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“Brieven van Paulus” 
 

Tweemaandelijks periodiek 
van de heemkundekring 
“Paulus van Daesdonck” 

 

41e jaargang nummer 210    ISSN-0166-0438 

voorheen Ginneken en Bavel, oogstmaand 2015 

Divers 

In dit laatste nummer van ons 41e verenigingsjaar vindt u, naast 

het jaarverslag en de agenda voor onze jaarvergadering op 10 

oktober, een verslag van onze jaarlijkse fietstocht, de opening 

van “archeologie uit je achtertuin”, het bezoek van veteranen 

aan monument kamp Bisam en aankondigingen van een lezing 

over onze dialecten en van een lezing over brouwerij De 

Roskam. Die lezing hangt natuurlijk samen met de nieuwe 

expositie “Tussen pot en pint”, die op zondag 2 oktober wordt 

geopend. 

Karel van den Hout vond informatie over de (kerk)bankenpacht 

en Toon van Miert beschrijft een schooltje aan de Kerkhofweg 

en recenseert de uitgave van Ben Hulshof over klooster St. Frans. 

Voor wie dit te kerks is brengen Wim Joosen en Ton van Dun 

variatie in het aanbod: Wim zoekt een vogel en Ton verhaalt 

over de Vikingen, die dichterbij zijn dan u denkt. Ze zitten ook 

bij velen in ons heem “in de genen”. 

Hopelijk weer voor elk wat wils. Wij wensen u veel leesplezier. 
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Agenda 2016 

September 
 

Zondag 4 • Museum open. 

Zaterdag 10 • Museum open in verband met Open 

Monumentendag (11:00-17:00 uur). 

Zondag 11 • Museum open in verband met Open 

Monumentendag (11:00-17:00 uur). 

Dinsdag 20 • Lezing in de Pekhoeve te Ulvenhout 

over dialect in Noord-Brabant door Jos 

Swanenberg. 

Oktober 
 

Zondag 2 • Opening van de nieuwe tentoonstelling 

“Tussen pot en pint”. 

Maandag 10 • Algemene ledenvergadering in De 

Tussenpauz te Bavel. 

November 
 

Zondag 6 • Museum open. 

Maandag 21 • Lezing in de Pekhoeve te Ulvenhout 

over brouwerij De Roskam door Jan 

Jansen, vrijwilliger in de bierbrouwerij 

van het Nederlands Openluchtmuseum. 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

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

iedere woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur. 
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41e Jaarverslag Paulus van Daesdonck 

over het verenigingsjaar van 1-9-2015 tot en met 31-8-2016 

door secretaris Johan Mulders 

Algemeen 

Onze Heemkundevereniging Paulus van Daesdonck telde aan 

het eind van het verenigingsjaar 563 leden. 

Samenstelling bestuur: Kees Leijten, Gerard Oomen, Hans van 

der Zanden, Louis Vriens, Joke van Baal, Johan Mulders, Karel 

van den Hout, Peter van der Ven en Ger Schuurmans. In de loop 

van  het jaar is Marijke van Hooijdonk mee gaan draaien als 

aspirant-bestuurslid. Er zijn dit jaar acht bestuursvergaderingen 

van de heemkundekring geweest en twee van de stichting 

Paulusmuseum. Het museum wordt namelijk beheerd door een 

aparte stichting. 

De werkgroepen waren zeer actief. 

De vereniging ontving over 2015 subsidie van de gemeente 

Alphen-Chaam. De gemeente Breda subsidieert niet de 

heemkundekring, maar wel het museum. De contributie bedroeg 

€ 19,- per gezin (€ 17,- bij betaling via automatische incasso).  

Activiteiten 

a. Er zijn 5 Brieven van Paulus verschenen: 206 t/m 210. 

b. Er waren 5 avondactiviteiten:  

• 14 september: lezing over de Klokkenberg (George 

Dirven) 
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• 12 oktober (jaarvergadering): na de pauze compilatie 

van oude films van Paulus en een beeldmontage 

over de Mark (Peter Janssens) 

• 9 november: lezing Bijgeloof (Paul Spapens) 

• 14 maart: lezing over archeologie (Erik Peeters en 

Joeske Nollen) 

• 5 april: lezing over Ansfried, Thorn en West Brabant 

(Bas Aarts) 

c. Er waren twee tentoonstellingen: 

• Vanaf 4 oktober: “500 jaar Mastbos” 

• Vanaf 3 april: “Van torens af geregeld” 700 jaar 

religieus beleven 

d. 31 januari 2016: Muziekmiddag met het Kwartjesvolk in 

Mariëndal in het Ginneken 

e. 27 september: Deelname aan SBB buitenfair Mastbos 

f. 21 mei: Fietstocht langs de kerken van Bavel en Ginneken 

g. Paulus nam op 30 oktober deel aan de dorpsquiz in 

Bavel. Paulus werd 6e. Op 13 november was de regionale 

heemquiz voor de heemkringen van West-Brabant in 

Oudenbosch. Paulus werd gedeeld 9e. Op 9 januari was 

de dorpsquiz in Ulvenhout. Hier eindigde Paulus in de 

achterste regionen. 

h. Op 4 mei organiseerde Paulus een speciale 

dodenherdenking rond de in oktober 1944 op Couwelaer 

gesneuvelde soldaat, de Ier Frederick Kelly die diende in 

het Britse bevrijdingsleger. Op aanwijzing van onze 

heemkundekring corrigeerde de gemeente Breda later 

het foutieve straatnaambord: J F Kellyweg werd F 

Kellyweg. 
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i. Promotie: 

• Informatie aan een aantal campings in ons heem in 

verband met de openstelling van het museum in de 

zomermaanden.  

• Open monumentendag (13-9) leverde veel bezoekers 

aan het museum op 

• Vele keren in regionale kranten informatie gegeven 

• Scholenprojecten: er komen meer basisscholen uit 

ons heem naar het museum, na gastlessen in de klas 

door ouderen 

• Informatiestand in De Donk: Zorg en Welzijn (15-3) 

• De heemkundekring was uitgever van een boek van 

Piet Nuijten: Landgoederen rondom Ulvenhout. 

j. Om de band met de vaste vrijwilligers te onderhouden 

werd hen op 18 november een gezellige avond 

aangeboden. 

Van veel van deze activiteiten zijn verslagen te vinden in de 

Brieven van Paulus. 

Contacten met anderen 

• Brabants Heem: regio-overleg in Gilze (7-10) en in Hooge 

Zwaluwe (31-3)  

• Diverse HKK en musea in onze regio, onder andere via 

ruilabonnementen tijdschriften 

• Het bestuur nam deel aan een debat over de toekomst 

van streekmusea (Etten-Leur op 31-3 en Breda 1-7)  

• Er was overleg met de gemeente Alphen-Chaam over het 

uitlenen van een bijzonder archeologisch object ten 

behoeve van het Museum van Oudheden in Leiden 
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• Overleg (brainstormdag) gemeente Breda 

• In verzorgingshuis de Donk en in Overakker worden 

geregeld tentoonstellingen ingericht door Paulus (onder 

andere in de Donk een kerststallenexpositie) 

Werkgroepen(commissies) 

a. Redactie Brieven van Paulus: De redactie bestaat uit Hans 

van der Zanden, Louis Vriens, Johan Mulders en Kees 

Leijten. redactie@paulusvandaesdonck.nl  

b. Depots en werkruimte: De mannen van de depots (Kees 

Leijten, Toon van Miert en Karel van den Hout) zijn nog 

steeds elke woensdagmorgen in een van de depots in 

Ulvenhout te vinden. Zij inventariseren, sorteren en 

registreren. 

c. Museumwerkgroep: Onder leiding van Kees Leijten 

nemen Joke van Baal, Karel van den Hout, Frans van Aert, 

Thom Neger, Jacqueline Janssens en vele anderen 

diverse praktische werkzaamheden op zich. Zij zijn een 

actieve werkgroep en organiseren het onderhoud, het 

schoonmaken, de inrichting, de tuin en alle andere zaken 

die op het museum betrekking hebben. Zij zijn ook 

betrokken bij het inrichten van de tentoonstellingen. 

De entree van het museum wordt voorzien van een 

glazen 2e deur en de toegang wordt verbeterd voor 

mindervaliden. Met deze glazen deur willen we een 

“open uitstraling” benadrukken. 
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d. Gens Pauli: Na verwerking van 4.148 geboorte-, 885 

huwelijks- en 3.188 overlijdensakten uit de burgerlijke 

stand en 11.744 doop-, 3.428 trouw- en 5.930 

begraafakten zijn nu 77.747 vermeldingen van 14.147 

personen geregistreerd. Er zijn 19.565 bidprentjes 

ingevoerd. 

e. Werkgroep Heusdenhouts Historie: De werkgroep is 

steeds zeer actief met het bestuderen van de 

Heusdenhoutse geschiedenis en het verzamelen van 

gegevens en foto’s. Zij publiceert regelmatig in de 

Brieven van Paulus en 4x per jaar in het wijkblad van 

Heusdenhout over de geschiedenis van dit kapeldorp. 

f. Werkgroep digitalisering: Deze groep regelt alle zaken 

die met automatisering verband houden. Het gaat onder 

andere om het bijhouden van de website. Inmiddels zijn 

150 Brieven van Paulus gedigitaliseerd en te raadplegen 

via de site: www.paulusvandaesdonck.nl  

g. Werkgroep de tram: De monumentale tram uit 1884 is 

vorig jaar nog eens opgeknapt en in de showroom bij 

Autobedrijf van Hooijdonk geplaatst. Op 7 oktober werd 

met enig ceremonieel de bruikleenovereenkomst tussen 

Autobedrijf van Hooijdonk en ons bestuur getekend. 

h. Tentoonstellingscommissie: De commissie bestaat uit 

een vaste kern van vijf bestuursleden die ad hoc wordt 

aangevuld met themadeskundigen. Deze commissie is 

verantwoordelijk voor de te kiezen thema’s en voor de 

inhoudelijke en organisatorische aspecten van de 

tentoonstellingen.  
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Museum 

a. Het stichtingsbestuur van het museum bestaat uit het 

bestuur van de HKK en 2 oud-bestuursleden/ 

medestichters van de museum: Dick Meeren en Adam 

Verkooijen. 

b. De museumcommissie is heel actief met betrekking tot 

alle taken die uitgevoerd moeten worden. Zij krijgt hulp 

van beheerder Iwan Turzinski. Verder zijn er de 

onmisbare vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren en 

rondleidingen verzorgen. 

c. De Stichting Paulus’ Museum ontvangt subsidie van de 

gemeente Breda en ad hoc bijdragen van stichting ‘t 

Hofflandt. De gemeente bouwt de subsidie stapsgewijs 

af. Een substantieel bedrag voor het museum komt van 

onze 11 sponsors. We zijn blij met hun steun. Zij hebben 

een naambord in het museum, worden altijd genoemd in 

de Brieven van Paulus en staan nadrukkelijk op onze 

website. Dit jaar deden wij ook mee met de clubkasactie 

van de Rabobank. Die bracht € 789,08 op voor de 

aanpassing van de entree van het museum. Daarnaast 

kreeg Paulus € 135,- van de Jumbo actie ‘spek je kas’. 

d. Jaarlijks bezoeken ongeveer 2000 mensen de 

tentoonstellingen. 

e. Voor het onderhoud van het gebouw maken wij gebruik 

van een meerjarenonderhoudsplanning, die is 

ondergebracht bij de gemeente Breda. Jaarlijks wordt 

voor het onderhoud gereserveerd. 
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Beleidsplan 2010-2020 

In ons beleidsplan is de te verwachten ontwikkeling voor de 

komende jaren aangegeven. Het beleidsplan dient als leidraad 

voor de activiteiten die we gaan ondernemen. Jaarlijks wordt een 

activiteitenplan opgesteld. Voor het jaar 2015-2016 waren vier 

actiepunten geformuleerd:  

• Het opzetten van Archeologische Werkgroep 

• Aansluiten bij de Erfgoednota’s van de gemeente Alphen 

Chaam en Breda 

• Het archiveren van roerend erfgoed. 

• Het maken van beschrijvingen van kerken en kapellen in 
ons heem. 

In het kader van het voornemen meer aandacht aan archeologie 

te besteden, is een lezing gehouden door Erik Peters en Joeske 

Nollen van de Archeologisch dienst van de gemeente Breda. 

Bij deze lezing in de Tussenpauz werden ook enkele vondsten 

van de Eikberg gepresenteerd. Duidelijk is al wel dat echt 

archeologisch veldwerk niet gemakkelijk aan amateurs wordt 

overgelaten. We kunnen daarom beter spreken van een 

Archeologische Studiegroep. Tot nu zijn we daar niet verder mee 

gekomen dan enkele verkennende gesprekken. 

Inmiddels is in het bestuur een discussie op gang gekomen over 

de vraag hoe we als heemkundekring en museum staan in de 

samenleving. Het bestuur heeft daartoe enkele “heisessies” 

georganiseerd. De hierboven genoemde discussie over onze 

plaats in de samenleving houdt verband met de wens de 

vereniging en het museum meer onder de mensen te brengen. 
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We moeten meer aansluiten bij de maatschappelijke 

ontwikkelingen en streven naar verjonging van het 

ledenbestand. Heemkunde moet van iedereen zijn! Daarmee in 

samenhang wordt ook gekeken naar het belang en de mogelijk 

positieve effecten van het overstappen op social media voor de 

bekendheid en de uitstraling naar de omgeving. 

De actiepunten voor het komende jaar (2016-2017): 

• aansluiten bij social media, onderzoek actieve facebook 

pagina en website actueel houden. 

• kerkhoven-werkgroep installeren met oog op mogelijke 

tentoonstelling in 2017 of 2018. 

• boekenverkoop professionaliseren en prijsbeleid 

bekijken. 

• aan de hand van lokale aanknopingspunten 

(bijvoorbeeld 4 en 5 mei dodenherdenking en bevrijding) 

scholen ondersteunen op onderwerp oorlog en vrede. 

Bij wijze van proef wordt gestart met de scholen in 

Ulvenhout. 

• er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van 

regionale samenwerking (in de Baronie) tussen de 

heemkundemusea. Paulus doet hier actief aan mee. 

Samenvattend: het was een druk jaar, maar het gaat goed met 

onze vereniging en met het museum. Dat is te danken aan de 

inzet van vele vrijwilligers op allerlei gebieden. Neemt niet weg 

dat wij graag nog meer leden in een actieve rol zouden willen 

zien. Met dank aan alle mensen die Paulus een warm hart 

toedragen en daadwerkelijk steun verlenen.  
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Agenda 41e algemene ledenvergadering 

Op maandag 10 oktober 2016 om 20:00 uur in De Tussenpauz te 

Bavel. 

1. Welkomstwoord en mededelingen door de voorzitter. 

2. Notulen 40e algemene ledenvergadering d.d. 12 oktober 

2015.1 

3. Jaarverslag door de secretaris. 

4. Verantwoording van financieel beleid en geldmiddelen 

door de penningmeester. 

5. Verslag van de kascontrolecommissie (Wim Joosen en Ad 

Oomen). 

6. Benoeming leden kascontrolecommissie verenigingsjaar 

2016/17. Wim Joosen treedt af. 

7. Vaststelling van de opgestelde begroting voor 2016/17. 

Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar 

€ 22,50 (en naar € 19,50 bij automatische incasso). 

8. Ingevolge artikel 17 van huishoudelijk reglement treden 

volgens rooster af: Karel van den Hout en Peter van der 

Ven. Zij stellen zich herkiesbaar. 

9. Kees Leijten, sinds de oprichting van onze kring 

vicevoorzitter, treedt af als bestuurslid. Het bestuur stelt 

voor Marijke van Hooijdonk als nieuw bestuurslid te 

benoemen.2 

10. Activiteiten van het afgelopen jaar in beeld. 

11. Rondvraag en sluiting omstreeks 21:00 uur. 

                                                 

1 Gepubliceerd in Brieven van Paulus 206. 
2 Als leden een andere kandidaat willen voordragen dan kunnen zij contact opnemen 
met de secretaris voor de juiste procedure. 
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Na de pauze met traditioneel worstenbrood van onze sponsor 

bakkerij Van Disseldorp houdt onze oud-voorzitter Toon van 

Miert een korte lezing:  

“Genezen of hulp … daar had je heiligen voor …  

 werkt dat nog steeds?” 

Toon van Miert gaat in op het leven van Sint-Marcoen in Dorst 

en vooral Moeder Anna in Molenschot en brengt hen in verband 

met de traditionele bedevaarten naar die twee dorpen. 

De heilige Marcoen: “Den Grooten Noodtvrind van alle Ellendighe 

Menschen”. Hij had een speciale band met de Franse koningen, 

die daar wonderbaarlijke geneeskracht door kregen. 

Moeder Anna: “Naar Sint Anneke voor een manneke”, maar ook 

“Sint Anna, tussen heks en heilige”. De Kerk heeft lang heel 

kritisch naar de moeder van Maria gekeken. 

 

In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

31 mei Henk van Engelen  Bavel 80 jr. 

Dat hij 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. 
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Fietstocht langs kerken en kerkhof 

door Hans van der Zanden 
en Ben Hulshof o.p. 

Maria Hemelvaartkerk 

Op de zonnige zaterdagmiddag 21 mei fietsten ruim 25 leden 

van Paulus eerst naar Bavel, waar 130 jaar geleden de eerste 

steen werd gelegd voor de bouw van de huidige kerk. Architect 

Jan Jurien van Langelaar, leerling van Pierre Cuypers tekende 

onder andere ook naburige kerken in Molenschot en Breda 

(Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk en Jozefkerk, beide in de 

vorige eeuw al weer afgebroken). 

Oorspronkelijk werd overwogen om te gaan bouwen op een 

terrein van Bruijninckx, waarschijnlijk daar waar nu het 

evenemententerrein ligt. Op 22 september 1885 vond in de 

herberg van Van Disseldorp de aanbesteding plaats.  

Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 kwam in 

de kerkbouw de neogotiek op als reactie op de bouwstijl van de 

Waterstaatskerken. Gewelven en versieringen in echte baksteen, 

veel symboliek zoals de kruisvorm, priesterkoor op het oosten 

en toren met roosvenster op het westen zoals in de 

middeleeuwse kathedralen kwamen weer in zwang.  

De zware gewelven rusten via ribben op de pilaren, waardoor 

ruimte ontstaat voor hoge ramen. 

Ook in Bavel valt het licht via de schitterende glas-in-loodramen 

binnen op een interieur dat nog heel veel van de oorspronkelijke 

situatie laat zien. 
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De inrichting met links de vrouwenkant (en dus ook de 

doopkapel en de Mariakapel) en rechts de mannenkant (op de 

oorspronkelijke bouwtekening staat nog een kapel voor Jozef in 

plaats van Brigida) is vrijwel geheel voorzien van meubilair en 

beelden uit het atelier voor kerkelijke kunst van Cuypers-

Stolzenberg in Roermond. Via deze “kunst”-fabriek en de 

architect heeft Pierre Cuypers nog grote invloed gehad op onze 

Bavelse kerk. De glazenier Frans Nicolas werkte veel met hem 

samen en ook in Bavel zijn de ramen uit diens atelier afkomstig. 

Na de oorlog zijn in 1948 drie ramen (het grote raam met de ten 

hemel opneming van Maria en twee in de Mariakapel) 

vervangen door Nicolas’ opvolger Max Weiss uit Roermond. 
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Verschillende kunstvoorwerpen zijn nog afkomstig uit de oude 

kerk, die tot 1888 op het kerkhof aan de Kerkstraat stond, zoals 

de Godslamp uit 1756, een ciborie uit 1682 en het schilderij van 

Ambrosius dat mogelijk in 1835 door de broederschap (gilde 

van bijenhouders) werd geschonken. Ook het orgel, in 1854 

gebouwd door de Mechelse orgelbouwer Loret, stond 

oorspronkelijk in de oude kerk. 

Het oudste object uit de Bavelse kerk stamt zelfs nog van vóór 

de bouw van de vorige kerk. De groep was te groot om er met 

zijn allen naar toe te klimmen, dus we konden er niet naar kijken, 

maar ze is elke dag te horen. In 1463 goten Jan en Willem 

Hoernken uit Den Bosch de zo genaamde Brigidaklok. De broers 

waren in hun tijd grote kunstenaars van wie nu nog in een wijd 

gebied klokken te vinden zijn. De Gabrielklok in de Antwerpse 

kathedraal en één van de grootste klokken uit de middeleeuwen: 

de Speciosaklok in de dom van Keulen zijn van hun hand. 

De moeder van deze klokkenmakers was Lysbeth, dochter van 

klokkengieter Wouter van Hyntham. Haar zus Agnes was de stief 

grootmoeder van de beroemde schilder Jeroen Bosch, die in zijn 

jeugd dus al in een omgeving van kunstenaars leefde.1 

Bavels oude kerkhof 

We vervolgden onze rondleiding op het oude kerkhof aan de 

Kerkstraat. Ruim 400 jaar stond hier de Bavelse kerk, die 

oorspronkelijk gewijd was aan de Ierse heilige Brigida. 

                                                 

1 http://expert.jeroenboschplaza.com/lucasvandijck/jheronimus-bosch-van-moeders-
zijde-een-lastige-puzzel/ 
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Hoe die kerk stond is nog enigszins af te leiden van de richting 

waarin de grafkelders van de familie De Bruijn liggen. De eerste 

kelders werden buiten de toen nog bestaande kerk gelegd. 

Pas na de afbraak van de kerk en de bouw van kapel door 

aannemer Lensen werd begonnen met begraven in rijen, van 

achter naar voor. 

De kapel en muur met hekwerk, opgetrokken uit stenen van de 

oude kerk zijn sinds 2001 (net als de kerk) rijksmonument. 

Het kerkhof was oorspronkelijk echt een tuin rond de kerk.  

De bijbehorende pastorie stond ongeveer waar nu de rotonde 

tussen Kerkstraat en Hof ligt. In 1860 werd de tuin achter de 

school bij het kerkhof getrokken en een eeuw later werd nog 

een uitbreiding gekocht, waar vanaf 1964 ook is begraven. 

Eind jaren ’60 ontstonden plannen voor een gemeentelijke 

begraafplaats. Voor een haalbare exploitatie was het nodig dat 

de Bavelse en Ulvenhoutse parochies ook gebruik gingen maken 

van die begraafplaats (De Lichtenberg). Rond 1980 verkocht de 

parochie dan ook voor één gulden het oude kerkhof aan de 

gemeente Nieuw-Ginneken, onder voorbehoud dat de nieuwe 

eigenaar alle (graf)rechten zou respecteren en alle mensen die al 

een graf gereserveerd hadden er dus nog begraven mochten 

worden. 

Vorig jaar heeft de gemeente Breda met terugwerkende kracht 

tot 18 juni 2011 (laatste begraving) de begraafplaats formeel 

gesloten. De gemeente gaat er vanuit dat na 20 jaar alle 

bestaande rechten vervallen zijn, zodat vanaf 2031 een nieuwe 

bestemming aan het kerkhof gegeven kan worden. 
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Het is een belangrijk aandachtspunt voor ons als heemkundigen 

dat deze historische plek ook in de toekomst ongeschonden 

behouden blijft als ankerpunt van het dorp Bavel. 

Op dit kerkhof vonden alle deelnemers aan de fietstocht wel 

familie terug. Niet verwonderlijk: Onlangs kregen we van een 

ambtenaar de vraag of er “bekende” mensen begraven lagen op 

de begraafplaatsen in ons heem. Daarop antwoordde onze 

voorzitter terecht: Er liggen alleen maar bekende mensen! 

 

Rond de kapel liet pastoor Bink (stichter van Brabants Heem) de 

16e- en 17e-eeuwse grafstenen oprichten, die in de oude kerk 

gelegen moeten hebben. Speciale aandacht was er ook voor de  

houten kruizen van eind jaren ’40 en de plek waar in 1880 (zij 

het tegen zijn wens) doctor L.F.W. van Cooth begraven werd. 
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Het graf van deze weldoener - hij maakte onder andere de 

stichting van de technische school in Breda mogelijk en naar 

hem werd daarom het Van Coothplein vernoemd - is altijd 

zonder grafsteen gebleven. Het graf lag naast dat van zijn vrouw 

(en achternicht) Maria de Bruijn. Mogelijk zijn zijn stoffelijke 

resten begin jaren 1980 alsnog in de grafkelder van zijn vrouw 

bijgezet.1 

Rondleiding Laurentiuskerk 

Na de fietstocht van Bavel naar het Ginneken werd eerst een 

koffie en theepauze ingelast in het klooster St. Frans. Ook al zo’n 

mooie historische locatie naast de majestueuze Laurentiuskerk, 

maar daarover later meer in een ander artikel. 

Deze Laurentiuskerk is in 1901 gebouwd door Jos Cuypers en 

Jan Stuyt als een neogotische kruisbasiliek met een stralenkrans 

van 5 altaren, naar een ontwerp van Pierre Cuypers. Daar waar 

vroeger de altaren gestaan hebben, is nu nog te zien aan de 

versiering van de gewelfbogen.  

Het bijzondere wat je opvalt als je binnenkomt in dit bouwwerk 

is de lichtinval, de ruimte die het oproept en de stilte. Het wekt 

een gevoel van meditatie op, als waan je je in een klooster.  

Een andere bijzonderheid is dat de architecten met name het 

ambacht, het handwerk van de metselaars, de timmerlieden en 

de schilders (mozaïekschildering op de vieringboog) zichtbaar 

hebben gemaakt. 

                                                 

1 Mededeling van Toos Vermulst dat rond die tijd afscherming op het kerkhof geplaatst 
werd en één van de grafkelders geopend werd. 
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Kijk eens omhoog in de vieringtoren: je ziet de ronde 

pilaarvormen overgaan in een trapsgewijze uitmetseling naar de 

vierkante massieve toren. Bedenk eens dat met de middelen 

(bouwmaterialen) van toen men er in geslaagd is in één jaar 

deze kerk te bouwen. Hijskranen, die we nu hebben waren er 

toen niet en het steigermateriaal was allemaal van hout 

(staanders en planken vastgemaakt met touw). Maar er was 

voldoende mankracht om de stenen, balken en leien naar boven 

te brengen. 
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Tijdens de bevrijdingsdagen in 1944 hebben de kerk en de 

pastorie nogal wat schade opgelopen door de bommen die in 

de tuin van de pastorie terecht kwamen. Met name het mooie 

gebrandschilderde raam van Frans Nicolas in het 

noordertransept was totaal vernield. Dit gold ook voor de ramen 

in de toren. De ramen van Nicolas in de absis zijn gelukkig 

behouden gebleven. 

Dat de Laurentiuskerk een Rijksmonument geworden is komt 

door de beelden groep van de Christus docens boven de 

hoofdingang, door de beeldengalerij in de absis en door het feit 

dat het een Cuyperskerk is. 

Bij het 50 jarig priesterjubileum van Pastoor Doens in 1963 heeft 

de parochiegemeenschap gelden bij elkaar gebracht om een 

nieuw gebrandschilderd raam aan te schaffen van de Limburgse 

glazenier Charles Eyck. Hij heeft zich bij dit raam van Christus 

aan het einde der tijden laten inspireren door de ramen van de 

kathedraal van Chartres, kleurrijk in rode en blauwe tinten, heel 

transparant dus. 

Meermalen wordt de aartsengel Michaёl afgebeeld. 

Michaёl betekent in het Hebreeuws: Wie is als God, ofwel in het 

Latijn: Quis ut Deus. Hoe langer je naar dit raam kijkt des te 

meer ontdek je de boodschap er in. 

Het altaar is in 1964 gemaakt door de beeldhouwer  Niel 

Steenbergen. In de rand van de versiering van dit altaar (6,5 ton 

zwaar)  staat het levensverhaal van Laurentius gebeiteld. 
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In het liturgisch centrum tegen de vieringboog zien we een 

kleurrijk Mariabeeld staan, dat in 1902 gemaakt is in het atelier 

van Cuypers in Roermond. Dit beeld is in de zestiger jaren van 

de vorige eeuw wit overgeschilderd met Latex muurverf. 

Het heeft veel tijd en moeite gekost om het van de latexverf te 

ontdoen en in de oorspronkelijke kleuren (met ei-tempera) terug 

te brengen. 

In de expositieruimte staat een kopie van het oude mechanische 

torenuurwerk dat in 1901 is gemaakt door C. van Dorst uit Gilze. 

Restanten van het oude uurwerk staan nu nog in de toren. 

Ook dit mooie handwerk laat zien hoe zorgvuldig de dingen 

gemaakt werden. Het dwingt ook heden ten dage nog veel 

respect af. 
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Een vraag die vaak werd gesteld is: Wat is het verschil tussen een 

basiliek en een kathedraal? Wel, het antwoord is dat een 

kathedraal de kerk is van de bisschop, de plaats waar de 

cathedra (de zetel) van de bisschop staat. Een basiliek heeft twee 

betekenissen: Het gebouw is gebouwd als een basiliek, dat wil 

zeggen dat het plafond van twee beuken lager ligt dan het 

plafond van het middenschip. Na onderscheiding door de Paus 

kan een kerk ook basiliek genoemd worden. Dit is te zien aan 

een roodgele  parasol in het liturgisch centrum. In ons bisdom 

kennen  we voor zover ik weet drie basilieken, de basiliek van St. 

Jan in Oosterhout, de basiliek van de H. Agatha in Oudenbosch 

en de St. Willibrordusbasiliek in Hulst. 

De  kruiswegstaties zijn gemaakt door (weer) een Limburgse 

schilder Wijnand Geraedts. De schildering is gemaakt op linnen 

en later op de muur gelijmd. Dit was een beproefde techniek in 

de twintiger jaren. 

De kerk zit vol met symbolische voorstellingen en meer daarover 

kunt u vinden in het boekje “De iconografie van de 

Laurentiuskerk”.1 

Kortom een bezoek aan de Ginnekense Laurentiuskerk ademt 

een sfeer van sirene rust en wekt respect op voor het werk van 

de ambachtslieden en architecten van meer dan een eeuw 

geleden.  

                                                 

1 In de kerk verkrijgbaar. 
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Een Casa Portiuncula in de Klampetter 

door Toon van Miert 

Geboren en getogen in Ginneken en nog net van voor de 

oorlog, met de zandvlakte van het Schoolakkerplein als 

speelterrein en vrienden in de Bavelselaan en toch wist ik niet 

dat er ooit een schooltje in de Kerkhofweg is geweest. Ik hoorde 

er voor het eerst van toen ik Corry Takx sprak voor het artikeltje 

over Nico dat in een vorige Brieven heeft gestaan. Zij heeft er 

vrijwilligerswerk gedaan; dat is in de jaren vijftig geweest. 

Met Ad van Loenhout, die er rond 1950 is komen wonen, heb ik 

een dik uur in het stuk Bavelselaan – Keermanslaan gewandeld. 

Kostelijke verhalen kon hij mij vertellen over de toenmalige 

bewoners en hun beroepsactiviteiten.  

De Kerkhofweg liep vroeger van de Ulvenhoutselaan tot de 

Valkenierslaan. Aan de kant van de Ulvenhoutselaan stonden 

twee huizen: de nummer 275 en aan de andere kant 200. 

Dan volgden akkers en weilanden tot het huidige nummer 13 

van de Jacqueline de Grezlaan. Daar woonde in de jaren veertig, 

dat leert mij het ‘Officieel adresboek van de gemeente Breda 

uitgave 1947’, L(ouis) Machielsen op wat toen nummer 173 was. 

Het rijtje huizen ernaast stond er toen ook al. Wij noemden het 

stuk Ulvenhoutselaan – Bavelselaan vroeger overigens de 

Zandstraat.  

Een klein stukje de Kerkhofweg in stond tot rond 1960 het 

molenhuis, waarin de familie Van Steen woonde. Zoon Kees van 

Steen heeft tot voor kort daar zijn groentezaak gehad. Het was 

een prachtige pand dat dateerde van 1802. 
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Het molenhuis dat rond 1960 is afgebroken.  (collectie Breda’s archief) 

Heel vroeger heeft daar de molenaar in gewoond. In 1800 heeft 

het gemeentebestuur van Ginneken en Bavel een molen laten 

bouwen op de hoek van de Bavelselaan en de Kerkhofweg: 

Het Fortuyn. In 1909 heeft Victor van de Reyt, telg uit een 

bekend molenaarsgeslacht, de molen gekocht. Hij laat de molen 

in 1928 afbreken, nadat hij vijf jaar eerder het complex van 

Brouwerij De Zwaan aan het begin van de Bavelselaan heeft 

gekocht. Hij bouwt daar een nieuw bedrijfspand, Het Fortuyn, en 

zet er zijn molenaar activiteiten voort tot 1983. Het verandert in 

1987/1988 in een appartementengebouw met bovenin de gevel 

de oude gevelsteen uit het molenhuis: een naakte 

vrouwenfiguur (Vrouwe Fortuna) met een windzeil en twee 

wapenschilden: van Ginneken (de heilige Laurentius) en Bavel 

(een koe). 
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Die gevelsteen moest zo hoog van de Ginnekense zielenherders 

omdat zo’n blote vrouw aanstootgevend zou kunnen zijn. Achter 

het pand ligt het Fortuynhof. 

Terug naar de Kerkhofweg. Naast het molenhuis stond een rij 

huisjes en daarnaast de woning van de beheerder van de 

brandweerkazerne en de lokalen van de gemeentereiniging, 

Janus van Loenhout, vader van Ad. Achter het huis was een 

complex van de gemeentelijke reiniging. Iedere morgen, ik heb 

het over de jaren vijftig, kwamen drie werknemers van de 

gemeente hun douwkarretje met bezems enzovoort ophalen om 

de stad te reinigen van alle mogelijke afval en ’s avonds 

brachten ze dat naar de Kerkhofweg. 

Achter op het erf stond ook de sirene van de brandweer. Vanuit 

de centrale in de binnenstad kreeg Van Loenhout het sein dat er 

ergens in de buurt brand was. Hij zette de sirene in werking en 

de vrijwillige brandweermannen spoedden zich dan naar de 

kazerne om hun werk te gaan doen.  

En dan nu het schooltje. Naast het huis van Van Loenhout was 

een poort en daarnaast stond een dubbele woning (nummer 

111). Het linker gedeelte was gehuurd door Jeugdvereniging 

‘Casa Portiuncula’. De secretaris daarvan, mejuffrouw Riet Otten, 

leidde daar een schooltje, dat ‘het paterschooltje’ werd 

genoemd. Een echte school was het niet: op woensdag- en 

zaterdagmiddag werden kinderen uit de wijk opgevangen en 

beziggehouden; een soort buitenschoolse opvang avant la lettre 

dus. Er stonden wel schoolbankjes in en er was veel speelgoed. 

Buiten stonden speeltoestellen. 
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Het Patersschooltje ‘Casa Portiuncula’. Links het begin van de muur aan het 
eind van de huidige Keermanslaan. Links achter de muur de sirene van de 
brandweer achter het huis van Van Loenhout.  (collectie Breda’s Archief) 

Achter het huis stonden in de tuin nog twee houten gebouwtjes, 

die ook als lokaal dienst deden. Af en toe werden er uitstapjes 

gemaakt naar het bos of naar feesten in de stad. Er waren veel 

kinderen die daar een mooie tijd hebben meegemaakt. Kapelaan 

Kimmel van de Mariaparochie zorgde ervoor dat het 

geloofselement niet ontbrak. Ad van Loenhout heeft er nog 

duidelijke herinneringen aan. Op de zijkant van het gebouw 

heeft zijn vader in klare letters ‘Casa Portiuncula’ geschilderd. 

Dat hij in plaats van een S per ongeluk een C schilderde heeft 

hem een kleine zonde en ook heel wat poetswerk bezorgd. Die 

naam heeft ongetwijfeld te maken met de kapel Portiuncula in 

Assisi, waar de heilige Franciscus zich vaak in terugtrok. 
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Kapelaan Kimmel vermaakte de jeugd. Rechts vooraan met pijpje Ad van 
Loenhout. Op de achtergrond de pas gebouwde Lorentzstraat.  (foto Ad van 
Loenhout) 

‘Casa Portiuncula’ betekent zo ongeveer ‘huis op een klein stukje 

grond’. Nou dat klopte hier in het Ginneken dus wel. De naam 

‘patersschooltje’ heeft dan zeker met de paters Franciscanen te 

maken.  

Naast de school stond aan het eind van de huidige 

Keermanslaan een muur. Daarachter begonnen de akkers en 

weilanden van Overakker en Broek. Net achter de muur had de 

gemeente nog een stukje grond dat in de volksmond ‘het 

miesplein’ heette, het mestplein. Daar gooide de gemeente 

snoeihout en andere resten van de afdeling groen.  
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‘Ho, ho, Janus, CaSa is met een S’.  (foto Ad van Loenhout) 

Overigens kreeg de Kerkhofweg pas na de annexatie van 

Ginneken in 1942 zijn naam.  

Daarvoor was het de Molenstraat, er was per slot van rekening 

tot eind jaren twintig een molen, maar omdat er in Breda al een 

Molenstraat was, moest er een andere naam komen. Nou er was 

een kerkhof in de straat en dus stond de naam snel vast. 

Wij noemden de wijk daar de Klampetter en mijn oude moeder, 

die nog uit het laatste decennium van de 19e eeuw stamde, 

noemde hem de Klappeistraat. In Van Dale zie ik dat ‘klappeien’ 

babbelen betekent; ik kan mij voorstellen dat in die straat 

vrouwen ’s avonds buiten voor hun huis zaten om de 

gebeurtenissen van die dag te bespreken en misschien de 

mannen ook wel. 
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Kerkstoel of bidstoel en kerkbanken 

door Karel van den Hout 

In het verleden was begraven rondom en ook in de kerk 

normaal. En vanwege de grafstenen in de kerk, waren stoelen of 

speciale banken het enige meubilair om te kunnen zitten. 

De gefortuneerde kerkbezoeker had een eigen (versierde) 

kerkstoel dicht in de buurt van het altaar maar de meeste 

parochianen moesten het doen met een eenvoudige zitplaats of 

gewoon wat verderop in de kerk staan. 

Toen erin 1829 een verbod kwam op het begraven in de kerken, 

was het mogelijk om meer vaste kerkbanken te plaatsen en werd 

het aantal stoelen ook minder. Een belangrijk deel van de 

inkomsten van de kerken, buiten de collectes, was zeker de 

opbrengst van de zitplaatsen. 

Pachten 

Het huren of pachten van een plaats was mogelijk en vele 

kerkgangers maakten hiervan gebruik. Om een en ander goed te 

kunnen regelen waren hiervoor enige voorwaarden of een 

reglement op papier gezet. Van de Laurentiuskerk van 

Ulvenhout is hiervan een afschrift in het gemeente archief van 

Breda te vinden over het jaar 1837 en 1838.1 Emancipatie was 

nog niet aan de orde, want er waren twee verschillende lijsten 

van voorwaarden: voor de mannenstoelen en voor de 

vrouwenstoelen. 

                                                 

1 Gemeentearchief Breda ARC 0445 Nieuw-Ginneken 40. 81-57a/57b 
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De mannenzijde was rechts naar het altaar gezien en de 

vrouwenkant links. Deze indeling stamt volgens Wikipedia nog 

uit de tijd van de vroegere romeinse basilieken: senatorium voor 

de monniken en matronaeum voor het nonnenkoor. 

De vrouwelijke heiligenbeelden waren ook vaak te vinden aan de 

linkerkant. 

Enigszins nieuwsgierig was ik of er grote verschillen te vinden 

waren in de voorschriften bestaande uit zeven artikelen. Artikel 1 

gaat over de pachttijd van een jaar en de mogelijkheid om deze 

te verlengen voor de komende jaren. Het kerkbestuur had wel 

het recht om de plaats opnieuw te verpachten.  

Bij de voorwaarden van de mannenzijde is in artikel 2 een 

verschil te vinden: de pachter mag zijn zitplaats in laten nemen 

door een ander familielid of vriend maar ook door een 

dienstbode van het mannelijk geslacht. Vreemdelingen en 

vrienden moeten echter 5 centen betalen als zij de plaats 

bezetten op zon- of feestdagen en dan worden diegenen 

bedoeld die niet uit de parochie komen. Dit was een extra 

aantekening in de voorwaarden van 1866. 

Deze regel is iets anders bij de vrouwenbanken: alleen 

vrouwelijke familie was toegestaan en van plaats inname door 

een dienstbode was geen sprake. 

Het ruilen met een plaats van een ander was mogelijk indien 

men binnen acht dagen de pastoor hiervan verwittigde. 

Het pachtgeld werd opgehaald omstreeks de feestdag van de 

H.H. Petrus en Paulus (29 juni) door de collectmeester, dat was 

vaak de koster. 
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Eigenlijk waren er niet veel verschillen in de voorwaarden tussen 

de vrouwenkant en die van de mannen en kon men ook uit de 

voeten met één reglement. Maar vanwege de scheiding in de 

kerk tussen mannen en vrouwen heeft dit nog lang stand 

kunnen houden. 

Kasboek en prijs 

Over de pachtprijs van de zitplaatsen in de kerk van Bavel zijn 

nog aantekeningen te vinden in het archief op het 

parochiecentrum.1 In een klein notitieboekje wordt de 

verpachting bijgehouden van de korte zijbanken vanaf 1949 tot 

1958. In een groter kasboek wordt nauwkeurig aangetekend wat 

de opbrengsten zijn tussen 1952 en 1959. Er staan een paar 

regels bij waaraan men zich dient te houden: De verpachting 

geschiedt voor minstens 3 jaren onvoorziene omstandigheden 

voorbehouden.... de plaats kan worden opgezegd in de eerste 

helft van de maand januari.... boven de pachtprijs wordt jaarlijks 

5% betaald ter verwarming van de kerk. Samen met iemand 

anders een plaats vastleggen was ook mogelijk maar men 

diende dat te laten weten op de pastorie. 

Een vastgelegde plaats was voorzien van een geëmailleerd 

nummerplaatje of in sommige gevallen zelfs een naamplaatje. 

Grote verschillen in de prijs van zo'n plaats waren er zeker. 

In de Bavelse kerk vind ik voor plaats nr. 81 een bedrag van 60 

gulden per jaar en daarvoor zat men zeker op een der eerste 

banken met goed uitzicht op het altaar.  

                                                 

1 Parochiearchief Bavel parochiecentrum 
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Plaats nr. 394 voor 5 gulden (de goedkoopste) was natuurlijk ver 

achterin de kerk, misschien wel achter een der pilaren. 

Sommige kerken hadden zogenaamde “armenbanken”, deze 

waren vrij van pachtgeld.  

Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) verdween het 

pachten van de zitplaatsen en het onderscheid tussen 

vrouwenkant en die van de mannen kwam te vervallen. 

 

Op de achterste banken in de Bavelse kerk zaten destijds deze plaatjes 
gemonteerd. Plaatsengeld werd dus niet alleen voor verpachte banken 
gevraagd.  
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Veteranen op bezoek 

door Kees Leijten 

Zaterdag 2 juli 2016 organiseerde de gemeente Alphen-Chaam 

een dag voor de veteranen uit de eigen gemeente. 

Een van de onderdelen van het programma was een bezoek aan 

het Bisammonument aan de kilometerbaan in Strijbeek. 

Rond het middaguur mocht ik de veertig deelnemers ontvangen 

die onder leiding van burgemeester Joerie Minses in oude 

legervoertuigen en een busje arriveerden. 

Het monument zag er na een wasbeurt van de afgelopen week 

prima uit. Jammer dat onlangs een onderdeel van de originele 

afrastering is gestolen. 

De deelnemers waren erg belangstellend en wilden alles weten 

over de tweejarige geschiedenis van dit Duitse project, 

Funkstelle Bisamratte. De luisterzuil van de Liberation Route 

Europa kreeg veel belangstellig en aandacht. Ook de stenen, die 

als legoblokken destijds de houten gebouwen tegen kogelvuur 

moesten beschermen werden aandachtig bekeken. 

Na een half uurtje werd de tocht voortgezet naar een lunch in 

het Knooppunt in Galder. Paulus was gaarne hun gastheer. 
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De zusters Franciscanessen onderwezen 

duizenden Ginnekense meisjes  

 door Toon van Miert 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw is de meisjesschool 

naast Sint Frans aan de Ginnekenweg afgebroken. Op die plaats 

is een winkelgalerij gebouwd met daarboven appartementen. In 

de voorgevel lag ook een ingang van de school. De lokalen 

bevonden zich op de bovenverdieping, evenals de kapel van de 

zusters Franciscanessen, die voluit ‘Congregatie van de Zusters 

Penitenten-Recollectinen van de reguliere Derde Orde van de H. 

Franciscus van Assisi te Etten’ heette. 

Ben Hulshof, koster en al meer dan veertig jaar vrijwilliger van de 

Ginnekense Laurentiuskerk, is al jaren geboeid door wat er van 

het klooster over is en door de geschiedenis van de zusters in 

Ginneken. In het Kruisherenklooster in St. Agatha aan de Maas 

ontdekte hij een dik schoolschrift waarin met kroontjespen het 

wel en wee van de Ginnekense zusters tussen 1889 en 1956 

beschreven was. Die kroniek heeft hij integraal in zijn studie ‘Het 

klooster Sint Frans Ginneken. Feiten en beleving van de zusters 

Franciscanessen’ overgenomen. In een apart hoofdstuk beschrijft 

Erik Dolné de bouwkundige aspecten van het klooster. Hij doet 

dat op de manier die we van hem gewend zijn: grondig en met 

oog voor de details. Op 2 juli is de studie van Ben Hulshof in het 

K.J.M.-zaaltje achter Sint-Frans gepresenteerd. (K.J.M. = 

Katholieke Jonge Meisjes) 
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Het is een heel interessant boekwerkje. Ben beschrijft de 

ontstaansgeschiedenis van de orde en de verspreiding van hun 

kloosters over het land. Hun komst in de regio is buitengewoon 

heilzaam geweest. In 1820 hebben ze zich in Etten gevestigd. 

Het waarom van de keuze ‘Etten’ vond hij in een geschiedenis 

van de orde die in 1951 is verschenen: “In 1820 was Etten een 

simpele plattelandsgemeente, als alle andere bezuiden de 

Moerdijk. Zoals in veel Brabantse plaatsen was het godsdienstig, 

zedelijk en culturele peil in het toenmalige Etten laag. … Boer en 

burger leefden in een doffe onverschilligheid door afremmen van 

het godsdienstig leven in het Zuiden, en dit veroorzaakte een 

verregaande onwetendheid.” 1 De geestelijkheid in de dorpen zag 

deze ellende ook wel in en stelde alles in het werk om het tij te 

keren: zusters aantrekken om het onderwijs te verzorgen. De 

Ginnekense pastoor J.L. van Dijk, die twee zussen als non in 

Etten had, haalde in 1871 hoogstpersoonlijk een aantal zusters 

met twee rijtuigen in Etten op. Van Dijk kende zijn plaats wel: 

“Zijn Hoogwaardigheid neemt plaats in het eerste rijtuig, 

aangezien op het tweede rijtuig veel goed der zusters ligt, dat in 

blauwe slobben gepakt, en Zijn hoogw. daar niet achter wil 

rijden.” 2  

De bovengenoemde kroniek geeft een gedetailleerd overzicht 

van het wel en wee van de zusters in Ginneken en de 

ontwikkeling van het onderwijs. 

                                                 

1 ‘Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten, 1951, Sr. M. 
Annette’, pagina 14. 
2 Idem, pagina 40. 
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Ze is niet alleen voor de oudere inwoners interessant, ze zullen 

veel herkennen, maar vooral de jongere generaties en mensen 

die niet geboren en getogen zijn in onze wijk, zullen na lezing 

bepaalde facetten van de geschiedenis van Ginneken (beter) 

leren kennen. De oorlogsjaren nemen een belangrijke plaats in. 

Uitvoerig gaat de kroniekschrijfster in op de laatste 

oorlogsdagen, de verwoestingen door bombardementen en 

beschietingen en de ellende in de schuilkelders, maar vooral hoe 

de zusters dit alles beleefd hebben. Kortom … Ben Hulshof heeft 

weer voor een waardevolle aanvulling van de Ginnekense 

geschiedenis gezorgd. Foto’s ondersteunen de tekst en 

verlevendigen die. Een aanrader voor iedereen die in Ginneken 

geïnteresseerd is.1 

 

Nel en Sjef vierden Goud 

Op 19 juli jongstleden waren Nel Adriaansen en Sjef van 

Loenhout 50 jaar getrouwd. Een felicitatie waard. Nel en Sjef zijn 

bekenden in de Bavelse samenleving, bij allerlei activiteiten in 

het verenigingsleven. Nel werd daarvoor vorig jaar Koninklijk 

onderscheiden. Een onderscheiding die natuurlijk ook afstraalt 

op Sjef. Vanaf de oprichting is Nel actief bij de heemkundekring 

en zeker bij het museum. Mutsen, klederdracht en allerlei 

textielzaken zijn bij Nel in goede handen. Paulus wenst beiden 

nog vele gezonde jaren in ons midden. 

                                                 

1 Ander werk van Ben Hulshof: ‘Laurentiuskerk Ginneken. Een iconografie’ Ginneken 2012 
en ‘Boeren en Boter in Bavel. Geschiedenis van een zuivelcoöperatie’ Breda 1986. 
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Lezing over dialect in Noord-Brabant, met 

bijzondere aandacht voor de Baronie van Breda 

Op dinsdagavond (dus niet onze gewoonlijke maandagavond) 

20 september houdt Jos Swanenberg een lezing voor leden van 

Paulus en overige belangstellenden. 

In deze lezing wordt ingegaan op het wezen en de waarde van 

dialect. Op de eerste plaats bespreken we de positie die dialect 

inneemt in onze samenleving en wat dat betekent voor de 

verhouding van dialect tot de algemene taal oftewel het 

Standaardnederlands. Daarnaast zullen we eigenschappen van 

het dialect als taalvariëteit belichten, van woordenschat en 

klankenpalet tot aan de grammatica.  

We beginnen daarbij op grote schaal, het Nederlandse 

taalgebied, en eindigen via het tussenstation van de provincie 

Noord-Brabant bij de lokale verschillen tussen streken en 

plaatsen. Zo komen we uit in de Baronie van Breda en worden 

ook verschillen tussen Ginneken en Bavel, Alphen en Chaam en 

de stad Breda behandeld.  

Tot slot gaan we in op de veranderingen die het dialect in de 

laatste decennia doormaakt, waarbij we ons de vraag stellen of 

dialect binnen afzienbare tijd zal uitsterven.  

Jos Swanenberg werkt voor de stichting Erfgoed Brabant in ’s-

Hertogenbosch en is daarnaast hoogleraar ‘Diversiteit in taal en 

cultuur in Brabant’ aan de Universiteit van Tilburg. 

Aanvang om 20:00 uur in de Pekhoeve te Ulvenhout. 
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Archeologie uit onze achtertuin 

door Kees Leijten 

Maandag 13 juni opende het Rijksmuseum voor Oudheden te 

Leiden zijn poorten voor een nieuwe tentoonstelling 

“Archeologie uit je achtertuin“. 

Alle 390 Nederlandse gemeenten werden uitgenodigd een 

“vondst“ in te zenden. Op advies van heemkundekring Paulus 

van Daesdonck zond de gemeente Alphen-Chaam een 

archeologische vondst uit Strijbeek in. 

 

In 1979 vond de Ulvenhoutse student Hans Peeters nabij de 

Mark onder Heerstaijen een vuurstenen schaaf in een oude 

groenkuil. 
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De schaaf werd gemaakt door een Neanderthaler die het 

werktuig waarschijnlijk gebruikte om huiden mee schoon te 

maken. Het was destijds de eerste aanwijzing voor de 

aanwezigheid van de Neanderthaler in ons heem, 40.000 jaar 

geleden aan de Mark. 

 

De tentoonstelling is ondergebracht in een tien meter lange kast 

met 100 laadjes. Elk laadje is ingedeeld in vier vakken. Elke 

gemeente zo’n vakje, per provincie alfabetisch. Slechts 120 

gemeenten reageerden tot nu toe. De gemeente Alphen-Chaam 

met de schaaf; de gemeente Breda met een reispistool dat in de 

buurt van Speelhuislaan en Terheijdenseweg gevonden werd. 

Maar gemeenten als Tilburg en Amsterdam staan ongewild in 

het zonnetje. De naam van de gemeente staat op het laadje, 

maar er is geen inzending. Met rood op de konen zullen de 

meesten ongetwijfeld snel reageren. 
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Geluidsvraag 

door Wim Joosen 

Geluid 

Voor elk van ons betekenen geluiden meer dan het 

natuurkundig verschijnsel alleen. Door een of andere oorzaak is 

de ons omringende lucht in trilling gebracht en bereikt onze 

gehoorschelpen. Via gehoorgang, trommelvlies, hamer, 

aambeeld, stijgbeugel, slakkenhuis en haarcellen wordt de 

gehoorzenuw geprikkeld. Onze hersenen maken er dan een voor 

ons -doorgaans herkenbaar- geluid van.  

Door geluiden ontvangen we heel veel informatie. Wat gebeurt 

er in onze omgeving? Wat wil mijn buurman me duidelijk 

maken? Hoe prachtig klinkt die muziek? Maar, soms ook wat een 

herrie! 

Herinneringen 

Vaak roepen geluiden tevens herinneringen op. Als klein kind 

hoorde ik het geluid van duwkarren met ijzeren banden rondom 

houten spaakwielen, voortgeduwd over kinderkopjes. Al zag ik 

de karren niet -ik logeerde toen bij oma en opa ‘in de stad’- toch 

wist ik wat het was. Ook het geluid dat de grote wielen van 

kipkarren maakten in ons dorp herinner ik me goed. Omdat de 

wielen naast het ronddraaien ook iets zijdelings konden 

bewegen maakten ze dat typisch dokkerende geluid. Of het 

rustig stappen van een paard. Ook het zachte geruis, het 

gelispel, van de bladeren van de populieren achter ons huis die 

een boomgaard omzoomden. Rustgevende geluiden. 
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Zeker zijn me de onrust gevende geluiden bijgebleven tijdens de 

bevrijding in november 1944. Het oorlogsgerommel in de verte. 

De dreun van de bom die in de boomgaard van de boerderij 

achter ons huis neerkwam. De draaiende motor van de Duitse 

gevechtswagen die voor de geopende voordeur stond en 

beschoten werd vanuit een vliegtuig. (De soldaten schuilden 

tegen de kogels samen met ons in de kelder van oom en tante, 

onze buren). De op onze ‘werft’ vallende delen van onze 

schoorsteen, die door het vliegtuig werden los geschoten. Ze 

vielen net achter me, toen we -ik als laatste in de rij- naar hun 

kelder liepen. De hoog over komende soms sputterende 

geluiden van de Duitse V-raketten. Herinneringen. 

Vogels 

Van de vogels herinner ik me heel goed het getjilp van de 

talrijke mussen. Maar ook het geluid van zwaluwen, waarvan 

diverse nesten onder de dakgoot hingen. In tegenstelling tot nu 

waren er destijds mussen in overvloed. Onder de dakpannen 

thuis hadden ze hun nesten, waaruit soms ‘pattekale’ jongen 

vielen. Of er uit geduwd werden, ‘vervelend nest’. Mussen deden 

zich onder meer te goed aan hetgeen de paarden ter afronding 

van hun spijsvertering op straat lieten vallen. Ze pikten er de 

haverkorrels uit. 

Er was nog een ander vogeltje dat we heel vaak hoorden. 

Sommige vogeltjes fluiten een melodie van paradijselijke allure. 

Ik hoor zijn ‘liedje’ nog dikwijls in eigen tuin. Volgens mij is het 

melodietje in die zeventig jaar niet veranderd en gewoon -

natuurlijk- genetisch doorgegeven aan de volgende geslachten.  



287 

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, luidt het alom gekende 

spreekwoord. 

Vraag 

In een schriftelijk stukje is het moeilijk om het kenmerkende 

melodietje van dat vogeltje te beschrijven. Maar we hadden daar 

een tekst voor gekregen, in een vragende vorm. Ons moeder 

(*1901) wees ons eens op dat geluid en vertelde dat het eigenlijk 

een door ons te beantwoorden vraag was. En inderdaad, het 

klopte. Het melodietje van dat vogeltje viel samen met de vraag: 

’Wie is er de moeder van Jezus geweest?’. Het voorste gedeelte 

van de vraag is misschien wat moeilijk herkenbaar wanneer je 

het vogeltje pas bewust hoort. Maar vooral het laatste stukje 

‘Jezus geweest?’ klinkt nagenoeg het zelfde. Regelmatig riepen 

we dan samen als het vogeltje zijn melodietje net had gefloten: 

‘Maria’.  

Ik weet nog steeds niet welk vogeltje het is, zag het ook nooit 

van dichtbij.  

Weet u de naam van dat vogeltje, dat steeds die vraag blijft 

stellen? Zo ja, meld het de redactie! 

Er zal toch wel minstens één deskundige vogelaar onder de 

leden van Paulus zitten? 
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Lezing over brouwerij De Roskam 

Op maandag 21 november houdt Jan Jansen, vrijwilliger in de 

bierbrouwerij van het Nederlands Openluchtmuseum voor ons 

een lezing over brouwerij De Roskam, die nu in dat museum in 

Arnhem staat, maar vroeger in Ulvenhout. 

 

Onder de titel "Bier drinckt dat maer drincken kan" wil hij eerst 

de chronologie van de brouwerij behandelen, waarbij de ligging 

en de opvolgende brouwers aan bod komen. De genealogie van 

de brouwersfamilie Nooren komt aan bod en de verplaatsing 

naar Arnhem. Vervolgens gaat hij in op het bierbrouwen vroeger 

en nu en het zou zo maar kunnen dat we ook wat Roskam-bier 

gaan proeven. 

Aanvang 20:00 uur in de Pekhoeve te Ulvenhout. 
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De Vikingen 

door Ton van Dun1 

Bekend is dat de Vikingen, ook Noormannen genaamd, hun 

woongebied hadden in Zuid-Scandinavië en Denemarken. 

Zij vormden daar de noordelijke tak van de Germanen. 

Al in de eerste eeuw na Christus vermeldt Plinius de oudere hun 

bestaan. Hij schrijft dat zij leefden in kleine dorpjes van ongeveer 

100 inwoners en gerst en haver verbouwden. Pas vanaf 793 

vinden wij meer schriftelijke vermeldingen van de Vikingen. In 

dat jaar deden zij een overval op het klooster Lindisfarne in 

Northumbria. Daar werden de stoffelijke resten bewaard van 

bisschop Cuthbert, een van de grootste heiligen van Engeland. 

Het klooster werd verwoest en de monniken gedood of als 

slaven meegenomen. 

Ondanks het gemis aan geschreven bronnen zijn wij in de laatste 

jaren toch meer te weten gekomen over de tijd voor 793. 

Recente opgravingen in Jutland bij Århus in het Illerup Ådal 

tonen aan dat daar al in het begin van de derde eeuw hevig is 

gevochten. 

Uit een reconstructie van de meer dan 15.000 opgegraven 

wapens en andere militaire uitrustingsstukken blijkt dat rond die 

tijd een leger van minstens 1.000 krijgers het Kattegat is 

overgestoken. 

                                                 

1 Ik heb dit artikel gemaakt voor Dundoenerij, het familieblad van de Nederlandse 
familievereniging Van Dun. DNA onderzoek toonde aan dat de Goirlese tak afstamt van 
deze Vikingen. 
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Zij hebben daar een verpletterende nederlaag geleden en de 

overwinnaars hebben deze wapens als een soort offergave in het 

rivierdal geworpen. Daaronder vijf schilden met goud en zilver 

ingelegd. Het toont aan dat ook in Jutland een goed bewapende 

bevolking geleefd moet hebben om deze indringers te kunnen 

tegenhouden. Veel weten wij niet over hen. 

Na de val van het West-Romeinse Rijk in 410 breekt in heel West 

Europa een twee eeuwen durende periode aan waarover 

bijzonder weinig bekend is. Dit geldt met name voor Engeland. 

Als de Romeinse legioenen zijn teruggetrokken blijft daar een 

machtsvacuüm over. Zeker is dat inwoners van Jutland hiervan 

hebben geprofiteerd. Zij vestigen zich in Kent en in een stuk 

land in het zuiden tussen Wessex en Sussex. Ook in het overige 

gedeelte van Oost-Engeland vestigen zich volkeren van het 

vasteland. In Wessex, Sussex en Essex de Saksen. In Nothumbria 

en Mercia de Angelen, een volk uit het gebied ten zuiden van 

Jutland. De Britten zelf houden stand in Wales en Cornwall. 

Ook vertrekt (gedwongen?) een grote groep naar Bretagne dat 

dan naar hen genoemd wordt. 

Ook in Jutland heersen duistere eeuwen. Pas rond 725 krijgen 

wij meer inzicht over de omstandigheden daar. In het noorden 

wonen de Denen, in het zuiden de Saksen, in het oosten een 

Slavisch volk en in het westen de Friezen. Deze laatste groep 

bestaat hoofdzakelijk uit kooplieden die handelsbetrekkingen 

onderhouden met onder andere Scandinavië en Engeland. 

Zij zullen het waarschijnlijk ook zijn die de versterkte 

handelsplaats Haithabu (Hedeby) bouwen. 
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De plaats is nu gelegen in Sleeswijk-Holstein net ten zuiden van 

de grens met Denemarken. Het land tussen Noordzee en 

Oostzee is hier op zijn smalst. Bovendien kon nog gebruik 

gemaakt worden van een stuk van het riviertje de Schlei. 

Haithabu was goed verdedigbaar door omliggende moerassen 

waartussen, juist op die plaats, de enige route  over land liep van 

zuid naar noord.  

 
Reconstructie van huizen in Haithabu op de oorspronkelijke plaats. 

Haithabu groeide in korte tijd uit tot een welvarende plaats. Dit 

vooral vanwege de teruggekeerde rust in West-Europa door het 

optreden van Karel de Grote. Door een overwinning op de 

Saksen (772) had hij zijn machtsgebied uitgebreid tot de rivier 

de Eider, 30 kilometer ten zuiden van Haithabu. Rond 800 

verovert de Deense koning Göttrik de rijke handelsplaats. Doel is 

het monopolie van de handel tussen Noord- en Oostzee. 
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Daartoe verovert hij ook de andere belangrijke handelsplaats 

Reric, gelegen aan de baai van Wismar. De daar brodeloos 

geworden kooplieden dwingt hij in Haithabu te gaan wonen. 

Om een inval vanuit het zuiden te voorkomen hebben de 

Deense koningen reeds gedurende lange tijd een grote wal 

gebouwd tussen Noord- en Oostzee. Deze is 30 kilometer lang, 

5 meter hoog met houten palissaden en 10 meter breed. 

Haithabu bereikt zijn grootste bloei in de 10e eeuw.  

Talrijke handelsschepen en rijke kooplui bezoeken de plaats 

waar dan zeker meer dan 1.000 mensen wonen. De boeren zijn 

er verdwenen en handwerkslieden als smeden, timmerlieden en 

scheepsarbeiders zijn ervoor in de plaats gekomen. 

De aanlegsteigers voor de schepen worden groter en langer 

gemaakt. De aangevoerde handelswaren uit het noorden zijn 

pelzen, walrustanden, Noors ijzer en zeehondenvellen, maar 

vooral duizenden slaven. De Vikingen hebben hen meegevoerd 

bij hun strooptochten. Zelfs nonnen worden aangeboden. 

De prijs voor een doorsnee slaaf is 200 gram zilver. De slaven 

worden verkocht aan kooplui uit het Oost-Romeinse Rijk en 

Arabische landen. Deze brengen weer wijn, Chinese zijde, glazen 

voorwerpen, specerijen en Spaans zilver. Tot in Mesopotamië 

(Bagdad) wordt handel gedreven. Het zal waarschijnlijk ook in 

een van de handelsplaatsen zijn geweest dat de Vikingen 

schepen met een zeil hebben gezien. Tevoren werden hun 

drakenschepen louter door roeiriemen voortbewogen.  

Hun actieradius was daardoor erg beperkt. Pas als rond 725 hun 

boten met zeilen zijn uitgerust kunnen ze verre 

veroveringstochten gaan uitvoeren. 
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We zien nu ook dat er drie verschillende groepen Vikingen zijn: 

• Vikingen uit Noorwegen; zij gaan op veroverings- en 

ontdekkingstochten naar Noord-Engeland, Schotland, 

Ierland, IJsland, Groenland en bereiken zelfs in 1001 

Newfoundland. 

• Vikingen uit Zweden; zij gaan op veroverings- en 

ontdekkingstochten naar Rusland, Oekraïne, Zwarte en 

Kaspische Zee. 

• Vikingen uit Denemarken (Jutland); zij gaan op 

veroverings- en ontdekkingstochten naar Zuid-Engeland 

en geheel West-Europa inclusief de Middellandse Zee. 

 

 
Verspreiding van de drie groepen Vikingen. 
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Vikingen uit Noorwegen 

In Ierland bleven de invallen vanaf 795 beperkt tot enkele 

kustplaatsen. In 837 kwam er echter een groot konvooi van 

schepen die een permanente bezetting van het gehele eiland 

met zich bracht. In Dublin werd een grote handelspost gesticht, 

die uitgroeide tot een van Europa’s grootste slavenmarkten. 

In 980 weten de Ieren de Vikingen definitief te verdrijven. 

Rond 800 hebben de Vikingen inmiddels ook Schotland, Orkney, 

Faroër en Shetland eilanden bezet. Van hieruit gaan zij verder 

naar IJsland (870) en Groenland (980). 

Vikingen uit Zweden 

Dit is de groep die bij ons het minst bekend is. Toch waren zij 

zeer belangrijk. Wanneer zij zich buiten het gebied van de 

Oostzee gaan begeven is niet bekend. De eerste vermelding is 

uit 839 . In dat jaar bezoekt een delegatie van de Byzantijnse 

keizer Theophilus het hof van Lodewijk de Vrome. In zijn 

delegatie bevinden zich ook kooplieden van het volk Rhos. 

Zij blijken afkomstig uit Zweden en via het Ladagomeer, 

Ilmenmeer en Dnepr in Constantinopel te zijn gekomen. 

De Vikingen hebben ook Nowgorod gesticht. Rond 850 is Rurik 

er de vorst. Langs de gehele verdere route vestigen zich 

Vikingen. Belangrijkste handelsproducten zijn zilver en zijde uit 

het zuiden en pelzen en slaven uit het noorden. Halverwege de 

route stichten zij rond 880 weer een groot nieuw rijk. 

Middelpunt hiervan was Kiev. Van hieruit werden vele 

strooptochten ondernomen die veel buit en slaven opleverden. 

Oleg wordt hierbij genoemd als de vorst van het rijk der Ros. 
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Het huidige woord Rus is hiervan afgeleid. Dit rijk besloeg 

hoofdzakelijk het gebied van het huidige Oekraïne. Het groeide 

uit tot een welvarend gebied. Vooral onder Vladimir de Grote 

(978-1015), die ook het Grieks-Orthodoxe christendom er 

introduceerde, werd het een van de grote culturele centra van 

Oost-Europa. Prachtige kerken werden er gebouwd. 

Dit duurde tot 1240 toen een geweldig leger van 30.000 

Mongoolse ruiters er een abrupt einde aan maakte. De Vikingen 

hadden zich toen al vermengd met de daar wonende Slavische 

bevolking. 

Aanvankelijk waren de betrekkingen met Constantinopel niet 

vriendschappelijk. In 860 nog varen zij met een vloot van 200 

schepen tegen de stad ten strijde. Zij verwoesten en plunderen 

de omgeving maar kunnen de stad niet innemen. In 911 wordt 

een verdrag met de keizer gesloten. De kooplieden mogen er 6 

maanden verblijven om hun schepen uit te laden, goederen te 

kopen en te verkopen en alles klaar te maken voor de terugreis. 

Voedsel en scheepsuitrusting worden gratis verstrekt. In de stad 

zelf mogen zij alleen onder begeleiding komen. Tevens worden 

er 700 Vikingen in het keizerlijk leger opgenomen in de strijd 

tegen de Arabieren. In 987 wordt de band nog nauwer. 

Keizer Basilius II wordt bedreigd door een opstandige generaal 

uit zijn eigen leger. De situatie is zo dreigend dat hij de Vikingen 

te hulp roept. Hun bovengenoemde vorst Vladimir stelt hem 

6.000 krijgers ter beschikking met wiens hulp de strijd spoedig is 

beslecht in het nadeel van de generaal. Als tegenprestatie had 

Basilius II zijn zuster Anna als bruid aan Vladimir aangeboden op 

voorwaarde dat hij zich tot christen laat bekeren. 
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Het huwelijk en de doop worden op grootse wijze gevierd in 

Kiev. De keizer neemt nu ook een regiment Vikingen in dienst als 

persoonlijke lijfwacht. Zij worden de Varjagen genoemd. 

Zij hebben grote privileges en worden vorstelijk betaald: 

Veertig gouden munten per maand! Als zij hun diensttijd 

hebben volbracht keren zij als rijke lieden terug naar Noorwegen 

en Zweden.  

De beroemdste Varjager is de Noorse prins Harald Sigurdsson. 

Hij is in 1034 in Constantinopel aangekomen en voert al snel als 

officier het bevel over een eigen Varjager regiment. Onder bevel 

van keizerin Zoë (dochter van keizer Constantijn VIII , de broer 

van de kinderloos overleden Basilius II) neemt Harald deel aan 

veldslagen in Noord-Afrika, Sicilië en Syrië (Aleppo). Het waren 

vooral de Fatimiden1 die voor onrust zorgden. Met door 

plundering van veroverde steden vergaarde grote rijkdommen 

keert Harald in 1045 terug naar Noorwegen. Op deze terugreis 

huwt hij in Kiev met Elisabeth, de dochter van vorst Jaroslav de 

Wijze , zoon van de al eerder vermelde Vladimir. In Noorwegen 

zetelt intussen Magnus I, zoon van Olaf . Olaf was de halfbroer 

van Harald en destijds in een veldslag gedood door Knut, koning 

van de Denen. 

En hiermede komen we bij onze laatste groep. 

Vikingen uit Denemarken. 

Het zijn deze Vikingen (meestal Denen genaamd) van wie wij in 

West-Europa het meest te lijden hebben gehad. 

                                                 

1 Afstammelingen van Fatima, dochter van de profeet Mohammed. 
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De voornaamste oorzaak was een zwakheid van handelen van de 

opvolgers van Karel de Grote. Een eerste vermelding dateert uit 

810 als de Deense koning Göttrik invallen doet in het 

toenmalige Friesland. Vooral de zeer belangrijke handelsplaats 

Dorestad is een belangrijk doelwit. In 834 wordt de plaats geheel 

verwoest bij een overval. Antwerpen volgt in 836. De situatie is 

weldra zo dreigend dat Lothar I in 841 besluit om de 

Vikingbroers Harald III en Rorik I met Zeeland te belenen. 

Zij sneuvelen beiden al in 844. Overal op het vasteland slaan de 

Vikingen in deze tijd permanente kampen op. In Vlaanderen 

wordt de kuststrook door hen veroverd. De Gentse Sint-

Pietersabdij wordt in 851 verwoest. In 855 zijn Utrecht en 

opnieuw Dorestad aan de beurt. In de komende jaren tot 

ongeveer 880 bereiken de plunderingen hun hoogtepunt in 

onze gebieden. Het mondingsgebied van de IJzer, Schelde en 

Maasvallei vormt het uitgangspunt. In de St.-Baafsabdij in Gent 

en ook bij Asselt bij Roermond zijn winterkwartieren gemaakt. 

Van daaruit worden Maastricht en ook Aken geplunderd en in 

het noorden zijn Nijmegen, Deventer en Zutphen het slachtoffer.  

In 884 wordt een kamp in Leuven opgetrokken nadat de gehele 

omgeving geplunderd en deels uitgemoord is. Zij houden daar 

stand tot 888 als koning Arnulf hen weet te verdrijven.  

Ook in Breda en omgeving zijn vermeldingen van Denen. 

Tegenover het kasteel van Breda zou zelfs een Denenburcht 

hebben gelegen. Op een oude kaart staat daar vermeld “hier 

woonden de Denen”. In Hoogstraten zou Gelmel (een 

Vikingaanvoerder) een burcht opgericht hebben. 
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Het Gelmel kasteel staat er nog steeds. Ook in Minderhout 

wordt een burcht gebouwd. Volgens diverse personen zijn het 

sagen. Maar zou het toch de werkelijkheid niet hebben kunnen 

zijn? Hun boten hadden een zeer geringe diepgang en konden 

ver stroomopwaarts komen. Bekend is ook dat zij met grote 

aantallen te voet en te paard het achterland ingingen. Dit vooral 

als ze vaste winterkwartieren hadden. 

 

 
Breda rond 1350 met verwijzing naar de Denen 

Hun strooptochten beperkten zich niet tot onze Lage Landen. In 

juli 885 wordt Parijs met een enorm leger van minstens 10.000 

krijgers aangevallen. Tevoren hebben zij Rouen platgebrand. 

Parijs weet stand te houden tot Karel de Dikke met een leger in 

oktober 886 de stad probeert te ontzetten. 
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Tot een strijd komt het niet. De zwakke Karel besluit te 

onderhandelen. De stad wordt bevoorraad maar de Vikingen 

krijgen vrije aftocht met een losgeld van 700 pond zilver op 

voorwaarde dat zij het Frankenland verlaten. Tevoren, in 881, zijn 

Keulen en Aken al geplunderd en met Pasen 882 volgt Trier. 

Ook hier heeft Karel de Dikke een leger geformeerd om de 

Vikingen tegen te houden. Maar net als bij Parijs durft hij de 

strijd niet aan. Bij de onderhandelingen wordt de 

Vikinghoofdman Gottfried beleend met Friesland. 

Als tegenprestatie moet hij zich laten dopen en het land tegen 

andere Denen verdedigen. Ook hoofdman Siegfried in 

Vlaanderen en Brabant krijgt 2000 pond zilver als hij het land 

verlaat. Een andere hoofdman, Rollo, zien we later terug. 

Rond 890 neemt de Vikingdreiging af. In Vlaanderen wordt hun 

leger verslagen door koning Arnulf in de slag bij Leuven. Het 

leed is dan echter al geschied. Duizenden boeren en burgers zijn 

gedood of als slaven meegevoerd. Bijna alle abdijen en kerken 

zijn verwoest of geplunderd. Doordat het land niet bebouwd 

kon worden heerst er grote hongersnood. Dit is mogelijk ook 

een van de redenen dat de Vikingen vertrokken. 

Een laatste en belangrijke gebeurtenis doet zich voor in 911. 

De (Noorse) Vikingen onder hun hoofdman Rollo belegeren 

Chartres, maar lijden een nederlaag tegen een leger onder 

aanvoering van Richard I van Bourgondië. Deze heeft inmiddels 

grote faam verworven bij zijn strijd tegen de Vikingen. Ook hier 

wordt weer een compromis gesloten. Rollo krijgt in de loop van 

de jaren het gehele gebied dat later het hertogdom Normandië 

gaat vormen. Genoemd naar de Noormannen. 



300 

Zij gaan er zich blijvend vestigen met Rouen als hoofdstad. Van 

daaruit onderneemt Rollo nog eenmaal een veroveringstocht 

naar Vlaanderen in 925. Rollo overlijdt in 932 en wordt in de 

kathedraal van Rouen begraven. Hij had zich laten dopen maar 

bleef ook trouw aan zijn oude geloof. 

Zijn zoon Willem voegt ook Bretagne bij het gebied. In 942 

wordt hij tijdens besprekingen met Arnulf van Vlaanderen op 

lafhartige wijze vermoord.  

Het is uiteindelijk Willem de Veroveraar, zoon van zijn 

achterkleinzoon Robert de Duivel, die De Vikingen in Engeland 

de genadeklap toebrengt. Dit gebeurt in 1066 bij de slag van 

Stamford Bridge waarbij de eerder genoemde Noorse prins 

Harald Sigurdsson sneuvelt en Willem koning van Engeland 

wordt. Harald wordt in de Nidaros kathedraal in Trondheim 

begraven. 

Willem de Veroveraar 

In het bovenstaande ontbreekt het stukje geschiedenis over de 

Denen in Engeland. Bekend is dat zij zich al vroeg gevestigd 

hebben in het oosten en een gedeelte van het zuiden van 

Engeland. Het blijft hier redelijk rustig tot 851 wanneer Londen 

en Canterbury ingenomen worden door Vikingen. Een groot 

Vikingleger volgt in 865 en verovert Northumbria, Mercia en 

Oost-Engeland. Hun vazallen worden er als vorst op de troon 

gezet. In Wessex houden de Engelse vorsten stand en hun 

koning Alfred verovert in 886 belangrijke gebieden terug 

waaronder Londen. Een van zijn opvolgers verovert in 918 ook 

de laatste gebieden terug. York blijft echter Viking gebied. 
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Daar wordt in 948 Erik Bloedbijl tot koning gekroond. Hij was de 

oudste zoon van de Noorse koning Harald Veelhaar. Deze had 

vele zonen en volgens het Vikingrecht maakte ieder van deze 

zonen aanspraak op de troon. Gevolg was dat er na de dood van 

een Viking vorst altijd twisten ontstonden onder de zonen. 

Erik Bloedbijl dankte er zijn naam aan. Hij vermoordde minstens 

vijf van zijn broers maar moest daarna naar Engeland vluchten. 

Bij de slag van Stainmoor in 954 wordt hij gedood en eindigt 

voor Northumbria de Vikingoverheersing. 

In Noorwegen wordt de machtige Deense vorst Harald I , 

bijgenaamd Blauwtand, verdreven. Hij versterkt nu zijn gebied in 

Denemarken met ringwalburgen en verovert Haithabu terug op 

keizer Otto II. In 986 wordt hij gedood door zijn zoon Sven 

Gaffelbaard die opnieuw invallen doet in Engeland en daar ook 

Londen belegert. Als de Engelse koning duizenden Viking 

onderdanen laat vermoorden slaat Sven Gaffelbaard hard terug. 

Hij verovert nu Londen en de Engelse koning Ethelred II vlucht 

naar zijn zwager, de hertog van Normandië. Als Sven Gaffelbaard 

is overleden wordt hij opgevolgd door zijn zoon Knut die na 

Ethelreds dood trouwt met diens weduwe Emma. De Engelse 

troon blijft bezet door Vikingvorsten tot 1042. In dat jaar begint 

de regeerperiode van Eduard, zoon van Ethelred en Emma . Deze 

duurt tot zijn dood in 1066. Zijn zwager Harold Godwinson 

wordt nu koning. Diens broer Tostig betwist hem dat en roept 

de hulp in van de bovenvermelde Harald Sigurdsson. Er volgen 

dan in korte tijd twee grote veldslagen. De eerste is bij Stamford 

Bridge waarbij Harald sneuvelt. 
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De tweede volgt al drie weken later als de hertog van 

Normandië, Willem de Veroveraar, het door de slag bij Stamford 

Bridge zeer verzwakte leger van Harold Godwinson verslaat in de 

slag bij Hastings. Willem wordt gekroond in Westminster Abbey. 

Toch volgt nog een laatste hoofdstuk over de Vikingen. 

Van Normandië gaan enkele zonen van Tancred van Hauteville, 

stammend uit een geslacht van lage adel, omstreeks 1045 naar 

Zuid-Italië. Zij doen invallen in Apulië, Calabrië en Sicilië en 

verdrijven er de moslims. 

Robert Guiscard wordt hertog van het gehele gebied en zijn 

broer Rogier graaf van Sicilië. Rogier wordt tevens pauselijk 

vazal en Robert Guiscard schiet op diens verzoek paus Gregorius 

VII te hulp als deze in 1083 in de Engelenburcht belaagd wordt 

door keizer Hendrik IV.  

Een van zijn opvolgers , Rogier II van Sicilië, wordt een nog 

belangrijker persoon. In 1130 is er het schisma van de kerk in 

Rome. Een van de twee pausen, Anacletus II kroont Rogier tot 

koning van Sicilië dat dan geheel Zuid-Italië omvat, inclusief 

Napels. Zijn vloot is een van de sterkste in de Middellandse zee. 

Ook delen van Noord-Afrika worden veroverd. Zijn land is het 

centrum van kunst en wetenschap. Als zijn kleinzoon Willem II in 

1189 kinderloos overlijdt ontstaat een machtsstrijd over de 

opvolging.  

Roger II had uit een derde huwelijk een dochter Constance die in 

1186 huwt met Hendrik zoon van keizer Frederik I Barbarossa. 

Hij was in Nijmegen geboren en werd als Hendrik VI keizer van 

het Heilige Roomse Rijk. 
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Bij zijn kroning verkreeg Constance de titel keizerin. Hendrik VI 

maakt daardoor aanspraken op de Siciliaanse troon. Deze is in 

het bezit van de moeder van Willem III die optreedt als regentes 

omdat haar zoon pas dertien jaar is. Hendrik VI laat hem 

gevangen nemen, castreren, blind maken en tenslotte in 1198 

vermoorden. 

Het is het einde van het Viking tijdperk. 

 

 

 

 
 

Er zijn twee zekerheden in het leven 
Overlijden en belasting betalen 
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