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voorheen Ginneken en Bavel, bloeimaand 2015 

Zeven eeuwen van torens af geregeld 

In verband met onze tentoonstelling over zeven eeuwen 

parochies in ons heem vindt u in deze Brieven verslagen van de 

opening van de expositie en van de interessante lezing over de 

stichters van de abdij van Thorn. Eeuwenlang bleef die abdij 

invloed uitoefenen in onze streken. In die eeuwen lieten onze 

voorouders sporen na in de grond. Ook over het bestuderen van 

die bodemvondsten organiseerden we een drukbezochte lezing. 

Veel meer dan zeven eeuwen geleden zochten mensen al 

plekken waar ze hun (bij)geloof beleefden. Koortsbomen zijn 

daar een voorbeeld van. Nog maar vijfenzestig jaar geleden 

kwamen studenten hier een kapel bouwen. Vorig jaar maakte de 

jeugd uit Heusdenhout al fotograferend kennis met de kapel in 

hun omgeving. Over de torens van waar alles geregeld werd, is 

in die eeuwen ook het nodige geruzied. 

Tot slot nog een verslag van de speciale herdenking op 4 mei. 

Wij wensen u veel leesplezier.  
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Agenda 2016 

Mei 
 

Zaterdag 21 • Fietstocht met bezoek aan Bavelse en 

Ginnekense R.K. kerk. Vertrek 13:00 uur bij 

ons museum. 

Juni 
 

Zondag 5 • Museum open. 

Juli 
 

Zondag 3 • Museum open. 

Augustus 
 

Zondag 7 • Museum open. 

September 
 

Zondag 4 • Museum open. 

Zaterdag 10 • Museum open. 

Zondag 11 • Museum open. 

Maandag 19 • Lezing over dialecten. 

Oktober 
 

Zondag 2 • Opening tentoonstelling over 

uitspanningen in ons heem. 

Wijzigingen voorbehouden. 

Paulus’ museum is geopend elke 1e zondag van de maand en 

iedere woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur en op verzoek 

ook op andere tijden (bel 076 561 27 42).  
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Archeologisch onderzoek Eikberg door Erik 

Peters en Joeske Nollen 

door Louis Vriens 

Lezing Eikberg  

Op maandag 14 maart 2016 gaven Erik Peters en Joeske Nollen 

in de Tussenpauz te Bavel gezamenlijk uitleg over het 

archeologisch onderzoek verricht op de Eikberg te Bavel in 2015. 

Bureau Cultureel Erfgoed Breda 

Erik Peters en Joeske Nollen werken 

beiden bij het Bureau Cultureel 

Erfgoed van de gemeente Breda. Dit 

bureau houdt zich voornamelijk bezig 

met de volgende drie taakvelden: 

• archeologie 

• historische geografie 

(historische 

landschapselementen) 

• gebouwd erfgoed (monumenten) 

Regelgeving archeologie 

“Mag iedereen zo maar ergens in de 

grond gaan graven”: “nee”, volgens 

Erik geldt een uitgebreid juridisch 

kader waaronder: 

• Europees Verdrag van Malta 

1992 
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• Monumentenwet 1988 (Wet op de archeologische 

monumentenzorg 1 september 2007). 

• Beleidsnota Erfgoed in Context, Erfgoedvisie Breda 2008-

2015 

• Erfgoedverordening 2011 

• Bestemmingsplannen 

• Vergunningen, o.a. omgevingsvergunning 

Wil je bijvoorbeeld een nieuw huis of een woonwijk gaan 

aanleggen dan is afhankelijk van de voorwaarde aangegeven op 

de door de gemeente Breda opgestelde beleidsadvieskaart 

archeologisch onderzoek wel of niet verplicht. Zo gelden de 

volgende voorwaarden:  

• Hoge archeologische verwachting: bodemingrepen vanaf 

100 m2 en > 30 cm onder maaiveld zijn niet toegestaan. 

Beschermen indien mogelijk. Onderzoek is nodig. 

• Middelhoge archeologische verwachting: 

bodemingrepen vanaf 100 m2 en > 30 cm onder 

maaiveld zijn niet toegestaan, tenzij er een gunstig 

selectiebesluit van Cultureel Erfgoed ligt. Onderzoek is 

nodig. 

• Lage archeologische verwachting: bodemingrepen zijn 

toegestaan, onderzoek is niet nodig behalve bij MER-

plichtige projecten en inrichtingsplannen vanaf 5 hectare. 

De Eikberg 

Het gebied de Eikberg valt op de beleidsadvieskaart onder de 

noemers: ”gebied met hoge archeologische verwachting” en 

“gebied met middelhoge archeologische verwachting”. 
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Onderzoek is dus nodig. De Eikberg was een klein gehucht bij 

een kruispunt van wegen ten zuidoosten van Bavel. De naam van 

het gehucht zou afkomstig zijn van landschappelijke kenmerken 

van het gebied: “geringe verhevenheid, begroeid met Eiken”. 

Vanaf de zestiende eeuw zijn er geschreven bronnen die 

aangeven dat hier enkele boerderijen, herbergen en 

bierbrouwerijen hebben gestaan.1 

Archeologisch onderzoek 

Joeske Nollen legt uit hoe het archeologisch proefsleuven 

onderzoek naar het voormalige gehucht Eikberg is uitgevoerd.  

“In februari 2015 zijn we gestart met het inventariserend 

veldonderzoek. Eerst wordt met behulp van een graafmachine 

de organische bovenlaag afgegraven tot “de gele grond”. 

Verkleuringen in de ondergrond geven aan dat er ooit is 

gegraven. De verkleuringen worden sporen genoemd. De sporen 

worden in kaart gebracht. Daarna worden de sporen gecoupeerd 

(dwarsdoorsnede gemaakt) en op tekening vastgelegd”.  

Volgens Joeske is hierna het vervolgonderzoek geadviseerd, 

vervolgens is het definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd 

en kort daarna heeft ook nog een specialistisch onderzoek 

plaatsgevonden. Medio 2015 is gestart met het verwerken en 

documenteren van de vondsten. In 2016 is men begonnen met 

de restauratie van de gevonden objecten en is de rapportage 

opgesteld. 

                                                 

1 zie ook Brieven van Paulus nr. 122 artikel Ad Janssen 
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Onderzoeksresultaten 

Joeske legt uit wat er aan voorwerpen is gevonden in het 

opgravingsterrein tussen de Brigidastraat, Gilzeweg en 

Eikbergseweg. 

 

“Op verschillende delen van het terrein hebben we 

bewoningssporen gevonden die we kunnen relateren aan het 

gehucht Eikberg. Ze bestaan uit paalsporen, kuilen en een 

waterput en zijn te dateren in de late 15e tot 16e eeuw. Naast 

deze bewoningssporen is ook de oude percelering gevonden. 

Een aantal van de sloten was nog herkenbaar op de 

kadasterkaart van 1824, maar er zijn ook oudere sloten en 

greppels gevonden die een heel ander verkavelingspatroon van 

het gebied laten zien. 
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In de buurt van de 15e en 16e-eeuwse bewoning zijn een 

afvalkuil en een als afvaldump gebruikte sloot gevonden, 

boordevol vondstmateriaal uit die periode”.  

“De sloot zat zo vol met aardewerk dat we kruiwagens vol met 

onder andere pispotten, borden, schalen, kommen en kookgerei 

konden bergen.” 

 

“Parallel aan de huidige Brigidastraat vonden we de onverharde 

voorganger van deze weg, waarbij de karrensporen nog duidelijk 

zichtbaar waren in het archeologisch vlak”. “Op de hoek van de 

Eikbergseweg en de Gilzeweg hebben we nog sporen gevonden 

uit de Tweede Wereldoorlog.”  
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Het archeologisch onderzoek ter plaatse van het terrein in de 

bocht van de Gilzeweg bij de kruising met de Roosbergseweg en 

Woestenbergseweg heeft greppels, paalsporen en kuilen 

opgeleverd. Ook hier waren enkele greppels rijk aan vondsten. 

Er is met name veel aardewerk daterend van de late 

middeleeuwen tot in de 17e eeuw gevonden. Langs de Gilzeweg 

tekenden zich grote kuilen af, waarin veel bouwafval zat, zoals 

fragmenten bakstenen, dakpannen en mortel. Vermoedelijk het 

sloopafval van een boerderij of schuur, die hier langs de weg 

heeft gestaan. 

 

Een groot deel van de vondsten duidt op afval van een herberg. 

De “Drie-oren-kan” staat ook afgebeeld op het schilderij: “De 

boerendans” van Pieter Bruegel de oude uit circa 1569. 
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Voorlopige conclusie onderzoek 

Binnen het onderzoeksgebied de Eikberg hebben waarschijnlijk 

twee boerderijen gestaan die stammen uit de 14e-17e eeuw. Uit 

de gevonden voorwerpen blijkt het om welgestelde families te 

gaan. Er zijn resten van waarschijnlijk twee Eikbergse herbergen 

gevonden. Na 1650 zijn de erven niet meer in gebruik, mogelijk 

onder invloed van de Tachtigjarige Oorlog (nog vraagteken). 

Voor meer informatie over het onderzoek op de Eikberg kijkt u 

op: http://erfgoed.breda.nl/nieuws . 

Werkgroep archeologie  

Bent u enthousiast geworden door deze lezing over archeologie 

en wilt u toetreden tot de archeologiewerkgroep van Paulus van 

Daesdonck, neem dan contact op met ons bestuurslid Karel van 

den Hout of stuur een mail naar info@paulusvandaesdonck.nl. 

 

Eerste steen uit 1907 voor Paulus 

Op 17 november 1907 legde A. Metsers, toen voorzitter van 

Harmonie Constantia te Ulvenhout, de eerste steen voor een 

nieuw repetitielokaal voor zijn harmonie. Vorig jaar werd het 

lokaal achter Café De Harmonie gesloopt. Jos van Etten redde de 

steen, die daarna door de familie Mul werd gerestaureerd. 

Op vrijdag 15 april, in een korte onderbreking van het concert 

“Met de Franse Slag”, droeg voorzitter Jan Rops de 

gerestaureerde steen over aan Paulus van Daesdonck. 

Erevoorzitter Kees Leijten  mocht de steen met dankbaarheid in 

ontvangst nemen. De steen krijgt een plaatsje in het museum.  
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Lars Peetam opent onze nieuwe tentoonstelling 

“Van torens af geregeld” 

door Louis Vriens 

 

Op zondag 3 april opende Lars 

Peetam, de nieuwe pastoor van 

de “Parochie van de Heilige 

Familie”, onze nieuwe 

tentoonstelling: 

“Van torens af geregeld”. 

Het is een tentoonstelling over 

zeven eeuwen religieus 

(be)leven. 

In 1316 werden de kerken van Bavel en Ginneken afgescheiden 

van de parochie van Gilze en ontstonden er twee zelfstandige 

parochies. Na de reformatie ontstond de Nederlands Hervormde 

gemeente Ginneken en verschoof de standplaats van de 

parochie Ginneken naar Ulvenhout. Nadien ontstond een nieuwe 

parochie Ginneken. 

Na zevenhonderd jaar zijn alle parochies van Ginneken en Bavel 

per bisschoppelijk decreet van 22 december 2015 

samengevoegd. Bavel, Galder, Ginneken, Overakker, Strijbeek en 

Ulvenhout vallen vanaf 1 januari 2016 onder de nieuwe 

fusieparochie van de “Parochie van de Heilige Familie”. 
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Lars geeft aan dat het een hele prestatie is om 700 jaar 

kerkgeschiedenis in één tentoonstelling samen te vatten. Sinds 

1316 werden twee parochies uitgebreid tot elf á twaalf parochies 

met ieder een eigen kerkgebouw waarvan sommigen slechts een 

tiental jaren oud zijn, terwijl de oudste kapellen uit de 15e eeuw 

dateren. Van de vele parochies die gedurende het Rijke Roomse 

Leven ontstonden, zijn we nu naar één gegaan. Dat lijkt een 

enorme sprong als we zien in welke korte tijd de ontwikkeling 

zich voltrokken heeft. Maar als we het bezien over een 

geschiedenis van 700 jaar, zitten we nu dichter bij de 

oorspronkelijke situatie dan vóór de samenvoeging. 

Al zeven eeuwen wordt het religieus leven vanaf “Torens 

Geregeld”. Het luiden van klokken in die torens regelt en brengt 

regelmaat. Maar in het licht van het geloof kan zo’n kerktoren er 

ook anders uit gaan zien, als een wijzing naar de wijde hemel, en 

zeker als ze verlicht zijn als een baken in de nacht. Deze 

tentoonstelling doet ons terugkijken op een rijk verleden, maar 

geeft ook hoop voor de toekomst. De opening van deze 

tentoonstelling valt samen met de opening van een nieuwe fase 

in het gelovig leven in deze streek. De tijdbalk met belangrijke 

gebeurtenissen aangegeven in het museum loopt rond maar het 

is geen afgesloten cirkel. Op naar de toekomst, op naar de 

volgende 700 jaar. 

De tentoonstelling is geopend van 3 april tot en met 11 

september 2016, elke 1e zondag van de maand en woensdag 

van 14:00-16:00 uur aan de Pennendijk 1 te Ulvenhout, entree 

gratis. Op verzoek (076 561 27 42) kunt u ook op andere tijden 

terecht. 
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Boeiende lezing over Ansfried, Thorn en West-

Brabant door Bas Aarts 

door Louis Vriens 

Lezing Thorn 

Op maandag 11 april hield Bas Aarts in het klooster van 

Meersel-Dreef een boeiende lezing over het leven van Ansfried, 

de geschiedenis van Thorn en de relaties van Thorn met West-

Brabant. 

Bas Aarts 

Bas Aarts is historicus met 

uitgebreide kennis van onderwerpen 

die gaan over adellijke families rond 

het jaar 1000, motte-burchten, 

walburchten en taboes uit de 

middeleeuwse geschiedenis.  

De heer Aarts is geboren in 1947 in 

Hilvarenbeek. Hij studeerde 

geschiedenis aan de Katholieke 

Leergangen in Tilburg en vervolgens 

aan de Katholieke Universiteit te 

Nijmegen. 

In de periode 1971–2011 was hij als docent geschiedenis 

werkzaam aan het Pleincollege Bisschop Bekkers te Eindhoven. 

Hij publiceert in diverse bladen en boeken over regionaal 

historische en castellologische onderwerpen.  
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Ansfried 

Een meer dan speciale aandacht van spreker Bas Aarts gaat uit 

naar de periode rond het jaar 1000. In die periode leefden graaf 

Ansfried en zijn familie. In het huidige West-Brabant, dat toen 

binnen het gebied Texandrië viel, hadden zij veel bezittingen. 

 

Ansfried werd omstreeks 940 geboren uit een adellijk geslacht 

met verspreid grondbezit in de gehele Lage Landen. Zijn 

opvoeding genoot hij onder andere in Trier en Keulen. In 962 

fungeerde hij als zwaarddrager (en beschermer) voor Otto I bij 

diens kroning tot keizer in Rome. Hierna volgde vermoedelijk 

voor Ansfried een bestuurlijke carrière in Italië. In de Lage 

Landen ("Lotharingen") vinden we hem terug als graaf in het 

gouw Brabant en in Hoei (985). Samen met zijn echtgenote 

Hilsondis (Hereswind/Hildewaris?) stichtte hij omstreeks 990 in 

Thorn een kloostergemeenschap voor zijn dochter Benedicta. Zij 

werd daar de eerste abdis. 
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Als weduwnaar werd hij in 995 

door Otto III voorgedragen als 

bisschop van Utrecht. In die 

hoedanigheid maakte hij in 1007 

de Noormannenaanval op Utrecht 

mee. Hij trok zich terug als monnik 

in zijn kloosterstichting 

Heiligenberg (Hohorst) in Leusden. 

Daar overleed hij in 1010 en werd 

een middeleeuwse heilige. Zijn 

vrouw Hilsondis was dat al. Na haar 

bijzetting in Thorn ontwikkelde zich 

daar een eigen grafcultus. Vanuit haar eigen familiebezit in 

westelijk Texandrië had zij de abdij materieel ondersteund. Veel 

van die schenkingen aan landgoederen en rechten raakte de 

abdij later weer kwijt aan haar zogenaamde “beschermers” ter 

plaatse, zoals de heren van Breda. 

Thorn 

Dicht bij de Maas, werd door Ansfried en zijn echtgenote een 

klooster voor benedictinessen (stift) gesticht: de abdij van Thorn. 

Dat klooster groeide uit tot een wereldlijk stift, een klooster voor 

adellijke dames, en een vorstendom, het abdijvorstendom Thorn. 

De stiftsdames, met uitzondering van de abdis, hoefden geen 

kloostergeloftes af te leggen en mochten wel persoonlijke 

eigendommen bezitten. Sinds de 14e eeuw benoemde de abdis 

van Thorn zich tot rijksvorstin. Met de komst van de Franse 

bezetters in 1794 veranderde de situatie radicaal. Thorn verloor 

zijn vrijheden. 
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West-Brabant 

In West Brabantse archieven kom je vaak termen tegen die te 

maken hebben met belastingheffing door de abdij van Thorn. 

Dit heeft alles te maken met de bezittingen die Ansfried en 

Hilsondis hadden in het voormalige Texandrië, het huidige 

West-Brabant. In het jaar 992 schenkt Hilsondis aan Thorn: de 

Mariakerk van Strijen, Geertruidenberg, het domein Gilze met 

aanhorigheden, het domein Baarle met het door haar gestichte 

Remigius-altaar, kasteel Sprundelheim met toebehoren en het 

bos tussen de twee Marken.  

Hilsondis (Hereswind/Hildewaris) 

In oude documenten wordt de naam van Hilsondis vaak ook 

aangeduid als “Hereswind” en “Hildewaris”. Volgens Bas Aarts 

zou met name de laatste naam Hildewaris best iets te maken 

kunnen hebben met de Heilige Hilwaris die de Beekse 

(Hilvarenbeek) kerk gesticht zou hebben vóór het jaar 1000. 
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Studentengilde, landdag en de Mariakapel in 

Bavel 

door Karel van den Hout 

Bij de nieuwe tentoonstelling in ons museum zien we vele 

afbeeldingen van de kerken in ons heem. Ook de kapellen, groot 

of klein, komen aan bod in de fraaie foto's en prenten. Vele 

kerken zijn al honderd jaar of meer oud, maar de geschiedenis 

van sommige kapellen gaat niet zo ver terug: soms maar tot in 

de 20e eeuw.  

In de zomer van 1951 had het Brabants Studentengilde een 

kamp opgeslagen in Bavel voor hun zogenaamde landdag. Het 

gilde, opgericht in 1926, bestaat nog steeds en is volop actief. 

Om de bewoners van Bavel op de hoogte te houden, 

verspreidden ze een drukwerkje met daarin het programma over 

hun bezigheden.1 

 

In het eerste nummer van dit “krantje” met de naam: "! De 

Bavelaar !" van maandag 30 juli 1951 wordt door de praeses van 

het gilde C. Raming het volgende geschreven: 

                                                 

1 Uit het archief van Paulus van Daesdonck 
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"onze bedoeling met dit kamp is, dat wij hier niet zullen zijn als 

vreemdelingen, maar een week lang in de Bavelse 

dorpsgemeenschap zullen worden opgenomen." Hij heeft daarin 

wel vertrouwen want verderop heeft hij het over: "de 

vriendschappelijke gemoedelijke sfeer, waarin wij samen dit 

kamp tot een voor U en ons onvergetelijke gebeurtenis maken." 

Harmonie 

De harmonie St. Cecilia verwelkomt de groep op de dag van 

ontvangst om 20:30 uur en samen trekken ze rond: "dan kunnen 

zij het dorp zien en het dorp de studenten." De tocht eindigde 

bij het café: "waar de dorstige kelen gelaafd kunnen worden." 

Er staat ook een aardige dialoog in het blad met de titel: “Wat 

zegde gij ervan?” 

Twee “harmonieleden”, ene Bertus Bazelaar die trombonist is, en 

Jaon v.d. Zande, tromslager, die al aan zijn derde vel toe is (van 

de grote trom), nemen het laatste nieuws door onderweg naar 

de repetitie: 

"Zeg Bertus, hedde gij die mannen gezien, die vreemde?" 

"Ge bedoeld die studenten. Ja die waren met Pasen ook hier." 

Beiden waren enigszins op de hoogte van wat er ging gebeuren. 

Bertus Bazelaar: "Maar ik weet wel dat ze nou in Bavel een kapel 

komen bouwen. Onze Frans heeft gisteren nog de bovenlaag 

weggestoken en ik heb gezien dat ze mee de fundamenten al 

begonnen zijn." 

Jaon: "En waar komt ie te staan en door wie wordt ie gebouwd?"  

"Ho, ho ... ge vraagt zoveel ineens, ze bouwen hem zelf." 

"Wie?" 

"De studenten!" 
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"Ja, ze moeten verteld hebben dat dit al hun negentiende kapel is 

... en zondag 5 augustus moet ze toch klaar zijn, want ze hebben 

de bisschop en de H. Mis al besteld en die kunde niet laten 

wachten." 

In het café hoorden ze meer: "De baas van het hele spul, wete gij 

wie dat is?" 

"Ja, ja dat is Raming met de voornaam Clemens. Dan is er nog 

een kampbaas, Jos van der Pas, die moet zorgen dat de studenten 

te eten krijgen, alles op tijd gebeurt en dat ze 's morgens op tijd 

uit hun hooi komen!" 

Zo gaat de tweespraak nog even door om te eindigen met: 

"Laten we maar gaan blazen, want daar komen we voor!" 

Kapel  

Een der activiteiten van het gilde was dus het bouwen van een 

Mariakapel op de Roosberg. Tussen 1933 en 1959 deden ze dat 

op 23 verschillende plaatsen en de ontwerpen waren vaak van 

de architecten Valk en Bedaux. 

In augustus is het 65 jaar geleden dat Mgr. Baeten de kapel in 

Bavel inzegende.1 

Een andere bezigheid van de studenten was het doen van een 

sociografisch en demografisch onderzoek in Bavel. In een 

rapport van een dertigtal bladzijden worden verschillende 

structuren en verhoudingen beschreven zoals die waren tussen 

1900 en 1950.  

Het geeft een goed beeld hoe het leven en werken ging in de 

kleine gemeenschap die Bavel toen was. 

                                                 

1 Brieven nr. 23 artikel pater Dagobert Gooren ss.cc. 
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Een spook in de Brieven! 

door K.A.H.W. Leenders 

In de Brieven van Paulus 208 schrijft Hans van der Zanden over 

de verzelfstandiging van de parochies Ginneken en Bavel in 

1316. Daarbij wordt gravin Hilsondis van Strijen ten tonele 

gevoerd als rechtsopvolgster van niemand minder dan de 

heilige Gertrudis van Nijvel. Het is een oud spookverhaal en de 

Ghost Busters hebben het blijkbaar nog steeds niet kunnen 

uitroeien. Dus toch maar weer eens een poging. 

Het gaat om verzinsels uit de jaren rond 1620, zoals Ton 

Kappelhof in groot detail heeft aangetoond in zijn artikel “Het 

ontstaan van de Strijenlegende”.1 

Kappelhof laat zien dat toen een kring van geleerde personen 

rond prins Philips Willem (de oudste zoon van Willem van 

Oranje) betrokken was bij het opstellen van enkele valse 

oorkonden die rechten van de abdij van Thorn in de Baronie 

moesten beschermen. Later werden die oorkonden gebruikt om 

de positie van de Nassaus in Brabant te beschermen.  

We zitten dan midden in de Tachtigjarige Oorlog, toen de stad 

Breda in Staatse handen was, maar de katholieke Philips Willem 

er baron was. De strijd werd dus niet alleen met wapens 

gestreden, maar ook met de pen. 

 

                                                 

1 in het Jaarboek van de Oranjeboom, jaargang 61 (2008), bladzijden 87-113. Het is ook 

te lezen via: http://www.academia.edu/562700/Het_ontstaan_van_de_Strijenlegende 
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Hoe zat het dan wél? 

Te Gilze en vermoedelijk ook te Baarle bezat Hereswind, de 

vrouw van Ansfried die in de late tiende eeuw bisschop van 

Utrecht zou worden, twee groepen bezittingen, waartoe ook 

afhankelijkheden in het al vroeg bewoonde Markdal ten zuiden 

van Breda behoorden. Dit complex viel rond het jaar 1000 toe 

aan de abdij van Thorn. De parochie Gilze hoorde daar ook bij. 

Meer daarover kunt u lezen in hoofdstuk 6, § 5.2 van mijn 

proefschrift “Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. 

Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het 

noordwesten van het Maas - Schelde - Demergebied, 400 - 

1350. Een poging tot synthese” dat in 1996 in Zutphen 

verscheen. 

 

 

Diamanten bruiloft 

Zaterdag 23 april 2016 vierden Jan en Bertha van Dongen in 

Ulvenhout hun diamanten bruiloft. Zestig jaar getrouwd en 

reeds veertig jaar lid van onze heemkundekring. 

Jan was de motor in de verbouwing van onze boerderij tot een 

museum in 1986. De kring benoemde hem in dat jaar tot erelid 

en dat is hij nog steeds. 

Paulus wenst het diamanten paar nog vele gezonde jaren toe in 

ons midden. 

  



206 

Over de torens van Ginneken en Bavel 

door Hans van der Zanden 

In de Haagse Courant van 6 mei 1801 lezen we het volgende: 

De Municipaliteit van GINNEKE en BAVEL zullen op Saturdag den 

23 Mey 1801, ’s namiddags om twee uuren, ten huize en Herberge 

van PIETER SCHOENMAKER te Bavel, publiek en voor alle man, 

aan den minstaanneemende Aanbesteeden: Het Af breeken en 

wederom Opbouwen van den TOREN te Bavel. 

Waar van Bestek en Teekening van nu af aan by opgemelde 

Schoenmaker, voor een ieder ter leezing is liggende. 

Actum GINNEKE, den 2 Mey 1801. Ter Ordonnantie van de 

Municipaliteit voornt. J.A. VAN OPSTALL, Secretaris. 

 

De advertentie wordt een week later nog eens geplaatst en ook 

nog daags voor de aanbesteding van 23 mei. Blijkbaar was de 

toren van Bavel zozeer in verval geraakt, dat er niets anders 

opzat dan afbreken en herbouwen. Zo’n slechte conditie is niet 

verwonderlijk, als een gebouw anderhalve eeuw niet of 

nauwelijks gebruikt wordt. Hoe kwam dat? 

Ten gevolge van de Vrede van Münster in 1648 was het 

Nederduits-Gereformeerde geloof de staatskerk van de 

Republiek. De eigendommen van de Rooms-Katholieke kerk 

vervielen aan de overheid. In Bavel telt de gereformeerde kerk in 

1809 maar 18 zielen waaronder maar 8 lidmaten. Deze kerk 

vormt één gemeente met het Ginneken. 
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Daar woont en predikt de predikant. In Bavel komt hij hooguit 

drie keer per jaar. De 620 zielen tellende katholieke 

gemeenschap kerkt in een te kleine schuurkerk van 40 bij 60 

voet. Uitbreiding is te kostbaar. Daarom wil men de oude kerk 

terug. Daar staat geen stoel of bank meer in. Het luidloon gaat 

in 1809 niet meer naar de kerk, maar naar de gemeente voor het 

onderhoud van de toren.1 

 
Hendrik Verhees tekent de Bavelse kerk op 11 november 1809. Deze 400 jaar 

oude kerk werd in 1888 afgebroken en stond op het oude kerkhof van Bavel. 

De toren stond vlak bij het huidige kapelletje (rijksmonument 519024). 

                                                 

1 GAB, Kerkvoogdij Ginneken, 0297.34 (31-7-1809). 
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Blijkbaar werd de klus gegund aan meester timmerman Hendrik 

Vermeulen als hoofdaannemer. Op 6 augustus 1802 immers 

leggen Hermen, Adriaan en Jacob Kanters beslag op alle 

inkomsten die Cornelis Schellekens, timmermansbaas in Lage 

Zwaluwe, te vorderen heeft van Hendrik Vermeulen als 

“origineelen aannemer der reparatien aan den tooren van Bavel”. 

Zij hebben namelijk nog 221 gulden tegoed van Schellekens. 

Later komen Kanters en Schellekens overeen dat ze genoegen 

zullen nemen met 125 gulden uit de gelden die Schellekens nog 

van Vermeulen tegoed heeft.1 

Hendrik is gedoopt op 1 mei 1753 te Teteringen als zoon van 

Bartholomeus Vermuelen en Maria Slockers. Hij trouwt op 19 

mei 1782 te Ginneken met de aldaar geboren Anna van Alphen. 

Hendrik Vermeulen en zijn vrouw erkennen op 14 juli 1803 aan 

heer Benjamin van den Borch schuldig te zijn 1953 gulden en 4 

stuivers vanwege in 1802 en 1803 op Valkenberg gekochte 

bomen. Ze verbinden persoon en goederen aan de belofte voor 

1 oktober te betalen.2 

 

De ommezijde van deze schuldbekentenis in het protocol gaat 

(toevallig?) ook over Hendrik Vermeulen en een andere 

kerktoren. 

                                                 

1 Ginneken en Bavel, Allerhande akten (20-10-1802). 
2 Ginneken en Bavel, Allerhande akten (14-7-1803). 
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De schepenen Hendrik Meeren, Adriaan Schaliboom, Josephus 

Leenaars, Willem Oomen en Hermanus Schauikes verklaren dat 

zij, op verzoek van hun president, terwijl de schout niet aanwezig 

was, op zaterdag 9 juli 1803 naar de grote of gereformeerde 

kerk van het Ginneken zijn gegaan, waar ze geïnformeerd zijn 

over het volgende: 

De deur van de kerk is de avond tevoren door timmerman 

Hendrik Vermeulen en herbergier Antony Kuijpers dichtgemaakt. 

Door een kleine deur naast de grote torendeur zijn de 

schepenen de kerk ingegaan en hebben daar gezien dat de 

zijdeur, de gebruikelijke ingang van de kerk, was dichtgemaakt 

met twee houten spieën, die boven de klink van het slot waren 

gestoken, zodat die deur onmogelijk van binnen of van buiten 

opengemaakt kon worden zonder die spietjes te verwijderen. 

Die spietjes leken de avond tevoren gesneden te zijn van een 

oude lat, die ze grotendeels nog daar dichtbij hebben zien 

liggen en waar ook nog enige kleine spaantjes van op de grond 

lagen. Op dezelfde dag verhoren zij Hendrik Vermeulen en 

Antony Kuijpers. Naar aanleiding daarvan vormen ze een 

commissie die samen met schout-civiel Cornelis Knaap bij de 

drossaard van stad en lande van Breda, J.J. Havermans, hiervan 

melding doet. De drossaard vraagt om een beëdigde verklaring 

van de kosteres en een certificatie of vidimus van de schepenen.1 

Op 13 september 1803 wordt de vrouw van Hendrik Vermeulen 

op het kerkhof te Ginneken begraven. 

                                                 

1 Ginneken en Bavel, Allerhande akten (16-7-1803). 
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Op 22 april 1804 hertrouwt Hendrik te Princenhage met 

Catharina Voeten. Zij is geboren te Princenhage en ze wonen 

daar nu allebei. 

Op 28 juli van hetzelfde jaar erkent Hendrik Vermeulen, 

voorheen woonachtig te Ginneken en zich nu van tijd tot tijd 

ophoudende onder Princenhage, de bezetting van zijn goederen 

door Benjamin van den Borch op 16 juli 1803. Hij machtigt 

Hendrik van Opstall om zijn huis, schuurtje, hof, erf en vijver, 

gestaan en gelegen aan de kuip van het dorp Ginneken, oost H. 

van Opstall, zuid het dorp, west en noord Francus van der 

Weijden en twee percelen heivelden te Notsel en Strijbeek te 

verkopen onder conditie dat Vermeulen deze goederen nog tot 

1 mei 1805 mag blijven gebruiken. 

Op 3 mei 1810 overlijdt Catharina Voeten op 32-jarige leeftijd en 

laat geen kinderen na. Een jaar en drie dagen later trouwt de 

herbergier Hendrik Vermeulen te Ginneken met Johanna Geurts 

uit Lathum in Gelderland, die in 1804 een borgbrief uit Lathum 

krijgt.1 Johanna is de weduwe van Bernardus van Lier, die “sedert 

verschijdene jaaren, soo hier als elders als tuinman gediend en 

gefungeert hebbende, nu sedert een geruijmen tijd door luijheid of 

kwaadaardige gedragingen sig geheel en al van ’t werk 

afgesonderd en door dien weg van sijn bestaan beroofd” heeft.2 

Voorafgaand aan het huwelijk leggen Hendrik en Johanna hun 

huwelijksvoorwaarden vast.3 

                                                 

1 GAB, Borgbrieven Tafel van de Heilige Geest (15-10-1804). 
2 Ginneken en Bavel, Allerhande akten (9-8-1804). 
3 Notaris A.Q. Hoynck van Papendrecht, akte 108 (31-12-1810). 
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Op 25 december 1825 overlijdt timmerman Hendrik op 72-jarige 

leeftijd. Zijn weduwe blijft als arbeidster te Ginneken achter. 

Anthony Kuijpers is gedoopt op 26 november 1757 te Ginneken 

als zoon van Antonius Kuijpers en Anna Embreghts.1 

Te Breda trouwt hij op 19 februari 1792 met Elisabeth Vloeijmans 

uit Teteringen. Hij overlijdt 53 jaar oud op 24 april 1810 te 

Ginneken en laat twee kinderen na. Zijn weduwe, herbergierster 

Elisabeth Vloeijmans hertrouwt op 22 april 1819 te Ginneken 

met Hendrik van Hooijdonk. 

Hendrik Vermeulen en Anthony Kuijpers zijn door de drossaard 

van Breda gedetineerd op de gevangenentoren te Breda. Daar 

leggen ze een verklaring af over de gebeurtenissen te Ginneken: 

Anthony zit nu ruim twee maanden op de toren in criminele 

detentie en de drossaard voert tegen hem een extraordinaire 

inquisitoire procedure, veroorzaakt door een misdraging waarin 

hij toevallig en zonder vooropgezet plan terecht is gekomen. 

Op 8 juli 1803 was hij thuis bezig met het slachten van een vet 

kalf en hoe gaat zoiets? Daar moet op gedronken worden. 

Hendrik Vermeulen komt bij hem langs en natuurlijk schenkt hij 

hem ook enkele glaasjes jenever. Omdat het bijna snoeitijd is, 

vraagt Hendrik hem om mee te gaan naar de kerk, waar de 

snoeiwagen staat. Anthony maakt zijn werk af en ze gaan samen 

op pad. 

                                                 

1 Antony Jan Cuijpers was in 1775 kapelmeester van Heusdenhout, Anna Embrechts 

overlijdt op 27 februari 1807 te Heusdenhout op 90-jarige leeftijd. GAB, Rol Ginneken en 

Bavel 1 (3-5-1797). 
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Eerst gaan ze bij de kosteres aan, die in een woning onder het 

dorpshuis woont, waar jenever en meer andere sterke dranken 

verkocht worden. Daar maken ze natuurlijk eerst weer gebruik 

van, voor ze de kosteres om de sleutels van de kerk vragen. Die 

heeft ze niet en dus sturen ze haar naar de kerkmeester. Als ze 

terugkomt verteld de kosteres dat die kerkmeester de sleutels 

ook niet heeft, maar dat de predikant ze heeft. Plots herinnert 

Hendrik zich dat hij zelf een sleutel van de toren heeft en ze 

gaan naar zijn huis om die sleutel te halen.1  

Daarmee maken ze de grote deur van de toren open en ze gaan 

naar binnen. Eenmaal binnen valt het hen op dat de kleine deur, 

naast de grote torendeur, niet goed gesloten is. Ze gaan er door 

naar binnen en zien in de kerk dat de zijdeur van de kerk wel 

twee vingers openstaat. Van een oude lat, die ze in de kerk zien 

liggen, snijdt hij twee houten spietjes, die hij boven de klink van 

die deur steekt. Ze zijn langs dezelfde weg weer de kerk 

uitgegaan, maar niet rechtstreeks naar huis. Eerst gaan ze naar 

de herberg van Jan Jordens, waar ze weer enige drank tot zich 

nemen en verder tot diep in de nacht in een vrolijke partij zijn 

blijven hangen. 

De volgende dag worden ze ’s morgens vroeg door het 

dorpsbestuur ontboden op het dorpshuis. Daar aangekomen 

hebben ze, zoals tevoren, ook daar bij de kastelein of cipier weer 

de nodige drank gebruikt. Doordat ze van die drank en van 

hetgeen ze de vorige avond gedronken hebben nog niet 

                                                 

1 Had hij misschien niet alleen het onderhoud van de Bavelse toren, maar ook van de 

toren in het Ginneken? 
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ontnuchterd zijn, ontglippen zowel aan Anthony als aan Hendrik 

enige onvoorzichtige en niet genoeg overdachte uitdrukkingen. 

Dat moeten ze tot hun leedwezen wel bekennen. Niet alleen de 

nog overgebleven dampen van de jenever die ze voorgaande 

avond en nacht en deze morgen overvloedig gedronken hebben 

waren daartoe aanleiding, maar ook de discussie die schout 

Cornelis Knaap aanzwengelde door te vragen: “Wilt gij lieden de 

kerk hebben?” Daarop antwoordt Anthony “Men krijgt nog kerk, 

nog geld, nog zelfs zijne verschotten niet.” Als de schout hem dan 

bij herhaling vraagt of hij geld wil hebben, zegt Anthony “Nog 

liever de kerk als het geld.” 

 

De Ginnekense kerk is op 13 november 1809 getekend door Hendrik Verhees. 
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Hoe kan hij als privaat persoon met weinig kennis van ’s lands 

wetten en reglementen nu weten dat er in het dertiende artikel 

van het jongste reglement der staatsregeling van het jaar 1801 is 

vastgelegd dat ieder kerkgenootschap onherroepelijk in het 

bezit blijft van hetgeen het bij de aanvang van deze eeuw al 

bezat? 

Door het voorstel van de schout kwam hij op het idee om niet 

zozeer de kerk zelf, maar wel de voorschotten en kosten terug te 

vragen, die hij als gecommitteerde van de Rooms Gezinde 

Gemeente destijds had aangewend tot naasting van de kerk. Die 

geschiedenis had hem ook wel eens aanleiding gegeven om in 

besloten kring te zeggen “Zoude ik voor mijn recht niet mogen 

spreeken?” Maar het was nooit zijn bedoeling geweest om 

gewelddaden te plegen of oproer of om wraak te nemen op een 

menigte mensen van de Gereformeerde kerk. Dat blijkt toch wel 

uit het feit dat ze direct bereid waren mee te gaan naar de kerk 

om de spietjes boven de deur weg te nemen, toen schout Knaap 

dat op woensdag 13 juli voorstelde. 

Dat de dienst op zondag 10 juli niet is doorgegaan, is Anthony 

en Hendrik niet te verwijten.  Als de schout het gewild had, dan 

hadden ze die ochtend voor de viering de spietjes net zo goed 

kunnen verwijderen. Ze hebben dus geen oproer of geweld 

gepleegd. 

Anthony heeft gehoord, dat de koster heeft gezegd dat de 

kleine middeldeur tussen toren en kerk altijd gesloten zou zijn 

geweest. 
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Dat heeft hij dan misschien gezegd om zijn eigen nalatigheid te 

camoufleren, want bij inspectie bleek elke deur in goede staat. 

Anthony en Hendrik hebben dus niets “dolo malo” verricht.1 

Anthony verzoekt de Hoge Vierschaar om bovenstaande 

omstandigheden en de penibele gevangenis waarin hij zich 

reeds tien weken bevindt in gunstige overweging te nemen en 

zijn onvoorzichtig en misdadig gedrag zo veel mogelijk 

excusabel te verklaren. Overigens onderwerpt hij zich aan de 

correctie die hem naar recht en billijkheid opgelegd mag 

worden. 

Hendrik Vermeulen stelt ook dat zijn daad nooit als misdaad van 

openbaar geweld of verstoring van Godsdienst en openbare rust 

beschouwd kan worden. Het gebeurde in de kerk is immers 

alleen door dronkenschap geschied en de onvoorzichtige 

uitlatingen werden door de uitspraken van schout Knaap 

uitgelokt. Ook hij vraagt om rekening te houden met de 

langdurige gevangenschap van twaalf weken, die al genoeg straf 

voor hem is, temeer omdat in de tussentijd zijn vrouw is 

overleden, zijn nering door stilstand verloren en zijn goederen 

bij executie verkocht zijn. Hij verzoekt de Hoge Vierschaar hem 

uit zijn smartelijke boeien te ontslaan en die voor straf toe te 

rekenen. Voorts onderwerpt hij zich aan de correctie met 

betrekking tot zijn onvoorzichtige uitspraken, die hem naar recht 

en billijkheid opgelegd mag worden. 

De drossaard vindt in andere verklaringen nog wat aanvullingen: 

                                                 

1 Dolo malo = met kwaadwillig oogmerk. 
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Nadat Anthony en Hendrik de deur zo geblokkeerd hadden, dat 

die van buiten niet meer te openen was, zijn ze naar de herberg 

van Jan Jordens gegaan en hebben daar hun belevenissen 

verhaald. Of Jordens daar niet eens op wilde trakteren? 

De volgende dag op het dorpshuis heeft Vermeulen het voorval 

met de kosteres en in de kerk volkomen erkend met de 

toevoeging “dat zij de kerk wilden hebben, dat er evenwel een 

burgeroorlog aanstaande was en dat zij dan wel eerst konde 

beginnen.” Ook Kuijpers heeft bekend “dat hij de spieën op de 

klink geslaagen had, dat zij de kerk wilden hebben, in ’t kort of 

lang, of geld voor sijn aandeel en dat zij dien dag er weeder in 

zouden koomen” en heeft naderhand daarover nog discussies 

gehouden alsof hij alleen “voor zijn recht sprak”. 

Op 16 november 1803 spreken president en leden van de 

vierschaar recht in naam van het Bataafse Volk. Ze ontzeggen 

Anthony Kuijpers en Hendrik Vermeulen (toegang tot) de 

jurisdictie van Ginneken en Bavel en van de stad Breda of 

residentie van de Hoge Vierschaar voor de tijd van één jaar. Als 

ze binnen die tijd daar toch weer komen zullen ze zwaarder 

worden gecorrigeerd. Ze moeten natuurlijk de kosten van het 

proces betalen. Maar ze worden wel uit detentie ontslagen en 

drossaard of andere officieren moeten hen voortaan aangaande 

deze zaak ongemolesteerd laten.1 

  

                                                 

1 GAB, Criminele vonnissen Hoge Vierschaar. Afschrift in Ginneken en Bavel 0271.4, 

protocol vonnissen. Register van Apostillen R20 folio 20v,25v,26v en Vonnissen R24 folio 

14v. 
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Koorts ook in Gilze langs een lapje uit je lijf? 

door Toon van Miert1 

Voor degene die nu geen tijd heeft om dit artikel helemaal te 

lezen, maar wel nieuwsgierig is naar het antwoord op de 

titelvraag … het antwoord is: Nee! 

Dit artikeltje is eigenlijk het resultaat van een vergissing. Iedere 

woensdagmorgen werken Karel van den Hout, Kees Leijten en ik 

in een van de depots van Paulus van Daesdonck. We ordenen en 

registreren ons archief, selecteren stukken voor 

tentoonstellingen en doen vaak interessante ontdekkingen. 

Een tijdje geleden kwamen we het vaandel tegen van de R.K. 

Boerenstand Bavel met een afbeelding van de patroonheilige 

Sint Walfridus (Walfried). Ik vertelde Karel en Kees het verhaal 

over deze heilige en over de met hem verbonden koortsbomen. 

Toen ik even later naar huis fietste, wist ik dat ik me vergist had. 

Het is de heilige Walrick of Walaricus of Valéry die iedereen op 

een bijzondere manier van koorts kan genezen en niet Walfridus.  

De heilige Walfridus was een Groningse boer, die in 810 door de 

Noormannen is vermoord. Al plunderend trokken de barbaren 

rond in onze noordelijke provincies. Toen ze bij Bedum kwamen, 

ontwaarden ze Walfridus en diens zoon Radfried al biddend 

voor hun huis. Dat was voor de Vikingen een voldoende 

argument om hen beiden te vermoorden. Walfridus is een 

erkend heilige geworden (feestdag 20 december). Radfried is 

een klein beetje minder heilig, geloof ik. 

                                                 

1 Met dank aan Karel van den Hout, die mij van informatie over Gilze heeft voorzien. 
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Jammer, want hij verdient het wel, vind ik. Walfridus leefde als 

een heilige - hij deelde eten uit aan de armen - en bovendien 

werkte hij hard voor de kost. Hij hield zich bezig met het 

aanleggen van dijken en hij onderhield ook een volkstuintje. 

Voor beide activiteiten heb je een spade nodig en zo is het 

gekomen dat veel boerenorganisaties hem als patroonheilige 

hebben aangenomen en met een spade hebben uitgebeeld. Zo 

dus ook op het vaandel van de R.K. Boerenstand Bavel. 

Maar goed, ik had me dus vergist. Met mijn verhaal over 

genezing van koorts bedoelde ik de heilige Walrick en niet 

Walfridus.  

De Franse heilige is monnik geworden in een klooster waar nu 

Saint-Valéry-sur-Somme ligt. Bovendien trok hij al predikend 

rond en bekeerde veel heidenen. Dat is natuurlijk goed werk, 

maar veel interessanter is dat hij mensen met koorts kon 

genezen. Dat werd zó zijn specialiteit dat hij al heel snel in heel 

de bekeerde en ook wel heidense wereld aangeroepen werd. 

Ook in Nederland werden er al veel eeuwen terug eiken geplant 

die een wonderbaarlijke genezingswerking bezaten: de 

zogenaamde koortsbomen. Koortslijders strijken met een lintje 

langs hun lijf of trekken een kledingstuk uit dat op de huid 

gedragen wordt en hangen dat in de boom. De koorts verdwijnt 

uit het lichaam en trekt de boom in. (Komt hier misschien de 

uitdrukking “Je kunt me de boom in” vandaan?) 

Is dit niet een heidens gebruik, vraag je je af. Och, als het maar 

helpt waar paracetamol te kort schiet. 
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De Kerk heeft zich er overigens bijna altijd van gedistantieerd, 

behalve als de toeloop van “pelgrims” zo groot was dat het een 

behoorlijk bedrag aan kaarsen en prentjes opleverde, maar dat is 

in alle bedevaartplaatsen het geval.  

De bekendste plaats in Nederland waar een koortsboom staat, is 

Overasselt bij Nijmegen. Hij staat vlak bij de ruïne van een 

middeleeuwse kapel. De boom wordt ook nu nog door veel 

mensen behangen met allerlei kledingstukken en reepjes textiel. 

En het helpt! In Trouw van 13 augustus 2014 las ik over een 

genezing die kort daarvoor had plaatsgevonden. 

Jan Janssen is op een dag alleen thuis. Hij hoort een diepe stem. 

"Koortsboom", klinkt het door de kamer. Zijn vrouw ligt op dat 

moment in het ziekenhuis. De artsen krijgen haar hoge koorts niet 

onder controle. "Koortsboom", klinkt het nog tweemaal. Jan 

Janssen weet wat hem te doen staat. Hij stapt in de auto en 

knoopt een kledingstuk van zijn vrouw aan de zomereik. Later die 

dag bezoekt hij zijn vrouw. De artsen zijn sprakeloos. Nel Janssen 

is koortsvrij. 

Ik ben er niet zelf bij geweest, maar als Trouw er zo over 

schrijft…  

Zoals ik al zei, heeft de Kerk zich niet erg met dit soort 

gewoontes beziggehouden; die zag het duidelijk als een heidens 

gebruik. De omgeving van een eik was ook al in de 

voorchristelijke tijd het meest in gebruik als plek waar 

bijzondere, heidense riten plaatsvonden. Daar heeft het 

christelijk (bij)geloof geen verandering in gebracht. 
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Ook de geestelijkheid in onze streken zag de eik als een boom 

waar dingen bij konden gebeuren die niet door de katholieke 

beugel konden. 

Eeuwenlang - hoe lang kon ik niet achterhalen; ik heb eens 

gelezen dat hij uit de Keltische tijd stamde - heeft er in het 

Liesbos ook een koortseik of lapjeseik gestaan. Daar werden heel 

wat lintjes in gehangen. In 1931 heeft de bisschop van Breda, die 

wel goede contacten met Staatsbosbeheer moet hebben gehad, 

daar een einde aan gemaakt: de eik is gekapt. Maar ja, 

volksgeloof is sterker dan de kerkelijke overheid: een oude 

plataan in de buurt van de gekapte eik werd als vervanger en 

dus als heiligdom beschouwd. 

Ik ben onlangs nog eens gaan kijken. Als je het terras van De 

Boschwachter oversteekt en daarna na een meter of tien links 

het altijd open hekje door gaat, je het pad volgt tot een 

opvallend grote boom en daar linksaf gaat, zie je een beetje 

zielige (op dat moment was de boom nog bladerloos), kleine 

beuk. Volgens de overlevering zou het een plataan moeten zijn. 

Nou heb ik heel weinig of 

eigenlijk helemaal geen 

verstand van bomen, 

maar volgens mij is het 

toch een ielige beuk. 

Maar goed, er hingen 

inderdaad lintjes, hartjes, 

stukjes glas enzovoort in. 
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Op de grond rond de 

boom groeiden wat 

bloemetjes en lagen zo 

te zien bewust gebroken 

takjes. Het was duidelijk 

een koortsarme periode 

gezien het geringe 

aantal prullaria aan de 

takken. 

 Bovendien stonden er op sommige voorwerpen teksten waar de 

heilige Waldrick niet koud of warm van wordt: “Dankbaar voor 

alles: hou van jullie” en “Ik mis je”. 

Een beetje jammer was dat ik op dat moment niet een heel klein 

beetje koorts had. Ik had graag mijn zakdoek aan een tak 

gehangen om te kijken of en hoe de koorts van mijn zakdoek, 

die ik van tevoren over mijn door het fietsen bezwete voorhoofd 

had gehaald, overging in de boom. Volgende keer beter. De plek 

werd vroeger ’t Hemeltje genoemd. Nou, ik vond er weinig 

hemels aan en ik dacht nog dat als de hemel er zo schamel 

uitziet, ik liever de eeuwigheid in dit ondermaanse wil beleven. 

Hoe zit het nou met de titel van dit stuk? Kun je in Gilze ook 

koortsvrij worden door een oude sok of borstrok in een boom te 

hangen? Vanwege de hoogte van de takken is dat moeilijk, maar 

hij is wel - volgens Van Kemenade/Spapens (365 Heiligendagen, 

pagina 115) - met die bedoeling in 1992 geplant. Ik heb in de 

loop van de jaren wel geleerd om de inhoud van dit boek met 

een korrel zout te nemen en dat is hier ook nodig. 
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Het is een linde die staat 

aan Den Ouden Hof op 

de voormalige 

speelplaats van de H. 

Hartschool. Om de 

boom is een hek gezet 

met een soort grote 

kaarsenstandaard. 

Naar de patroonheilige van het dorp wordt hij de Sint-

Petrusboom genoemd. 

Van een Petrusboom in Gilze was al veel eerder sprake. In “De 

Oorkonden van St. Catharinadal” (pagina 184) lees ik in 

oorkonde 230, juni 1416: “… an den breden wech aen sente 

Peters boem neven Laureys Jonghen …” Die ‘breden wech’ is 

later de Bredagschenweg en daarna de huidige Ridderstraat 

geworden. 

Op een kaartje in “Gilze van Vossenberg tot Valkenberg” (pagina 

82), dat de situatie van 1762 aangeeft, zie ik de Sint-Petersboom 

aan het einde van die weg, bij de Warande (“de Vraant”) op het 

perceel Kraayenbosch of Craeyenbosch, aangegeven. In een van 

de laatste decennia van de 18e eeuw is hij verdwenen. 

Op die plek is na de Franse Tijd, die godsdienstvrijheid gaf, een 

nieuwe geplant. Wat daar verder mee gebeurd is, weet niemand. 

Wel is zeker dat ook deze twee bomen lindes waren. Of ze ooit 

als koortsboom zijn gebruikt, is twijfelachtig, heb ik begrepen. 
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Het lijkt me zeer aanbevelenswaard voor Gilzer koortslijders om 

die Petrusboom aan Den Ouden Hof eens van hun onderhempje 

te voorzien. Baat het niet, het schaadt ook niet.  

 

P.S. Ook het eeuwenoude Mariabeeld in de kapel van O.L.V.-in-

den-Akker in Minderhout is in het verleden aangeroepen tegen 

koorts. De kapel is van 1571, maar de toeloop van koortslijders 

was zo groot dat pastoor Waltmannus van Dyck, de broer van de 

beroemde Antwerpse schilder Anthony van Dyck, in 1670/1671 

een grotere gebouwd heeft. Die is in de loop der tijden steeds 

uitgebreid. Met deze Maria viel niet te spotten leert ons de 

geschiedenis. Toen de molenaar van Hoogstraten eens haar 

genezende kracht belachelijk maakte, kreeg hij stante pede de 

koorts over van een kind dat om genezing vroeg. 
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“Klik met Heusdenhout” en de jeugd 

door Wim Joosen 

Fototentoonstelling 

Zondag 29 november 2015 werd in ‘t Houwke te Heusdenhout 

een fototentoonstelling geopend. Speciaal voor deze 

gelegenheid was Sinterklaas opgetrommeld, de echte natuurlijk. 

De tentoonstelling was een gezamenlijk initiatief van de 

organisatie WIJ begint bij jou, Wijkraad Heusdenhout en de 

werkgroep Heusdenhouts Historie. 

De enige voorwaarde tot deelname was: Je foto moet een relatie 

hebben met Heusdenhout.  

Er kwamen talrijke inzendingen binnen van allerlei aard, actueel, 

historisch, dichtbij en veraf, van jong en oud, zelfs van een 

professional. Van het grote aanbod zijn op vijftien panelen 

ongeveer honderddertig foto’s tentoongesteld. Op diverse 

tijdstippen kon men -vanaf eind november tot aan de 

nieuwjaarsbijeenkomst van de wijkraad op 5 januari 2016- de 

foto’s bekijken en beoordelen. Op overige momenten was de 

expositieruimte in gebruik voor andere activiteiten, onder meer 

voor bewoners van het appartementencomplex, voor overige 

wijkbewoners of verenigingen. 

Door de vernieuwbouw van gemeenschapshuis Kapelhof tot 

gezondheidscentrum Kapelhof is de buurthuisfunctie van deze 

voormalige St. Annaschool vervallen. ’t Houwke heeft deze 

functie overgenomen. 
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Idee 

Eind oktober 2014 werd voor de 

derde keer de fototentoonstelling 

I LOVE BREDA aangekondigd 

door MOTI.  

MOTI staat voor Museum Of The 

Images, een wat ongebruikelijke 

naam in een heemkundige 

periodiek. Met als thema ‘KIJK 

MIJN WIJK’ riep MOTI fotografen 

op van wijken en (voormalige) 

dorpen van de gemeente Breda 

om hun mooiste foto uit hun wijk of dorp digitaal op te sturen. 

Door aanmoedigen van en coördinerend optreden door 

werkgroep Heusdenhouts Historie en Wijkraad Heusdenhout 

werden een veertigtal foto’s ingezonden, alle voorzien van een 

naam en een korte toelichting. Heusdenhout scoorde vanwege 

het aantal ingezonden foto’s door deze aanpak bijzonder hoog 

ten opzichte van andere wijken en dorpen. In het 

nieuwbouwdeel van het vroegere Oudemannenhuis aan de 

Boschstraat in Breda kregen fotografen uit wijk en dorp een kans 

om hun inzendingen te tonen. 

Ricky Zager, voorzitter van de wijkraad, kwam vanuit deze 

ervaring op het idee om als activiteit in Heusdenhout een 

wijkgebonden fototentoonstelling te organiseren. Christa van 

Houten bracht hiervoor de titel in: ‘Klik met Heusdenhout’. 
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Heusdenhout maakte in 

MOTI -zeker in aantal- een 

goede beurt. 

Inzet jeugd 

Een voortdurende vraag en tevens uitdaging, die zowel geldt 

voor een wijkraad als voor een heemkundekring, is: Hoe betrek 

je de jeugd bij activiteiten? Bij de opzet van de tentoonstelling in 

Heusdenhout is voor het laten meedoen van kinderen bewust 

gekozen.  

Kindertuinen De Molenleij en de basisscholen in de 

Heusdenhout werden uitgenodigd tot deelname. Paula Kessel, 

de drijvende kracht achter Kindertuinen De Molenleij, Nadia 

Mesoudi leerkracht van groep 8 van Basisschool De Fontein en 

Ronald Woudstra leerkracht van groep 5 van Basisschool De 

Tweesprong wilden zich graag inzetten.  

Ouderen die normaliter al met de jeugd in contact zijn kunnen 

bij een dergelijke activiteit een geweldige stimulans vormen. 

Door motiveren, stimuleren en de aan hen toevertrouwde 

kinderen uit te dagen om zelf actief te zijn. Deze ervaring bleek 

weer eens te werken. Dankzij hun coachende optreden leverden 

de kinderen een prachtige en kleurrijke prestatie. 
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Methoden 

Bij de kindertuinen is er voor gekozen om de deelnemertjes 

foto’s te laten maken ter plekke, tijdens hun vrije tijd in hun 

eigen hobby-omgeving. De opnames vonden plaats in oogsttijd. 

De kinderen maakten diverse foto’s, instructies op het digitale 

toestelletje dat ze konden gebruiken was niet of nauwelijks 

nodig. Alsof het dagelijks werk was werd de camera gehanteerd. 

Ze waren wat trots om hun werkzaamheden, hun tuintje met 

bloeiende bloemen , hun planten en elkaar te fotograferen. 

Kinderen die bezig zijn aan wat zij graag doen in een natuurlijke 

omgeving. Ook de vruchten van hun hobby -verse boontjes, juist 

geplukt- werden onderwerp van een foto. Even waren ze met 

het nemen van foto’s los van hun tuinwerk om te laten zien en 

vast te leggen wat hun hobby inhoudt. 

Uit het grote aantal foto’s werd door de leiding van de 

kindertuinen een selectie gemaakt. De geselecteerde foto’s en 

enkele eerder gemaakte foto’s werden door Paula Kessel 

ingezonden. 

 
Frans: kijk eens naar deze huisslak in mijn kindertuin 
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Anna: samen met Nienke deel ik dit       Afke: het sperzieboontje uit mijn tuin 

tuintje, hoe vind je onze bloemen?        is een vraagteken 

Voor de kinderen van de basisscholen is een andere methode 

bedacht. Met elk van de groepen en hun docent is op een 

andere dag -als excursie in Heusdenhout- een fototocht 

gehouden. Voordat de tocht begon is in hun klaslokaal aan alle 

kinderen een PowerPointpresentatie getoond met foto’s van 

allerlei aard. De foto’s waren zodanig gekozen en in volgorde 

gezet dat er lessen uit te trekken waren. Bij de beelden werd een 

toelichting gegeven met als twee belangrijke thema’s: “Kijken is 

iets anders dan zien” en “Wat laat ons het heden nog zien van 

het verleden”.  

Aan de hand van de reeks foto’s werden beide thema’s 

toegelicht. Van de aan de kinderen in de presentatie getoonde 

historische beelden van Heusdenhout werden afdrukken 

meegenomen tijdens de foto-excursie. Gedurende de tocht werd 

regelmatig stilgestaan om een (historische) bijzonderheid toe te 

lichten. Dat vond zo goed mogelijk plaats op de plekken waar 

vandaan ook de getoonde historische foto’s ooit werden 

genomen. 
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De kinderen werd gewezen op nog aanwezige en herkenbare 

elementen en andere bijzonderheden die fotografisch 

interessant zijn, maar waren vrij in het maken van opnamen. 

 
Vanaf de plek waar de foto werd genomen wordt de huidige situatie bekeken. 

 

  
Vanaf nagenoeg dezelfde positie aan de Heusdenhoutseweg. 

Groep of klas 

Het is al jaren zo, men spreekt niet meer van klassen maar van 

groepen. Maar voor iemand die tijdens het eind van WOII en de 

bevrijding op de bewaarschool zat is het telkens even wennen. 

Ja, ik weet dat destijds in het spraakgebruik dat type onderwijs 

een andere benaming had. 



230 

Zij die het niet weten mogen er naar raden. Nee, kleuterschool is 

het niet. Die term werd er pas later voor gebruikt. De niet 

genoemde naam had een klankverwantschap met papschool, 

ook een term die voorkwam. 

Ongewild ga je vergelijken wanneer je met zo’n groep op stap 

gaat. Groep acht is de zesde klas van vroeger en in dat 

schooljaar wordt men doorgaans twaalf jaar. Gedroegen we ons 

destijds ook zo, vraag men zich af?  

Bij groep 5 wordt het nog interessanter, het is de vroegere klas 

drie van de lagere school. Het schooljaar waarin je normaal 

gesproken negen jaar wordt. Waren we toen ook al zo bijdehand 

als deze kinderen? 

Wat een levenslust zit er in die kinderen en wat gaan ze 

gemakkelijk om met de nieuwe ontwikkelingen. Het digibord in 

de klas, hun mobieltje of hun iPad. Alles digitaal, terwijl wij op 

die leeftijd nog de tafeltjes oefenden op een lei met griffel. Of -

thuis- op de onbedrukte rand van de krant, nadat De Stem, 

dagblad voor Noord-Brabant en Zeeland, gestopt was met het 

plaatsen van tekst op de witranden. Papier, ook krantenpapier, 

was schaars die jaren. Rond die tijd kreeg ik via een verdeling op 

school van spullen via het Marshallplan -of van goedgeefse 

mensen uit het verre Amerika- onder meer een schoolschriftje. 

Nu we toch aan het vergelijken zijn vallen nog twee 

opmerkelijke verschillen op. Meisjes en jongens door elkaar in 

één groep en een opvallend groot aantal kinderen van 

allochtone afkomst. 
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Niet alleen van uiterlijk opvallend verschillend, maar ook wat 

hun voor- en achternamen betreft. De vitaliteit van de jeugd is 

overigens gebleven. 

Enthousiasme 

Beide excursies waren onder schooltijd, maar het enthousiasme 

van de kinderen is niet alleen te verklaren vanuit het feit dat ze 

die middag niet in het klaslokaal behoefden te zijn. Tijdens de 

toelichting vooraf bleek al dat de kinderen er zin in hadden. Dat 

er voor de beste foto een prijsje beschikbaar zou zijn, hielp 

natuurlijk ook enigszins. Een punt van groot belang is echter hoe 

de leerkracht de activiteit aan haar of zijn groep weet te 

brengen. De leerkracht maakt het verschil. 

Eerder al, bij het bezoek aan de school om hun deelname toe te 

lichten, werd toegezegd dat iedereen foto’s mocht maken. 

Zouden ze zelf geen toestelletje hebben dan zou er onderweg 

een voor hen beschikbaar zijn. Het voelt immers voor iedereen -

en zeker voor een kind- niet goed, wanneer men zich om welke 

reden dan ook buiten gesloten moet voelen. 

Een aanzienlijk aantal kinderen van groep 7/8 -zo’n zestien 

kinderen- van De Fontein bleek bij de excursie een mobieltje bij 

zich te hebben. 

Ook bij groep drie van De Tweesprong met 26 kinderen had 

bijna iedereen -24 leerlingen- een mobieltje of een iPad bij zich. 

De kinderen namen foto’s naar hartenlust en moesten er soms 

op gewezen worden dat ze ook van huizen en tuinen de privacy 

enigszins dienden te respecteren. 
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In de tuin van de St. Annakapel werden foto’s (ook van elkaar) gemaakt 

Met zo’n groep fotograferende kinderen is het voor de 

begeleiding opletten. Er zijn trottoirs, maar daar wil je als kind -

volop fotograferend- niet altijd op letten, evenals op het 

passerende verkeer. Een groep wordt al gauw een sliert, omdat 

elk kind tijdens de opnamen even stil staat. Daarom werd op 

vooraf geplande punten in de route de groep verzameld. Op die 

plekken kregen de kinderen een uitleg over opmerkelijke zaken 

die met één van de genoemde thema’s te maken had. Achter 

een windwijzer op een nieuw huis kan een oud verhaal zitten. Of 

vanaf zo’n punt kon men het huidige beeld vergelijken met het 

eerder getoonde historische beeld en ter plekke met de 

getoonde foto van vroeger. 

Op deze wijze wordt het niet alleen leerzaam, maar wordt een te 

verspreide groep tijdens de wandeling voorkomen. Tussen de 

verzamelmomenten met uitleg konden de kinderen in vrijheid 

fotograferen. 

Het gemak waarmee de kinderen omspringen met de digitale 

mogelijkheden van de toestelletjes is ongekend. Natuurlijk 

leidden de resultaten van hun ijver niet altijd tot bijzondere 

opnamen. Er bleken achteraf nogal wat geheel of gedeeltelijk 

‘onthoofde’ klasgenoten op de opnamen te staan. 
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“Meneer, meneer, ik heb 94 foto’s gemaakt.” riep een jongetje 

me toe, toen we na enkele uren terug waren bij de school. 

Medewerking van passanten 

Droog en bewolkt was het op de excursiemiddagen. Hierdoor 

hadden de kinderen geen last van de zon, die soms hinderlijk 

kan zijn bij het nemen van een foto. De verkeersdrukte viel mee, 

zodat rustig afstand kon worden genomen van een object ook al 

stond men op straat. Zo’n groep met enthousiaste kinderen 

werkt vertederend op passerende bewoners. Op het verzoek om 

te poseren werd door passanten volmondig ja gezegd. Ook 

enkele werklieden die bezig waren aan de verwarmingsbuizen in 

de wijk waren bereid om te poseren. Na haar of zijn 

toestemming verzamelde zich een horde kinderen om de te 

fotograferen persoon. 

Bezoek St. Annakapel 

In de buurt van de St. Annakapel 

-in 2018 wordt het 500 jarig 

bestaan van die kapel gevierd- 

waren de kinderen druk met het 

maken van foto’s. Op dat tijdstip 

werd er, zoals wekelijks in de 

kapel, een aanbidding van het 

Heilig Sacrament gehouden. De 

beheerster hoorde natuurlijk het 

geluid van de jeugd buiten. Ze 

kwam uit de kapel en vroeg de 

kinderen of ze de Annakapel van 

binnen wilden zien. 
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Die dag liep de grote groep 3 van openbare basisschool De 

Tweesprong de excursie. Nou, dat wilden de kinderen wel. De 

groep werd in tweeën gesplitst. Eerst kwamen de meisjes en 

daarna de jongens aan de beurt. Natuurlijk was het verzoek om 

stil te zijn, er waren immers enkele parochianen bij de 

aanbidding aanwezig. Beide groepen waren muisstil en erg 

onder de indruk. Het was waarschijnlijk de eerste en -mogelijk- 

ook de laatste keer dat ze in een kerkelijke ruimte aanwezig 

zouden zijn. Na op gedempte toon wat informatie te hebben 

gegeven over de kapel en iets verteld te hebben over het 

beeldje St. Anna te Drieën was de volgende groep aan de beurt. 

Aan de reacties van de kinderen te horen was wel te merken dat 

ze iets heel bijzonders hadden meegemaakt. Eén van de 

kinderen vertelde buiten dat hij vooraan in de kapel een grote 

kist had zien staan. Het altaar uiteraard. Luuk, één van hen, had 

de uitgestalde monstrans gefotografeerd en vond dat een mooi 

beeldje. 

Het was heel goed te merken dat deze jeugdige groep mijlenver 

afstaat van hetgeen daar al eeuwen gebeurt. Het valt niet mee 

om iets van je eigen langdurige traditie met religieuze gebruiken 

in het kort over te brengen 

op die dartele kinderen. 

 

 

Muisstil waren de kinderen 

van groep 3 bij het bezoek 

aan de kapel. 
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Schoolwerk 

Uitgaande van de opmerking van een van de kinderen over het 

aantal opnamen dat hij had gemaakt moeten dat er bij elkaar 

heel wat geweest zijn. Elke leerkracht heeft met haar of zijn 

groep de resultaten bekeken en is met de leerlingen gezamenlijk 

tot een selectie gekomen van in te zenden foto’s. Het is dus voor 

de kinderen niet alleen bij de foto-excursie gebleven. Het aantal 

foto’s dat uiteindelijk werd ingeleverd bleek overigens nog te 

groot, zodat er -evenwichtig verdeeld over de inzenders- 

gekozen moest worden. 

Presentatie 

Alle digitaal aangeleverde foto’s werden in diverse formaten 

afgedrukt. Omdat de omvang van de bestanden per foto 

uiteenliep werden voor de afdrukken bijpassende afmetingen 

gekozen. De panelen die eerder werden gebruikt door de 

werkgroep om foto’s te tonen zijn voor deze gelegenheid 

aangepast. Op de panelen van MDF -vrij hard geperst board- 

zijn zachtboardplaten geplakt. Eerder werd er voor het 

ophangen van de foto’s speciaal fotoplakband gebruikt. Dit keer 

werd er gewerkt met pushpins, zeg maar ‘punaises met een 

knopje’. De eerdere ervaringen met het speciale fotoplakband 

op foto’s en MDF waren niet altijd positief. Wanneer de foto’s 

wat langer hingen bleef er bij het afnemen toch nog wat van de 

foto aan het plakband hangen waardoor er beschadiging optrad. 

Scheen de zon wat langer op een paneel, dan kwamen de foto’s 

naar beneden omdat de lijm van het plakband week werd. 

Een nadeeltje bij het gebruik van pushpins is dat er -maar alleen 

op de hoeken- kleine gaatjes ontstaan. 
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Bezoek aan de tentoonstelling en toelichting van meester Ronald aan groep 3 

Bezoek en beoordeling 

Voor de kinderen kwam er nog een tweede excursie. Zij kregen 

de kans om op een afgesproken tijdstip de tentoonstelling te 

bezoeken om hun foto’s en die van de andere inzenders te 

bekijken. Op diverse plaatsen hingen strookjes waarop elke 

bezoeker kon aangeven welke foto hij of zij het meest 

waardeerde. 

Alle bezoekers, een soort publieksjury, hebben zich dus kunnen 

uitspreken over het werk. Het is echter zeer de vraag of er -

artistiek gezien- de beste foto uitkomt. Is iemand namelijk erg 

actief in het werven van stemmen op zijn of haar foto dan zegt 

het meer over de inzet van de persoon dat over de kwaliteit van 

de foto. Probeer het verzoek om een stem aan een goede kennis 

of familielid van de inzender maar eens te weerstaan. 

Meer waardering kan worden gehecht aan het oordeel van de 

vakjury. Mensen die verstand hebben van het maken van foto’s 

gezien vanuit een artistiek standpunt. Zeker wanneer voor hen 

de naam van de inzender niet bekend is en de fotografische 

kwaliteit het enige criterium is. 
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Een drankje na afloop van het bezoek 

Foto-en prijsuitreiking 

In de nieuwjaarsbijeenkomst van Wijkraad Heusdenhout van 5 

januari 2016 zijn de winnaars bekend gemaakt. Na de 

tentoonstelling hebben alle inzenders hun foto of foto’s terug 

gekregen. Dat leverde met de twee groepen van de basisscholen 

die hadden mee gedaan nogmaals een leuk contact op. Te meer 

omdat in groep 5 van Basisschool De Tweesprong de door de 

vakjury aangewezen winnaar zat. Aftellend naar de mooiste foto 

werden in hun klaslokalen de door hen ingeleverde foto’s 

getoond en aan de leerlingen terug gegeven.  

Net voordat op De Tweesprong de winnende foto bekend 

gemaakt werd, begonnen de medeleerlingen de naam van de 

winnaar al te scanderen. Ibrahim, Ibrahim, klonk het aanzwellend 

in het klaslokaal. Ibrahim had een foto gemaakt van de in een 

voortuin gevallen bladeren. Vanwege een (toevallige?) instelling 

van zijn toestelletje werden de werkelijke kleuren veranderd. Van 

het grijs van de betontegels van het trottoir liepen die kleuren 

via groentinten naar lila, paars en diep blauw. 
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Om privacy-redenen zijn de foto’s van de kinderen alleen onder 

hun voornaam ingediend en getoond. Natuurlijk kost het tijd en 

inspanning, maar dat was zowel voor leerkrachten, kinderen als 

voor de organisatie van de fototentoonstelling de moeite waard. 

Vooral de kinderen lieten blijken het een hele leuke ervaring te 

vinden. 

 
     De winnende foto is volgens de vakjury van Ibrahim 
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Wandeling en reünie op Couwelaar 4 mei 2016 

door Johan Mulders 

Ze zijn er haast niet meer, mensen die nog ooggetuigenverslag 

kunnen doen van de tweede wereldoorlog en de bevrijding. 

Rietje Oosterbosch-Sprangers (89) is nog zo iemand. Op 28 

oktober 1944 zat ze met haar familie, samen met een paar 

Engelse en Canadese bevrijders, in de schuilkelder achter hun 

huis aan de Cauwelaerseweg 3. Het groepje huizen dat 

Couwelaer genoemd wordt ligt aan de andere kant van de 

Chaamse Beek ter hoogte van Anneville even ten zuiden van 

Ulvenhout.  

Een van die bevrijders was Frederick Kelly; een Ierse jongen (22) 

die zich had gemeld bij het Britse leger waar hij was ingedeeld 

bij de Polar Bears. Geland in Normandië joegen zij al enkele 

dagen samen met de Canadezen de Duitsers voor zich uit. 

Voordat ze die avond in het hooi gingen slapen in de schuur van 

Heestermans aan de overkant, had Rietje - die toen 18 was - in 

de schuilkelder nog de winkelhaak in de broek van Kelly 

gerepareerd. 

De volgende dag - zondag 29 oktober - kregen de militairen 

opdracht de Duitsers, die nog bij Anneville zaten, onschadelijk te 

maken. Onder dekking van drie Canadese tanks trokken ze in 

oostelijke richting de Cauwelaerseweg op. De voorste tank dook 

de Chaamse beek in en kwam vast te zitten. Vanachter die tank 

kwam een soldaat te voorschijn, die over de tank heen klom en 

geheel alleen doorliep richting Anneville aan de Steenstraat; 

tegenwoordig bekend als de Annevillelaan. 
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Deze soloactie werd hem noodlottig. Op het “Bergske” zaten 

nog enkele Duitsers (half ingegraven) verschanst die hem onder 

schot namen zodra hij in de buurt kwam. 

Omdat de Engels/Canadese troepen de beek niet meer 

overstaken, maar omreden naar de Steenstaat werd Kelly die 

dag niet meer gevonden. Hij lag uit het zicht. De dag daarop is 

hij naar Anneville vervoerd waar hij nog een nacht opgebaard 

heeft gestaan in het Koetshuis. Daarna werd hij begraven op het 

kerkhof van Ulvenhout waar hij nu nog ligt. Zijn moeder in 

Ierland is wel op de hoogte gebracht van het overlijden van haar 

zoon, maar kort daarop is ze zelf overleden. De contacten tussen 

Ulvenhout en de familie van één van haar bevrijders verstilden 

na 1949. Het oorspronkelijke adres raakte zoek. De familie werd 

niet bereikt voor de grote herdenkingen in 1964 en 1994. Nog 

nooit hadden nabestaanden van Kelly zijn graf hier in Ulvenhout 

bezocht. Dankzij onderzoekswerk van Marijke van Hooijdonk - 

zo’n anderhalf jaar geleden - werd een familielid in Ierland 

opgespoord. 

Frederick (of Private) Kelly, de naam waarmee hij zich liet 

inschrijven in het Engels leger, heette in werkelijkheid Tony 

Flanaghan. Samen met zijn vriend en neef Frank Flanaghan had 

hij op jonge leeftijd zijn stadje Tuam in West-Ierland verlaten op 

zoek naar werk in Engeland. Op enig moment besloot hij zich 

aan te melden voor het Britse leger. Frank vond werk in 

Engeland. Hij heeft een dochter Lesley die nu weer in Ierland 

woont. Marijke van Hooijdonk kwam op het spoor van deze 

Lesley Flanaghan via de Ierse Heemkundekring van Tuam en 

heeft haar in Ierland ook bezocht. 
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Zo kon het gebeuren dat - na 71 jaar - voor het eerst een 

familielid van “Frederick Kelly” zijn graf in Ulvenhout kwam 

bezoeken. 

Met een dertigtal buurtbewoners van de Cauwelaerseweg van 

vroeger en nu, organiseerde Heemkundekring Paulus van 

Daesdonck op 4 mei een wandeltocht over Couwelaer naar 

Anneville. Ze volgden daarbij de route die Frederick Kelly op 29 

oktober 1944 in zijn laatste uren ook gelopen heeft. Onder hen 

ook Lesley Flanaghan en haar partner Victor Long. Gestart werd 

op de plaats waar de schuilkelder was achter het huis van Rietje 

Oosterbosch-Sprangers. Jac Jespers, de schrijver van het boek 

“Tussen Witte Wolk en Anneville” reconstrueerde ter plekke de 

acties van toen en schetste het verloop van de strijd. Verhalen 

werden opgehaald van mensen die er bij waren in ’44 en van de 

nakomelingen van direct betrokkenen van destijds. Verhalen die 

elkaar versterkten, maar soms ook niet geheel overeenkwamen. 

Bij de plaats waar Frederick werd neergeschoten werd iedereen 

even stil in het besef van wat zich daar moet hebben afgespeeld. 

De wandeling werd onderbroken bij Anneville in het koetshuis, 

ook een gedenkwaardige plek in het verhaal van Kelly. 

Na een korte historische uiteenzetting door Marijke van 

Hooijdonk, die onder meer Ierse krantenknipsels uit de periode 

45-49 liet zien waarin de Ulvenhoutse bevolking werd bedankt 

voor de verzorging van het graf, werden soep en broodjes 

verstrekt en sprak Lesley een woord van dank aan de 

organisatoren van deze bijzonder bijeenkomst. Burgemeester 

Joeri Minzes van Alphen-Chaam sprak waardering uit voor de 

bevrijders. 
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Frederick Kelly was de enige van de geallieerde bevrijders die in 

Ulvenhout het leven liet. Hij onderstreepte zijn waardering met 

een fraai glaskunstwerk voor Lesley Flanaghan dat de 

vriendschap symboliseerde. 

Aansluitend week het gezelschap even af van de route om de J.F. 

Kellyweg nabij de Oude Beekhoek aan te doen om bewoners 

aldaar te begroeten. Uit het speurwerk van Marijke was gebleken 

dat de voorletters op het straatnaambord niet strookten met de 

werkelijke initialen van Kelly. De letter J hoort daar niet voor te 

staan. Wethouder Boaz Adank van de gemeente Breda kondigde 

aan deze onvolkomenheid te corrigeren en de straatnaam in lijn 

met de historisch juiste context te zullen gaan wijzigen. 

Na de dodenherdenking in de kerk en op het Wilhelminaplein 

eindigde de wandeltocht op het kerkhof. Daar brachten de 

“kinderen van Couwelaer en Anneville” met Lesley Flanaghan 

een bloemengroet aan het graf van haar oom in Ulvenhout. 

Hiermee werd na lange tijd recht gedaan aan de verdiensten van 

een Ierse jongen die voor onze vrijheid het leven liet. De familie 

in Ierland heeft nu een beter beeld van de omstandigheden 

waaronder onze bevrijders in oktober 1944 hun taak 

volbrachten. Lesley zal ongetwijfeld de dankbaarheid en 

waardering overbrengen die wij hier koesteren jegens “onze” 

Frederick Kelly.  
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In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

8 apr. Trees Brekelmans-Berendsen  Breda 88 jr. 

Dat zij mag rusten in vrede. 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van één van 

onze leden een rouwbrief en/of een bidprentje te mogen 

ontvangen. We kunnen dan melding maken in ons tijdschrift. 

Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

Mannen zijn als parkeerplaatsen 
De besten zijn altijd bezet 
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Aan dit nummer werd bijgedragen door Karel van den Hout, 

Wim Joosen, Karel Leenders, Kees Leijten, Toon van Miert, 

Johan Mulders, Louis Vriens en Hans van der Zanden.
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