;;" ,191 . Het aanlal connunicanten varieerde: van 200 in
1614 tot 350 in 1616. De bezoekers van de kerk kwamen echter
toen gedeeltelijk van elders, niet alleen uit Breda maar ook

uit Ginneken, *àat er door een grote toeloop uit de -stad 
toen

te weinig plaats was. Het aantal communicanten viel na 1625

weer terug-tot 200. Het aantal haeretici, aanhangers van "de
nieuwe leer", varieerd.e van nul tot vijf of z-es: De kanun-

niken droegen 75 Rijnsguldens bij voor het onderhoud van de

pastoor uit de groí" Íienden van Bavel, terwijl de kleine
tienden 40 n.gul-dens opbrachten. Deze laatste waren de op-

brengsten van het tiende deel van de pasgeboren - 
I oves et

por"L§ (Iammeren en biggen). Het_ bedrag was echter niet
voldoende voor het onaeihbua van de pastoor, dat 250 glds
vergde. De parochie genoot echter naast het pastorale be-

neficie van het hoofdaltaar, ook de opbrengsten van de aI-
taren van de H.Maria en van het H.Kruis, waarvoor geen rector
was aangewezen. Een en ander echter zgnder toestemming van de

bisschop. Zo kon men de pastoor toch voldoende middelen ge-

ven. Het aantal schoolgaande kinderen bedroeg rond de veer-
tig.

(De Haerberch) in L973
boerderij was neeÍ dan
fanilie Peeters. Daarna
F. A. Brekeinans I G.A. B.

Foto 4: De Dorstseweg gezien in noordoostelijke richting,
vlak voordat nen de bebouwde kon van Bavel verlaat. Het
beboste perceel links -zs de voornalige akket, waarop
vermoedelijk vanaf ongeveer L250 tot L488 de eerste kerk van
Bavel heeft gestaan (foto A.W.Jansen, L999).

r-
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rn Bave1 woonden dan ook niet meer dan driehonderd men-sen.
vorgens een vermerding in !617 bestond Bavel toen uit vier
"deren' : het Kercken-Eijnde, waarond.er ook rJpelaer werd ge-
rekend, Eijckberch, Lijndonc en de voort. Bij een gemiddelde
van 6 personen per woning zouden er ongeveer 50 huizen en
boerderijen hebben gestaan.

Het einde van een tijdvak: de vrede van nnnster in 1648
Door de vrede kwam er niet aIleen een einde aan de Tach-
tigjarige oorlog. Het noordelijk en zuidelijk deer van Bra-
bant werden definitief van elkaar gescheiden, waarmee een
reed.s langere tijd bestaande toestand werd. bevestigd. rn
staats-Brabant werd de openbare uitoefening van de katholieke
godsdienst verboden. De kerkelijke goederen werd.en aan de
katholieke parochies ontnomen en ter beschikking^van de her-
vormden gesteld. Dat geschiedde ook in Bave1 (ru). De kerk-
fabriek met de kerkmeesters bleef echter bestaan. Deze ont-
ving nog steeds de roggepachten, rentes en huuropbrengsten
die aan de kerk behoorden, waaruit het onderhoud van het
kerkgebouw werd betaald. ook een deel van het salaris van de
Ginnekense predikant, van de organist van die gemeente en de
diensten van de koster moesten hieruit worden opgebracht
("). De katholieke parochie vond onderdak op kasteel ype-
laar, waar zíj aanvankelijk in het kasteel maar vanaf 1683
tot 1743 gehuisvest was i+,,een bij de boerderij van het kas-
teel gelegen schuurkerk (t').
rn 1809 konden de katholieken de Brigidakerk terugkopen, d,ie
zíj daarna nog 80 jaar hebben gebruikt. vernoedelijk is men
terstond aan het herster van de kerk begonnen. Dit bracht van
der Aa er in 1840 toe om te Vermetden, dat kerk en torgn,
zowel uitwendig als inwendig in goede staat verkeerden ({J).
Na herstel van de bisschopperijke hierarchie in 1853 beves-
tigde in L855 de bisschop van Breda de parochie van Bavel,
waarbij deze naast de H.Brigida onze Lieve vrouw a1s eerste
patrones kreeg toegewezen. vanaf dan is de kerk officieel
gewijd aan o.L.vrouw ten Henelopnening, kortweg Maria Henel-
vaartkerk genoemd. rn 1889 vier het vier eeuwen oude gebouw
onder de slopershamer.

Besluit
Van de hierboven beschreven vier eeuhren kerkgeschiedenis van
Bave1 zijn voornamelijk van de eerste tweehonderd jaar niet
alle beweringen met bewijzen te staven, door het ontbreken
van vooral geschreven bronnen. Niettemin kan op indÍrecte
wijze tot een aantal conclusies worden gekomen met betrekking
tot de plaats van het kerkgebouw, de omvang en betekenis van
de parochie, en de invloed die van de kerk is uitgegaan op de
ontwikkeling van het dorp Bavel.

n5

Zo krijgt men toch een zekere indruk hoe men zich het Bave1
van omstreeks 1300 zou moeten voorstellen. Na het verplaatsen
van de kerk ontstaat een nieuwe situatie. Over de laatste
twee eeuwen van de beschreven periode zijn namelijk steeds
meer gegevens beschikbaar, waardoor de geschiedschrijving
steviger op haar benen komt te staan. Voor de gehele periode
van vier eeuwen geldt echter, dat met het bovenstaande alle
tot heden bekend zijnde bronnen nagenoeg volledig zijn
uitgeput.

(Dit artikel rs een nadere uitwerking en docunentering van
een deel van een lezing voor de Heenkundekring Paulus van
Daesdonck, gehouden te Bavel op 22 naart L999.)

Foto 5: Het Kerkstraatje achter cafe Bruininks, eens deel
het kerkpad naar Tervoort. Het kwan op de Kerkstraat
tussen de huisnunners L2 en 74, tegenover de plaats
vroeger de Brigidakerk stond (collectie PauLus
Daesdonck).

van
uit

waar
van
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Àantekeningen

Afkortingen:
R.A.N.B. Rijksarchief in Noord-Brabant,'s-Hertogenbosch.
G.A.B. Gemeentearchief Breda
R Oud-rechtelijk archief, aanwezig bij G-A-B.

1. J.Habets: Archiewen van het kapitteT der HoogadeTijke Rijksabdii Thorn,
dl.1, .s-Gravenhage 1889; p.16, acLe 82, van 22/25 mei 1299 en 17 febru-
ari 1301. Zie ook: idem, acte 86, 29 me:-/4 juni 1299, waarin een soort-
geLijke regeling werd getroffen tussen Thorn en de pastoor van Baerle
over de verdeling van de tienden in de parochie van Baerle en in Meerle,
vroeger appendix van Baerle. F. . F. X. Cerutt-i : I"liddeleeuwse recittsbronnen
der stad en heerlijkheid Breda, I, Utrecht 1956; acte 87; idem acte 88.

2. E.J.E.van Zinnicq Bergmann: Oorsprong van het tiendtegt en het regt van
coJ-latie in Nederland, 's-Hertogenbosch, 1861; p.15 e.v; p-77 e.v; p'89'
IiI.Nolet en P.C.Boeren: Kerkelijke instelJ-ingen in de l4iddeleeuwen,
Amsterdam 1951-; p.321 -329.

3. A..r.Brekelmans: GiTze duizend jaar, Gilze-Rijen 1,992; p.L7; idem, p.2!.
Th.E.van Goor: Beschryving der Stadt en Lande van Bteda, 's-Gravenhage,
L744; acte 4, p.405. K.A.H.IrI .Leenders: Van Turnhoutervoorde tot Striene-
monde, Zutphen Lgg6; p.297/8: in de acte van 992 wordt de kerk van Gilze
niet genoemd; mogelijk is deze rond het jaar 1o0o gesticht, door de
allodiale bezitter of vanuit Thorn; 1235: oudste vermelding van de
kerk, in handen van Thorn. voor de aanhorigheden: Idem, p.255 e.v.; ver-
der: in Brieven van Paul.us nx.23, L9'79.

4. Habets, dl.1, acLe 26, LO-6-L26L. Cerutti, acte 34. L.Merkelbach van
Enkhuizen en A.HaIIema: Geschiedenjs der gemeente Ginneken en Bave7,
utrecht :-941; p.25; Brekelmansr p.24 e.v. Nolet-Boeren, p.3L5/6: In de
ltiddeleeuwen werden de kerken aanvankelijk onderscheiden in hoofd- en
bijkerken. De eerste hadden een eigen pastoor (investitus), waren doop-
kerk, vaak moederkerk en hadden zelf tiendrechten. Zi.e ook: Brekelmans,
p.25 e.v.

5. Habets, d1.1, acte 135, 26 juni 1316; besluit 13-2-13L6/L7; volgens de
Keulse jaartelling (Nieuwjaar op 25 december) lag 13 februari in het
jaar 1317; volgens de Luikse (Nieuwjaar op 25 maart) echter nog in L31-6-

Leenders, p.283: de viacrius perpètuus is een levenslange vervanger van
een vaak elders wonende pastoor, de persona petsonatus. Zte ook: Brekel-
mansrp.26; Nolet-Boeren: p.337 e.v. noemen ook de vjcarius zonder meer,
aI of niet permanent.

6. Nolet-Boeren. p.2L4 en 321: in de bisdommen werden lijsten (Poui-l-le's)
bijgehouden, waarin de inkomsten der kerkeliike beneficies nauwkeurig
werden geregistreerd. Dit in verband met de heffingen, die door de bis-
schop (in Luik de aartsdiaken) werden opgelegd. Ten dele waren deze af-
hankelijk van de welstand van de parochie, waarvoor een bepaalde inde-
ling werd gemaakt. Hoewel deze in andere bisdommen omstreeks 1300 aI
verleden tijd was, leidde het verschil in taxae in het bisdom Luik tot
een blijvende administratj-eve hierarchische indeling in ecc-Lesiae inte-
gÍae, eccTesiae mediae en quartae capel7ae, dus in volledige, halve of
kwart-kerken. Zij betaalden respectievelijk de volledige, de halve of
het vierde deel van de variabele belastingen, met name van de heffing
bij bezoek van de bisschop of aartsdiaken. De Luikse pouille's geven
meàr een algemene rangschi-kking dan de waarde van de beneficies r^reer.
Deze houdt op zich geen verband met de parochie-indeling, maar met de te
betalen vergoedinS bij visitatie door de deken. Een quarta capelJa kon
dan ook een zelfstandJ-ge parochie zijn. De deken had de bevoegdheid in
een quarta capella de priester te benoemen en te installeren.

'7. "Ik word Brigida genoemd, Ao.Dni. 7463, Johannes en WiLheTmus líoerken
hebben mij gemaakt". Merkelbach-Halema, p.83. Pater Dagobert Gooren
ss.cc: "De heiligen van Nieuw-Ginneken", in Brieven van Paufus, 5e jrg.
nr.25, 7979. De H.Brigida (451-525), dochter van een hoofdman van een
der clans in lerland, is een van de meest bekende he.iligen van dat Iand.
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op jonge leeftijd werd zij abdis van het door haar gesticht klooster van

Kildara. via de Ierse missionarissen werd zij overal in Europa bekend en

vereerd. Hoe zij de patrones van Bavel is geworden is niet bekend,
wellicht via de abdij van Thorn of de bisschop van Luik. zL) is de

beschermster van het boerenbedrijf .

B. Zie voor Ce lotgevallen van deze klok: C.S.M.Rademaker ss.cc." Kerken in
BaveJ, Nj_euw-Ginneken 1987; p.34. De tekst is in gothische letters
aangebracht a1s randschrift aan de bovenzijde van de klok (ej-gen waar-
neming van 6 aPril 1999).

9. Zie hiervoot ook, A.W.Jansen. in: Brjeven van Paulus 11-4, 1tg'22'
G-C.A.Juten: ..Het geslacht van Berchem", in Taxandtia, 3oe jrg., L923;
p.267en281.Merkelbach-Hal1emà,P.68:deherenvanYpelaarwaren
Leenmannen van de Heer van Breda. Segebertus' zoon Peter Van Ufvenhout
ontvj-ng in 1308 van de abdis van Thoin de tienden van Heusdenhout. Zí1n
zonen Peter, segebertus en Jan Van yPe).aer pachtten in 1333 alle goede-

ren, rechten en renten van Thorn in het Land van Breda en van Hoogstra-
ten; tevens die in de parochie van Baerle. J.B.KruegerI KerkeTijke
geschiedenjs van het Bisdom van Breda, d1.3, B.op Zoom, z')tr P'55: de

twee altaren in Bavel zijn in 1313 en 1342 gesticht door Pieter Lys-
brecht (?) van Ulvenhout-

10.G.c.A.Juten Conci)-ium de Beke, zpl . z)Ët rrr' 36 Bavel, p' L03'
ll.E.A.Brekelmans e.a.: Dtie kapetlen in de Baronie van Breda, Amstelveen,

1980, m.n. de afbeeldingen op P.18, 19, 28. Leenders, P. 324/325: vaak
lag de kerk nogal tanaelijk,tmèn koos bij voorkeur een $rat hoger ter-
,"irr, vaak ook een vruchbàre akker. In de Kempen zijn nogal wat voor-
beelden van een a1Ieen-, of in een kleine kern liggende kerk. soms is er
echter sprake van een verdwenen nederzetting'

t2.R 425, f-!24v,17-5-1518; R 678. f.85r, L6-3-1540; zie ook Buiksz veld-
namen. dl .1, P.28; dL-2, P.54.

13.R.A.N.B., 117-01, Archieven rentmeesters Pr.Frederik en hun voorgangers,
nr.L21-, f.1037.

14.Buiks, d,I.2, p.56. "Eind" is een veelvoorkomend elememt in namen van
gehuchten. Het betekent hier echter niet "uitej-nde", maar "plaats,
oord,,. Kerkeind is dan de plaats waar de kerk stond. ook uit het sche-

Penprotocol van Bavel, 16e eeuw, blijkt, dat dit deel van de Dorstseweg
Kerkeyndt werd genoemd.

15.R 6?6, f.136v, io-t-tszs; cijnsboek nr.118, f.Lg6,1634, zie ook Buiks,
d1.18, p.53. Let wel: er is later ook een kerkpad vanaf Liindonk naar de

Bolberg (zie kaart 2).
j-6.C.S.M.Rademaker: íerten in Bavel; verder: Merkelbach-Hallema, p.106-107'

De vraag is of deze tellingen steeds op dezelfde wijze hebben plaats ge-
vonden. Buiks, veTdnamen, dI,10 p.83 vermeldt, dat in Nederland de 13e-
eeuwse agrarische depressie er niet toe geleid heeft, dat cultuurgronden
vanwege de marginale kwaliteit van de bodem, op grote schaal werden
verlaten.

lT.G.A.B.,gedeponeerdearchievenNj-euw_Ginneken,l7,nr.43-45Armen-
boeken van Bavel; idem 49, ds.9. Ook het winkelpand Brigidastraat 8 en

de in 1901 gebouwde school (nr. LO/LZ) kwamen op grond van het Burgelijk
Armbestuur te staan. Het Armbestuur bezat in de L8e eeuw ook een huisje
en een boerderij aan de oostziide van de veenstraat, waarvan de grond
aansloot bij het bovengenoemde perceel'

l8. P.M.Toebak: DekenaLe
" ecc-lesia est sarta
voldoende onderhouden
hersteld",

19.G.A.B., gedeponeerde archieven Nieuw-Gi-nneken, nr' 36, parochie Bavel,
kerkrekeningen 1700-1809, met bijlagen.

20.J.Kalf: De monumenten in de voormaLige Baronie van Breda, Utrecht 19L2;
p.244. De (wellicht niet geheel juiste) weergave van het kerkgebouw op

Èet minuutplan, wordt later niet gewijzLgd, zoals blijkt ui-t de hulp-
kaarten Ginneken sectie K nr.34, 28-4-1863; en bij de afbraak: nr. 95,
mei 1889. Met name ontbreekt de sacristj-e aan de zuidzijde, terijl het
noordelijk en zui-delijk deel van het transept nj-et recht tegenover el-
kaar staan. op de hulpkaarten is de toren ingebouwd in het schi-p.

versTagen 7580-1-652, Breda 1995; dl .2, p'148:.
tecta satjs. .reParatur a communitate", "de kerk is
(dak en vensterdicht) ... zij is door de parochie
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21.Van 1809 tot 1813 stond op deze toren een optische telegraaf ten behoeve
van de Franse berichtgeving. als onderdeel van eer: keten van torens
tussen Parijs en Amsterdam. Zie Rademaker, p.12 en 13.

22.J.van Laarhoven: Het schetsenöoek van Hendrik Verhees, 's-Bosch, 1975,
p-126-727.

23.G.A.B. Afd. III-109, nr.61: A.J.van der Steur: "De voltooing van de
restaurati-e der Nederduitsch-Hervormde Kerk te Ginneken". ín:.Bouwkundig
Weekblad Architectura, nr.44, 2 november 1940.

24.2íe kadastraal minuutplan 1830. De kerk van MeerLe heeft nog steeds een
dergelijke muur. terwijl die in Ginneken een muur heeft aan de noord-
zijde langs de Duivel-sbruglaan. Op een scheÈs van de Kerkstraat van
P.A.Schippers,in: J.craandijk, Nieuwe wandeTingen door Neder-land, Haar-
lem 1888, ziet men aan de noordzijde van het kerkhof een vrij hoge muur,
die tot voor de huidige rooilijn sProng.

25.R 695, f.69,1657.
26.Informatie dhr.J.van Gestel, Gilzeweg 9, Bave1.
2?.Cijnsboek 118, f.16v; zie ook Buiks, dl.2,p.58-
28.R 688, f..62v, t6L2; zie ook Buiks, dl .2O, p.48.
29.,Juten, p.106; Krueger, p.65, met als bron een register in het archief

van het aartsbisdom Mechelen.
30.Archief Bisdom Breda, gedeponeerde archieven dekenaat Breda, bisdom

Antwerpen, nr.423: Rescriptio, lijst van de beneficien en beneficianten,
eind zestiende eeuw. Krueger, p.55-56. Juten, Consil-ium de Beket nr.36r
p.1-03 e.v. noemt de volgende inkomsten: altaar St.Petrus 18 glds. jaar-
1iif", voor 2 missen p.w.; H.Maria 16 Rijnguldens voor 2 nrissen; H.Kruis
voor 1 mis 4,5 R.glds. Een lopen is ca. 21 liter; een veertel is vier
lopen, een sester twee veertel of acht lopen-

31.Nolet-Boeren, p.33?-338: een curatus of investjtus is een vast aange-
stelde pastoor; een capeJJanus een priester be.Iast met het bedienen van
een altaar, Ios van de pastoor en de zielzorg; een deservitor een niet-
vaste, waarnemend Pastoor.

32.Juten, Consil-ium de Beke, p.103.
33.Krueger, p.56, voetnoot.
34.Archi-ef Bisdom Breda, dekenaat Breda, gedeponeerde archieven bisdom

Arrtwerpen, Dr. 427 Geschil" tussen de inwoneÍs van Bavel enerzijds en de
gegradueerde kanunniken van \s-Hertoqenbosch anderzijds aangaande de
tienden van Gifzet toegewezen aan de kanunniken, in verband met het
onderhoud van de priestet te BaveJ, waarvoor de inwoners een deel der
tienden opeisen, 7587/88. Krueger, p.64; Brekelmans, p'26'

35.No1et-Boeren, p.344: de kosÈeriJ gold als een kerkelijk beneficie en
viel onder het beneficierecht. De koster genoot een vast inkomen uit
b.v. een ti-endgebied (matricufaria) -

36.P.M.Toebak, dl .2, L616, p.98.
3?.Idem, d1 .1, p.19-24.
38.Idem, dL.2, p.79 e.v.

39.Ter plaatse van Kerkstraat 5. Na 1648 werd diL pastorijehuys tot 1744
door het Armbestuur van Bavel- verhuurd. Na verkoop omstreeks 1750 was er
tot 1835 een herberg gevestj-gd. Omstreeks 1900 werd dit pand herbouwd
door J.van Riel-Kriellaars. Afgebroken omstreeks 1970'

4O.A.Ha11ema: Geschjedenis der Ned.Herv.Gemeente te Ginneken, vanaf de
76de eeuw tot heden, Breda, 1940; p-58 e.v., vermeldt, dat de feitelijke
overdracht te Ginneken en Bavel plaats vond op zaterdag 2'l luni 7648. De

kerk werd in beslag genomen door een delegatie, bestaande uit een gede-
puteerde der Synode-particulier van Zuid-Holland, de predikanten uit het
ressort der classi-s Breda met a1s vertegenwoordj-ger de;-- wereldlijke
overheid en van de Heer van Breda de drossaard van Breda (archief cl-as-
sj-s van Breda); lsmj-ddags preekte de Gi-nnekense predikant Losecatius
eerst te Bavel en daarna te Ginneken.

41.G.A.B., gedeponeerde archieven Nw-Gj-nneken, nr. 36 Bave1,
42.Krueger, p-57, vermeldt abusj-evel-iik. dat de kerk in 1638

werd genomen, waarna de katholieken naar Ypelaar uj-tweken'
43.Van der Aa :, Aardrijkskundig ?íoordenboek, dl -2, P' 194-195 '

nrs. 4 t/m 9.
i-n beslag

z0g

NIEUWS UIT HET YIUSEUM
door Kees Leijten

STAÀTSBOSBEHEER
óp zonaag 7 februari 19gg opende burgemeester Christ Rutten

de zo succesvolle tentoonJtelling "L00 jaar Staatsbosbe-
heer" met het hijsen van de vlag van deze organisatie'
De tentoonstelting die tot 15 juli te bezichtigen was is
door velen bezocht.

WIE ZIJN ZT.J ?
Van mevrouw Lies Oomen uit
foto. Wie zijn het 2

r;
Bavel ontvingen we deze fraaie
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KERK ULVENHOUT

Van de familie Gerritsen ontvingen we deze f,raaie foto van
oe kerk toen er nog huizen stonden waar nu het schoolplein
is.

211

VERKADE KIST
Een fraaie kist van Verkade, met metalen beslag aan de

binnenzijde om de waren vers te houden.
Geschenk van de familie Franken-Kriellaars te Bavel

Deze zijn afkomstig van Zr Emérita (Johanna)
uit Nooidhoek, die werkte a1s religieuze in
ziekenhuis en het Antoniusgesticht te Leur'

KLOOSTERSERVIES
Van mevrouw Hendrickx-schneilmerberg
koppen en bijbehorende schotels, zoals
klooster gebruikt werden.

ontvingen we twee
die vroeger in het

van der Veeken
het Ignatius-

700-jarig bestaan van Bave1 is er
monument onthuld door burgemeester

van L.B m. slingert zich een bron-
1299 en het dorPswaPen van Bavel

BAVEL 7OO. . . UIIE HELPT ?

Van 3 oktober tot het einde van het jaar za1 Paulus in zijn
museum uitgebreid aandacht besteden aan het 700-jarig
bestaan van Bavel.
Wie heeft er nog oude foto's over Bave1 ?

u krijgt ze ongeschonden binnen een week retour !

Graag óntvangen *e ze van U in het museum of bij Wim Langen

Kloosterstraat 46 in Bavel. Zet we1 op de enveloppe wie
of wat er op de foto te zien is en wie de eigenaar van de

foto is !

MONU},IENT VOOR BAVEL

Ter gelegenheid van het
op zaterdag 26 juni een
Rutten.
Rondom een betonnen zuil
zen band met het jaartal

Ë ",;r--



Tíwornse J'tl,arÍtpn;, àer Rogge

Burgemeester en wethouders van Bre.àa:,

geí,et op àe. gemtààeÍàe. prí1s van àe. hectoÍïter rogge op àe twee
àínsàagen voor en àe, eerste àínsàag na Sint Lucta (t3 àecember),

naair weÍhe maatstaal àe Thoornse Jttlzrhtprljs roord t geregeÍà:

bes[utten:

àe Thoornse JYlarktprtls àer Rogge over het laar Lg98 vast te, ste,Í[en

op Í 24,6o per ouàe Breàase, \)e,erteí.

Bre.àa, aprïí L999,

burgemeester en wethovilers van Breàa',
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OP DE BRES VOOR BOERDERIJEN
door Kees Leiiten

"Dat waardevolle Brabantse boerderijen bedreigd worden is
oud nieuws" , aldus de aanhef van een nieuwe folder die
vier Brabantse Monumentenorganisaties onlangs uitbrachten.
De "Commissie voor Monumentenzorg in Noord-Brabant" van
Brabants Heem, de "Boerderijenstichting" , de "Bond Heem-

schut" en het "Consulentennetwerk van de Federatie Noord-
brabants Monumentenoverleg" pleiten in deze folder bij
Overheid en burger vOOr meer zorg voor ong erfgOed "De
Boerderij ".
De informatieve folder is gepresenteerd in het Provincie-
huis bij gedeputeerde A. van Harten en toegezonden aan de
vele organisaties , instanties en personen die zich actief
met de monumentenzorg bezig houden.
Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de vier organisaties
die deze kleur-rijke en belangrijke folder uitbrengen.
De folder kon tot stand komen dank zij een subsidie van het
Anjerfonds in Noord-Brabant.

STAIiIREEKS
door Kees Leijten

In Brieven van Paulus 122 pubticeerde ik de Stamreeks tips
(122/89) met niet minder dan negen generaties Lips.
Wie levert voor de Brieven van Paulus een reeks van min-
stens zes generaties 2

Het moeten zes opvolgende mannen of zes opvolgende vrouwen
zijn uit de gemeente Ginneken en Bave1 of Nieuw-Ginneken.
lrlie heeft zo'n stamreeks ?

Graag uw bijdrage naar de redactie.

.<-_--
464e THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE
door Kees Leijten

voor de 464e keer werd op 27 maart 1999 de Thoornsche
I'Íarktprijs der Rogge vastgesteld.
We berichtten er over in onze vorige Brieven.
Na het verschijnen van onze bijdrage ontvingen we de
officiëIe bekendmaking in kleur.
Zoa1s het hoort hangt de bekendmaking nu in ons café.

àe. burgemeester,

-----7

C.G.J. Rutten

àe seoretàrts)

/ /' '":, t/ , /
t t/' ' / / .-

l;'í ',;("( --i./ -^'.. -/,--L- . .-;j-'-
B. Ourr erherh



DID. Y()(}N DI ZI[[ TII X[I,IGDR
&r lVclBccurtcl IIc

pEmus d&GCItsu8 vam G[[so
Gcbrror tr 8^rrsr-N^r^tr &l 30 Juurril. . 1776.
Priotc gmjd to Eurrrcr, &l 18 Juij. . . Í802.
f,rpcllu ar Burr-N^lusr dcl ll Octoba. . . . . . 1804
PrteÍ t Brvrr, dct 16 MerrL . . 1622.
Àkbr ovcrlodol, &. tB Juii. . . Í817.

IIij hccJt zorg voot zíjn wlk gedragcn en
hclzclac loor öcdcrÍ öcarijd. EccL ír. v. l.

E§ qijdc dc hongeigca ctt Llccddc de rse*-
lcto. . tob. c. L v. !t

I)czc it onzc 
"ocm: 

dc getuígctil oàn'ónt
6coc,crt, dat wijin dc ccnaoudighcid dco hartc
cr. it oprcgthcid lot God h dczc ucrcld 6c-
uartdcld hcööcn. tt cor. s Í. v. Í?.

GB:(ADIGE JE§Us ! CAEF EET DE EEUTI,IGE ItU§Í.. ,

214

(ieclcnk urvc Orersten, die u lret rvonrd God;
rerliondigd hebbcn. llutln. \lll: 7.

.L .L J.
lrt

Bid voor de Ziel van Z&liger
Dl.:s zl:ËltEr:rl\\'. tluErt

l)[riÍhrÍn,,rs CorucÍius u'n [rl,r[.n, i
.'

Geboren te Nispen. 28 Juni . '1;98. I

I)r'iester' ;^etriirl. 1.-r §ovemlrer . 182ö. ;.

Kapelaan te Dongen, ít Januari . . . . 18:tt. I
lrasioor te Boschkapelle, ,i Nosember í8í3. i
Pastoor le Bevel, I Juli . . . . l8\7.'.
Aklaar overledeo.-6 Àuqustus . . . . . . 1881. I

Ar.r.EnLrr:FsrEs! gij rveet, hoe ik mij, van den I
eercterr dag af, dat .ik bij u gekomen beo. írl ]
den tijd onder u gedragen heb. Hoe ik niets Í
van hetgeen nutlig rrns. heb achtergehouden, J

nalatende het u te verkondigen. I
HA§o, DEn AP. XX: í8, 20. i

Ilcilige Yader! be-rv1ar in usen.naam ben, i
die Gij ntij Ííegcvcn hebt. Toen ik bij lten rvas 

1

bervaarde ik hoa in urven Naam. :§u kont ik :lbervairde ik hoa in uven Naam. Nu konr ik j
tot U, en vlaag dat Gij hen !ewaa.rt_1'an ÍGij hen bewaart san :

Jo.tx. XVII: 11, li .iden booze.
i Ik bi,t u. lrÍJÀ-E BnoEDl:Rs. door onzen Heer

{00 oeoex AFLAÀt. i
Zoet Hart ran trÍrnt.r. rrees miin heil. i

Eeer! geef hem de eeuwige rust.
loulro vri waes, attoÀ.
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COLLECTIE PAULUS' MUSEUM 116

In de afgelopen maanden ontvingen we $Ieer vele zaken voor
onze museum-collectie.We kunnen de giften onderbrengen in
de volgende deelcollecties:

ARCHIEF

215

.IEsus CIríusrus. en tlor,r de liefde des HeiliSprr .

Gcestes, dat gij mij bijstaat in urve gebeden 
;

tot God. Rort. XV: 3Ct. I
Bemind zij overal het IÍ. Hart van Jescs. (

twee boekjes "De Koppel" (voor Indiëgangers);
zuigelingenvoeding; huishoudelijk reglement
Laurentius Ulvetrhout ;

CAFé
flesopener Driehoefijzers; flesje sodawater

CURIOSA
tegel en linnen tas Hoekwinkeltje

DEVOTIE
wi jwatersvaatj e; bidprentj es ;

ELECTRA
Ouderwetse straalkachel ; trappenhuisautomaat

FOTOCOLLECTIE
diverse prentbriefkaarten;

GENEESKUNDE

stoma-apparaat ; verbandtrommel

KELDER
weckflessen

boekje over
melkfabriek

PASTOORS VAN GILS EN VAN EEKELEN
Door vriendelijke bemiddering van de heer L.hl.Trompenaars
in Amsterdam kwamen we enkele maanden geleden in het bezit
van een fotokopie van het Uidprentje van Joannes van der
Steen, pastoor te Bavel van 1795 tot t822. (BvPL23 /L2ApLS6\
Nadat hij ons tijdschrift ontvangen had volgden ook nog een
fotocopy van de ontbrekende prentjes van de pastoors Jaco-
bus van GiIs (1,822-1,847) en trJilhelmus van Eekelen (1847-
1BB1) Dank aan de heer Trompenaars. Ook voor andere
bidprentjes houden wij ons aanbevolen. Voora1 van hen die
vóór 1900 overleden zijn, al is het maar een goede kopie.

IN MEMORIAI.{
In de afgelopen maanden ontvielen ons een tweetal leden

25 feb Jozef Oomen Kerkstraat 46 Bavel 77jr
10 mei Janus Snepvangers Gareelstraat 4 Ulvenhout 64jr

Pau1us wenst hen de eeuwige rust toe
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KEUKEN
Rasp voor nootmuskaat

KLEDING
Schort; oud.erwetse ond.erbroek met hemd

LN'.IDBOT'Iil

Blokjespers voor zaaigoed; leveringskaartjes R.K.Baronie-
sche Tuinbouwvereniging

MATEN EN GEWICHTEN
vochtmeter in cassette; brievenweger

OUDHEIDKAMER
houten rozenkrans (115 cm); glaasjes voor olielampjes;

SCHOOL

serie verkeersstempels; puntenslijper;

SERVIESGOED
kop en schotels uit klooster

TIMMERMAN

twee d.eurplaten

UNIFORMEN
Douane-uniform uit België met bijbehorende pet

WINKEL
chocoladeblik Van Houten; sigarettenblikjes; koektrommels;
stoppen voor snoepjesflessen; sigarenkistjes; grote thee-
kist Verkade Zaandam; aller1ei winkelblikken; luciferhoud.er
sigarenplank; slaolie; appelstroop

WERELDOORLOG IÏ
oorlogszakboekje; bonkaarten; prenten ter herinnering be-
vrijding Breda;

De schenkers waren mevrouw/de heer of fanilie:
J.Boes-Mo1; H.van Boesschoten; A.van Boxtel; J.van Dorst;
C.van Dun; À.Franken-Kriellaars ; J.Gerritsen; A.Goossens;
J.Hendrickx; J.van Hooijdonk; J.Huijbregts; C.Leijten;
J.Marijnissen; G.Rombouts; C.van Schendel; B.Vermue alsme-
de de Rosmolenschool en de Nederlandse Douane.

ALLE SCHENKERS HARTELIJK DAI\ÏK
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BIBTIOGRAFIE
BRIEVEN VAN PAULUS JAARGANG 24
door Kees Leijten

004 Kees van AlPhen
005 100 Jaar Staatsbosbeheer

030 Bestuur
177 Agenda 101
178 Boekenbeurs Paulus van Daesdonck 2

1.79 ZaIig Kerstfeest en Nieuwjaar
180 Agenda 102
181 Agenda 1.03

182 Agenda 104
183 In Memoriam
184 Agenda 105
185 In Memoriam

038 Christ Buiks
068 Twee pachtcontracten op Leeuwerik

078 Wim J. Diepstraten (Thé van Naodeze) +

009 Hoe ut voetballe in Baovel begon (8)
010 Musse Vange (9)

085 Jan A. van Dorst
028 23e Jaarverslag
029 23e Jaarvergadering

093 Dries Demoen
001 Vormen en figuren bij het bikkelen

103 Ad J.van Eijl-van de Klashorst
024 Opening der Staten-Generaa1 1934

182 Hoofdredacteur
103 Een nieuw jaar
104 70 jaar Bavel
L05 Dubbel nummer
106 Een nieuw WaPen

kk-er 1.23-geh

aa-ae 12L-004
ae-jj tZl-022
ij-bd L22-as3
aa-ae \22-057
aa-ae L22a'A04
aa-ae 123-107
ht-bd L23-).L2
aa-ae 125-t67
hr-bd L25-2t4

ba-jh L22-093

ba-fd 1"21-011
ba-fm 125-770

ag-ak 121-005
af-ak 121-007

bv-fs 121-016

ca-fo L25-183

jk-mc
ba-mc
jh-mc
go-mc

1_2L-001.
t22-054
L23-1.05
125-165

Lzt-029
t22-067
L23-127
123-129
L25-L87

12r.-0L5

237 Ad t{. Jansen
021 Heren van Grimhuysen L400-1580 bc-Il
022 Brouwerijen en Boerderijen EilÖerg ba-bz
023 Bavel heeft oudste torenklok Baronie ba-eg
024 Bavel tussen Kerk en Haantje ba-ec
025 Parochie en Kerk van Bavel 1250-1650 ba-eg

267 R.Koopmans
001 SpeI Bikkelen fm-fs
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280 Kees Leijten
460 In memoriam Jan Brosens
461 Nieuws uit 't museum 28
462 Nieuws uit 't museum 29
463 Over eten gesproken 8
464 Brabantse Almanak
465 Stamreeks Rombout Lips
466 Monumentenprijs Noord-Brabnt
467 Klassefoto uit Galder 3
468 Bredaas Museum en Archief verhuisd
469 Ger Coppens zingt Brabantse Liedjes
470 100 Jaar Staatsbosbeheer
471 In memoriam Thé Diepstraten
472 Akte van 1299
473 Twee ridders bij paulus
474 464e Thoornsche Marktprijs der Rogge
475 Nieuws uit 't museum 30
476 GrÍmhuysen bekend
477 ïn Memoriam Janus Snepvangers
478 Nieuws uit 't museum 31
479 Op de Bres voor Boerderijen
480 Stamreeks
481 464e Thoornsche Marktprijs der Rogge
482 Pastoors Van Gils en Van Eekelen
483 Bibliografie Brieven v. paulus 24 I
484 BibliografÍe Brieven v. paulus 24 Í.L

309 Jan Melssen
006 Wapen en VIag voor A1phen-Chaam

354 Anneke Oomes van den Berg
057 Met Ad Jansen zoeken naar Grimhuysen
058 Hoe spreekt Paulus
059 Bavel Ín Vogelvlucht
060 Kroniek uit Land van paulus 18

456 Peer van de Schraanswaaye
019 De Roskam (aachter de plattebuis 20)
020 Kopere Bruiloft (4.p. ZL)

544 Theo van de Ven
00L Vierde Werkkamp in 1952

552 Jan van der }íesterlaken
176 Convocatie 92
1.77 Convocatie 93
1.78 Herinrichting Ulvenhout-Ga1der

301 Ben Martens
014 33 jaar Carnaval Ulvenhout (brochure)hc-If Ll}a-geh
015 33 jaar Carnaval in Ulvenhout hc-If 123-109

bb-ht L2L-02L
Ic-Id ]-2l-023
1c-Id L22-063
ba-fj t22-091
bh-ha L22-097
ba-jn 122-089
ea-ed 122-L0t
bb-ej 722-L03
cj-lo L22-L04
ae-fg 123-108
eo-1f 123-111
ba-ht 123-113
ba-dc L23-LL7
ak-hm 1?3-LZA
fm-fn 123-L26
1c-Id 123-L55
bc-bI 125-169
bc-ht 125-L7t
1c-Id 125-209
cq-ed t25-21.3
bi-jn 125-213
fm-fn t25-Zt3
ba-ii t25-2L4jh-jr tzs-zt1jh-jt L2s-220

bb-go 725-L73

ae-bI 121.-009
ae-jb 122-059
ae-ba 123-L24
bd-dj 123-163

bc-jb 121-051
jb-ld 123-t2t

hk-hm 12L-015

ab-ac LZt-002
ab-ac 122-055
bm-kd L22-061
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179 Archeologisch Monument
180 Convocatie 94
181 In memoriam Mien Hamel
182 Paulus' museum 1.2| jaar
183 Convocatie 95

821 Redactie 121
001 Heemkundig Weerbericht 112
002 Heiligen Ín de Weersvoorspelling
003 Klassefoto uit Galder 1948 -II
004 50 jaar Brabants Heemdagen
005 Oranjecomité Ginneken
006 Reiswijzer 90 jaar geleden
007 CoIlectie Paulus' Museum l.L3
008 Optocht in Bavel 1937
009 Historische Markt succes
010 Uitspraak LL3

822 Redactíe L22
001 Levensloop
002 In Brabant in 2050
003 Harmonie St.-CaeciIia 75 jaar
004 100 jaar Staatsbosbeheer
005 Verschenen
006 Jaar van de Volkscultuur 1999-2000
007 Heemkundig Weerbericht 113
008 Heiligen in de Weersvoorspelling 5L
009 Tentoonstelling
0L0 Co}lectie Paulus' Museum 114
01L Ben Martens heer van Breda
012 Ziekte-en sterfte van voorouders
013 Uitspraak 114

823 /824 Redactie L23 /L24
00L Gierzwaluwtentoonstel ling
002 Erratum
003 Heemkundig weerbericht 114
004 Heiligen in de weersvoorspellÍng
005 Collectie Paulus' Museum 115
006 Uitspraak Ll.5

825 Redactie 125
001. Cursussen Oud Schrift
002 Heemkundig Weerbericht 115
003 Heiligen in de Weersvoorspelling
004 Open Monumentendag L999
005 Lintjesregen
006 Cultuurhistorisch Manifest
007 Monument in Bavel
008 Collectie Paulus' Museum
009 Uitspraak Ll.7

b1-da t22-062
ab-ac 123-1.06
bc-ht 123-115
hm-Id L23-1L9
ab-ac 125-166

ic-kh 121-003
ic-kh 121-003
bb-ej L21-010
hk-hm 121-013
bc-cr l2].-0l7

121-018
1c-]d l2L-020
ba-hm t21.-026
am-ae 121-050
je- jv t,,ilosz

fg- jv 1,22-058
bh-di ].22-060
hj-hm L22-091
er-1f 722-092
hp-jg L22-096
fr- 122-098
ic-kh L22-098
ic-kh L22-A98
ae-If 122-098
lc-Id L22-099
bf-hs 122-1.00
ir-is L22-1.02
je-jvJ.22-t04

kb-Ie 123-107
js-jh L23-Lt4
ic-kh 123-123
ic-kh L23-t23
lc-Id 123-161
j e- jv L23-1.64

co-cj 125-168
ic-kh 125-168
ic-kh 125-168
ea-In 125-170
ck-hm 125-186
bh-jo 125-186
ba-ea L25-2LL
Ic-ld 1,25-215
jb-je t2s-220

52

53
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BIBLIOGRAFIE
BRIEVEN VAN PAULUS JAARGANG 24 II
door Kees Leijten

Ook op het eind.e van deze j aargang j.s een bibli.cgraf ie
opgenomen.
De schri.jvers hebberr oe zelfde nurur.ers ontvangen als in Ce
j aargangen 7-23.
De nieuwe schri j vers van deze j aargang hebben een numlr,er
gekregen, dat volgt op oe reeds verbruikte nulruners tot en
met de drie-en-tvrintigste jaargang.
De redacti.onele artikeien zrfrL genumnrerd naar het oeeltje
plus 700.
Deze jaargang ( d.eel !21-125) dus 821-825.
Elk artikei heeft per schrijver weer een nunrrner.
Van elk artikel wordt het deel en de pagina vermeld..
Door aan genoemde 12-cij ferige code nog twee maal een twee-
lettercode toe te voegen kunnen de artikelen in 576 rubrie-
ken worden ingedeeld

De computer zal het nunmer
078 . 009 .ba-fo .72t.. 011

als volgt analyseren:

078 l.,I.J.Diepstraten (Thé van Naodeze)
009 artikel 009 van deze schrijver
ba over Bavel
fd het zijn jeugdherirrneringen
727 in deel L27
011 op pagina 011

UITSPRAAK 777
van een vut+.er:

Ik zoek een baantje
Dan heb i-k af en toe weer eens een vri

BRIEVEN V

is het informatieblad voor de leclen van de heemkundekring paulus van Daes-
donck.Het staat internationaal geregistreerd cloor rssN-O166-043g.
Het verschijnt vijf maar per jaar en geeft naast veel informatie voor de
]eden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiede-
nis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bave1, de gemeente Ginneken en
Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.

Redactie : C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken
Redactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhoutt Oi6-5612742
Lay-out en vormgeving: C.J.M. Leijten

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1925 en
koninklijk erkend ars vereniging op 25 november 1975. De vereniging is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brecta onder nummer v 2g256g.

secretariaat : Abdij van Thornstraat 18,4854 Bavel tel. 0161-433488
Bankrekening : 52.18.33.639 t.n.v.paulus v Daesdonck
Girorekening : 37.13.311 t.n.v.pau1us v Daesdonck
Ledenadministratie: Paulus van Daesdonck, postbus 89, 4850 AB ulvenhout.

MUSEI'},Í

De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres pennendijk L
Het museum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdagmiddag van 1.4.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
schenkingen voor de iotlektie gaarne in het muséum óp wehaaqen van g.30 -
16.30 uur.
Het museum is ondergebracht in de stichting paulus'Museum (s 10.49.79)

BEST(ruR
J.C.van der Westerlaken
C. J. M. Leij ten
J.A.van Dorst
W.À. Langen
H. J . M.Meeren
À. P. J. M. Luij ten
À.P.M.Goos
J . À. M. Grauwmans
A.M.M.Verkooi j en
À. H. M. Verschuren

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2e secretaris
penningmeester
2e penningmeester
medewerker Ulvenhout
technisch coördinator
neclew. Galder/Stri j beek

96
97
9't
98
98
96
97
98
96
97

J.M.E.M.Jespers (uitverkocht)
J.C.van cler Westerlaken f 5,-
C. J.M. Leij ten - 

q-

H.DirvenrK.Leenders e.a. - 5,-
Dr.J.L.M. de Lepper (uitverkocht)
H.Dirven,J.v.d.l{esterlaken - 20,-
J.en R.v.d.Westerlaken (uitverkocht)
Drs.H.Verhoeven ( BvP 39) - 7,50
A.Verkooijen e.a.( BvP 44) - 7t50
Ir.Chr.Buiks (per deel) - 5,-
Brieven van Paulus 46 - 7,50
M.BeugeIs,C.Leijten(BvP 55) - 7,50
J.M.E.M.Jespers - 20,-
J.Jespers en Drs.H.verhoeven - 5r-
Dr.C.S.M.Rademaker SS.CC - 10,-
Ir.W.Bonekamp,M.Scheepers - 5,-
A. J . Spierings 10,

1994 De Ginnekensche Tramweg Maatsch. P.van de ven e.a. - 20,-
1994 Bibliografie II C.J.M.teijten ( BvP101) - 7,50
1996 Veldnamen 26(Index) Ir.Chr.Buiks, J.Spoorenberg - 7,50
1.996 Gemaallijst 1795 J.M.H.Broeders,A.w.Jansen - 5,-
1997 Straatnamen A.W.Jansen - 9195

LID},IAÀTSCHÀP

PUBLICÀTIES
1.975 Monumentenboekj e
1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korerunolen "De Hoop"
1979 Drie eeueren kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tomkins
1983 100 jaar school Galder
1983 Veldnamen 1-25( 1983-1988)
1984 Carnaval in Oud en Nieuw-Ginneken
1985 Bibliografie I
1.985 Tussen Witte WoIk en Ànnevil1e
1986 Wandelen in Strijbeek
1987 Kerken in Bavel
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot)
1990 Het Mastbos en het werk van

houtvester van Schermbeek

Het verenigingsjaar van
augustus. Naast diverse
excursies geeft de kring
lidnaatschap van tle Kring
verenigingsjaar 1998-1999

de heemkundekring loopt van 1 september tot 31
heemactiviteiten, Iezingen, tentoonstellingen en

het tijdschrift nBrieven van Paulus" uit. Het
geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
f 30,- per jaar.

oaq


