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foto'S over Bavel zijn er te zien in ons museumFoto'S van Bavelse mensen, huizen, Straten, verenigingen,
bedrijven en monumenten.
Maar ook een aantal vaandels en kazuifels uit Bave1, prentbriefkaarten en zaken uit de voormalige melkfabriek St.Brigida vormen thans met de foto's de nieuwe tentoonstelling
in ons museum.
Op de openingsdag niet minder dan 125 bezoekers , zè waren

Honderden

tevreden, zè waren opgetogen.
Ook de woensd.agen daarna waren er velen

te vinden in

ons

museum.

U leest er meer over in dit tijdschrift, maar er is meer.
Erik DoIné beschrijft de zes kazuifels in het bezit van
Paulus.
Ad Jansen beschrijft de kerk van Bave1 tussen 1648 en 1B8B
en toont U een tekening van de oude kerk, een tekening die
nog nooit gepubliceerd is.
Anneke Oomes-van den Berg schreef weer haar Kroniek, verluchtigd met meerdere

FOTO'

S

I

3

Na de pauze zullen een aantal oude films uit het intussen
aI aardig gegroeide filmarchief van Pau1us draaien.
In dit archief hebben we een aantal films van Astrid Hoogerheide die jarenlang Ulvenhoutse activiteiten op film
heeft vastgelegd.
Onlangs kwamen we ook in het bezit van de films die de te
vroeg overleden Johan van Ginneken jarenlang in het Bavel-

Ireenrku nrle kri ng

P§UL.US VAN DAESDO NCK
Nieuw - Ginnekerr

heeft van gebeurtenissen, die door het jaar
plaats
vonden
en vaak het begin waren van de Bavelse
heen
se

Wijnmaand 1999

Bonte Avond.en.
Ter gelegenheid van ons

Beste Heemvrienden,

Het vijfentwintigste verenigingsjaar van Paulus is aangevangen met een aantal activiteiten in kader van het 700jarig bestaan van Bavel.
Karel Leenders heeft op 6 september ons duidelljk gemaakt
hoe de historische geografie van Bave1 er ult zlet oltewel
hoe heeft het landschap van Bavel er in de loop van de
tijd uitgezien. Waar lagen de oudste bouwlanden, waar dr
heidevelden en waar lagen de oudste woonkernen. llcn boglende lezing, die begon met een daverende knal van hrt onweer, dat juist toen Karel zijn lezÍng wilde beglnnèn boven Bavel losbarstte.
Op zaterdag 18 september hebben we samen met Karel ftn
excursie door Bavel gemaakt om te gaan bekijken waar ln
Bavel de hoogten en de Iaagten te vinden zijn. 7,o hrbbfn
we de "bergen" van Bavel'bezocht zoals de Bolberg an do
Eikberg, maar ook de plaatsen bekeken, waar vroeg€r de
wouwers gelegen hebben. De aanwezigen hebben genoten van
zowel de uitleg van Kare1 a1s van een prachtige zonnÍge
zaterdagirniddag op de fiets door de Bavelse d.reven.

Intussen is ook de tentoonstelling over Bavel-700 in ons
te bezichtigen. De expositie blijft tot half december. Vergeet niet om het museum op zondag 7 november of 5
december even binnen te lopen. Het is de moeite waard!
museum

In verband met deze Bavelse activiteiten in september is
de jaarvergadering verhuisd naar maandag 15 november. Deze
zal ondanks de brand gewoon in de Fazanterie plaats vinden. Tijdens de jaarvergadering, die stipt om 20.15 uur

begint zal o.a. ook het jubileumprograflunma van
bekend worden gemaakt. In de pauze zuIlen !{e weer
genieten van heerlijk warm worstenbrood.

Paulus

kunnen

opgenomen

(,,

l,l

zs-iarig bestaan willen we een
opdiepen. Op dit moment is
archief
ons
uit
aantal films
nog niet duidelijk welke films het zullen worden, omdat we
nog met de selectie bezig zijn. Het belooft wel een interessante avond te worden waar weer veel mensen en gebeurtenissen uit het verleden de revue zullen passeren.
Met vriendelijke groet,
Namens

het bestuur van

de

Heemkundekring Paulus van Daesdonck.

Jan van der Westerlaken,

voorzitter

TENTOONSTELL INGEN
KEIZER KAREL 15OO-2OOO

februari 1500 werd Kareffie Gent geboren. Hij was
een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis.In
zijn rijk ging de zon niet onder. Hij was ook koning over
de Nederlanden. In meerdere tentoonstellingen wordt hij te
Gent belicht. ( 6 november 1999 30 januari 2000)

Op 24

RATS, KUCH EN ...KAVrAÀR

Een tentoonstelling over een eeuw tafelen in Nederland.
80 Menukaarten en bijzondere foto's en citaten uit voorschriften van Militaire diners
(Legermuseum Delft 10 september 1999- 5 maart 2000)

5

AGENDA 1999 /2000 ( 106 )

24e

okt

Op maandag

3
3

7

15

dec

15 november 1999 houdt onze heemkundekring zijn
vier-en-twintigste algemene ledenvergadering in de Fazanterie te Ulvenhout.
Aanvang 20.15 uur

Museum open

15

5

15
15

Opening tentoonstelling "Bavel 700"
Brieven van Paulus !26
Museum open

24e Jaarvergadering
aanvang 20.L5 uur

AGENDA

in de Fazanterie

1

2

Museum open

3

Brieven van Paulus 127
Einde tentoonstelling "Bavel 700"

4

Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen
Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 14-9-1998

gepubliceerd in B.v.P.lzt pag.7 en 8
Jaarverslag door de secretaris
Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar door de penning-

meester

2000

jan

We wensen

2

Museum

9

feb

6

15

mrt

elkaar 'n opperbest nieuw millennlum tor
gesloten
Opening tentoonstelling "Over Eten Gesproken"

L

L7

5

15

activiteit

Museum open

Brieven van Paulus 128
Museum open

Einde tentoonstelling "Over eten gesproken"

april

2 Opening tentoonsteiLling PAULUS 25
3 Paulus van Daesdonck bestaat 25 jaar
15 Brieven van Paulus 129

mei

JAARVERGADERÏNG

7

Museum open

,i.

5 Verslag van de kascommissie ( de heren Christ hlirken en
Jan Vissers)
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het verenigingsjaar 1999-2000. Jan Vissers treedt af.
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begroting voor het jaar 1999-2000.
B Ingevolge artikel L7 van het Huishoudelijk Reglement
treden volgens rooster af de heren J.C. van der Westerlaken, A.P.J.M.Luijten en A.M.M.Verkooijen.
Zíj stellen zich herkiesbaar.
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement dienen de namen van and.ere kandidaten minstens 5
dagen vóór de vergadering aan het secretariaat bekend te
word,en gemaakt onder overlegging van een voordracht met
L0 handtekeningen en een bereidverklaring van de kandidaatrdat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.

9 Bespreking van het
j aar

MARK EN

verenigings-

10 Rondvraag
L1 Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.

LEIJ NODIGT U UIT

op vrijdag 19 november a.s houdt dr Karer Leenders voor de
Natuurvereniging Mark en Leij een lezing over de curtuurhistorie van het landschap in het ruilverkavelingsgebied
BaarIe-Chaam.

ook leden van Paurus zijn welkom op deze rezing
Dorpsstraat 27 te Chaam. Aanvang 20.00 uur

programma voor het

in

Bellevue

Pauze ( t 21.00 21.30 uur
Koffie met worstenbrood

)

Na de pauze zaL Pau1us U enkele films vertonen uit zijn

rijke archief.

6

BAVEL

7j
heeft daar een prachtig
waar de club, met het voormalige Nieuw-Ginneken als
werkgebied , graag ruimte vrij maakt voor een flinke brok
Heemkundekring Pau1us van Daesdonck

7OO

NIEUWE EXPOSITIE EEN SUCCES

museum

door Kees Leijten

Bave1s

Onder grote belangstelling opende Jac van der Veeken, voorzitter van de Stichting Bavel 700 op zondag 3 oktober de
tentoonstelling die Paulus heeft ingericht over het jubile-

rende dorp uit ons eigen heem.
Jac ging uitgebreid in op de successen van de feestelijkheden en deelde de aanwezigen mede dat de familie Polmann
benaderd was om een boek te schrijven over Bavel, DU de
geplande opzet niet door kon gaan.
Hij dankte Paulus voor de activiteiten in het kader van de
feestelijkheden en opende na een inleidend woord de tentoonstel I ing.
Niet minder dan 125 belangstellenden passeerden die middag
het receptieboek. Het was gezellig druk en Paulus kreeg
weer' veel toezeggingen en informatie en... er gaven zich
weer twee nieuwe leden op.
Zaterdag 2 oktober publiceerde BN/De Stem een uitgebreide
reportage over de tentoonstelling van de hand van journa-

list Frank Timmers.
Wij willen U zijn (goede) verhaal niet

historie.

De tentoonstelling wordt morgen om 14.00 uur geopend door
Jac van der Veeken, de voorzitter van het comité Bavel 700.
Vanaf dat moment is iedereen welkom om foto's en stoffelijke herinneringen uit die goede oude tijd te bekijken.
Paradepaardjes zijn vaandels van de R.K. tíerklieden Vereniging Bavel, de ffiJ, de R.K. Jonge-Boerenstand Bavel en
Schutterij Soranus. Van die laatste is ook de prijzenkast
aanwez

ig.

jaar geleden voor het eerst in officiëIe
stukken vermeld zijn. De tastbare herinneringen komen vooraI uit de laatste eeuw. En daarbij zaken uit de jaren dertig uitzonderlijk oud. Een rondgang langs de historie maakt
we1 duidelijk hoe het verenigingsleven in het dorp was en
is. Oudere bezoekers kunnen hun hart ophalen en zullen
ongetwijfeld regelmatig 'o ja, dat weet ik nog' zeggen bij
het zien van foto's van de snoepwinkel van Toosje van
Gu1ikx oftewel Toosje van de Hei, verloren gegane straten
als het Kerkepad en de Zandstraat, het Patronaatsgebouw en
beelden van de aanleg van de weg tussen Bavel en Ulvenhout.
Bave1 mag dan 700

onthouden

EXPOSITIE IN MUSET'M VAI.Ï HEEMKT]NDEKRING PAULUS VAN
IN KADER VAN 7OO-JARIG BESTMN

DAESDONCK

BAVEL BRENGT 'EIGENHEID'

IN BEELD

Herindeling of geen herindeling. Betrokken dorpsgenoten
doen er alles aan om de 'eigenheid' van Bave1 te bewaren en
te bewaken. Het dorp viert dit jaar het 700-iarig bestaan,
een tentoonstelling mag daarbij natuurlijk niet ontbreken.
Bavel wiI het 'NÍeuw-Ginnekengevoel' nog wat vasthouden.
is het ook geen probleem dat de tentoonstelling zich
op Ulvenhouts grondgebied afspeelt.

Daarom

Een van de oudste foto's uit de colTectie:
De wagennakerij van de fanilie Lensen.De foto

is uit

L890

B

Bijna aI het aanwezige is eigendom van de heemkundekring.
Er zijn ook enkele hoekjes ingericht met verzamelmateriaal
van particulieren.
Zoals dat van Ben Hulshof met zijn collectie over de oude
melkfabriek.
De grote collectie prentbriefkaarten van Jan Vissers is ook
een blikvanger. In de religieuze hoek pronken twee kazuifels, geschonken door de Bavelse kerk en een habijt van de
'Witte' paters van de Heilige Harten.
De Nieuw-Ginnekense harten gaan sneller kloppen bij het
zien van de foto's van de zes wethouders die Bavel in de
Ioop der jaren leverde aan de toen nog zelfstandige gemeente Nieuw-Ginneken.
Stempels, de ambtsketen en voorzittershamer van de burgemeester }iggen als gepensioneerden in de vitrine. Het zijn
herinneringen aan een tijd die niet meer terugkomt.
De tentoonstelling is tot 15 december te bezichtigen in het
museum Paulus van Daesdonck, Pennend.ijk 1 in Ulvenhout.
Het museum is geopend op elke eerste zondag van de maand,
van 14 tot 17.00 u. en ied.ere woensdag van 1,4 tot 16-00 u.

BN#DeStern

PAULUS VAN OÀTSDON'K

NIEUI^IS

UIT HET MUSEUM 32

door Kees Leijten
BAVEL 700... WIE HELPT ?
Van 3 oktober tot het einde van het jaar zal Pau1us in zijn
museum uitgebreid aandacht besteden aan het 700-jarig bestaan van Bavel.
Wie heeft er nog oude foto's over Bavel, die een ander niet

kent

?

U krijgt ze ongeschonden binnen een week retour !
Graag ontvangen vre ze van U in het museum of bij Wim Langen
Kloosterstraat 46 in Bavel.
Zet wel op de enveloppe wie

of wat er op de foto te zien is en wie de eigenaar van de
foto is !
We vullen de tentoonstelling nog steeds graag aan
SCHOP

lid de heer Rode uit Bavel ontvingen we deze aparte
schop. Het blad is enigszins gedraaid.
Voor ons een onbekend werktuÍg.
Is het voor de landbouw ,bosbouw of iets anders ?

Van ons

Weet U

HEEMKUNDIG TAIEERBERICHT
HEILIGEN

IN

DE WEERSVOORSPELLING 54

- Wiinmaand - Zaaimaand
Op Sint Gallen (14/1.0)
Kan d'eerste sneeuw vallen

Oktober

- Slachtmaand - Jachtmaanrl
Is het weer op Clemens fel (23/Ll)
Dan wordt de lente klaar en he1

November

116

het

2

1C

11
OVER ETEN GESPROKEN

Ter gelegenheid van de officië}e ingebruikname van onze
nieuwe vitrinekast, ons geschonken door de C.C.U. (Culinaire CIub Ulvenhout), richt ons museum aan het begin van het
nieuwe jaar een tentoonstelling in onder de titel "Over
eten gesproken"
Eten en d.e kookkunst staan centraal.
Indien U interessante zaken bezit op dat gebied houden we
ons aanbevolen.
WellÍcht hebt U nog van die oude menu's met een zeer over-

W
W

vloedige maaltijd.

W

IN

MEMORIA}II

In de afgelopen

W
,lffiWi

W.
r:ffi;,
'ffi.3a

ontvielen

2 augustus Kees van Boxel
LB augustus Toon Versaevel
t7 september Herman Dirven

,rÈ.A,

'ffi'ffi

maanden

%//_/a

Paulus wenst hen de eeuwige

ons

Beekdal 47 Ulvenhout
Riekeschot 15 Ulvenhout
Postbus

21.33

Breda

69
70
65

jr
jr
jr

rust toe

w:i

w
Driehoeksneter

,W.ffi,W
;:r,jilo,i:,:li'ffi"

{ts--

Museundeur gemeten

net de geschonken

baak

STAÀTSBOSBEHEER

Na afroop vein de tentoonstelring over 100 jaar staatsbosbeheer werden een aantar tentoongestelde voorwerpen aan paulus geschonken. ook de vele foto's kreeg paurus in langdu-

rig bruikleen.
zo ontving het

museum onder andere een baak , een driehoeksspiegel en een zevental groene aanwijzingsborden.
Staatsbosbeheer bedankt.

Kerkvaandel. Het is onbekend waar het vandaan kont. Het
werd geschonken door A.Wi jngaards.

12

SPECIAÀL

11

VOOR

IEDEREEN

DIE VóóR 1945

ÏS

GEBOREN

hlij werden geboren voor de televisie, de penicilline, polioprikken. plastic, contactlenzen en de piI en voor radar,
creditcards, atoomsplitsing, laserstralen, ballpoints,
panty's, afwasmachines, wasdrogers, elektrische dekens,
airconditioning en voor dat de mens op de maan liep.
Uíij trouwden eerst en woonden dan samen. oerouderwets niet
waar?
Wij zijn geboren voor er huismannen waren, computerspelletjes, tweelingbanen en voor kinderdagverblijven, groeps.

therapie en verpleeghuizen.
In onze jeugd waren kevers insekten en geen Volkswagens en
een ontsteking had niets te maken met elektronica. uJij
hadden nooit gehoord van TL, TV, CD, PC, FM-radio, video,
tapedecks, magnetrons, elektrische schrijfmachines, faxen,
kunstharten en -nieren, tekstverwerkers, printers, draadloze- en autotelefoons, biogarde, booreilanden en jongens met
oorringen, hippies, yuppies, drinks en BoM-vrouwen.
tlij waren er voor de A 58 en A 27, de TGV en de oecumene en
ook voor de AOlrI, WAO, hlhl en VI.]T.
Toen betekende "Made en Japan" gewoon rommel. Tja, wij
kenden ook geen pizza's, instant koffie en Mc Dona1d's.

betekende Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam en een zakhorloge kostte er f Lr-. Een ijsje kostte
3, 5 of 10 cent en een postzegel 7,5 cent. Een nieuwe auto
kon je kopen voor f 2.000r- maar bijna niemand kon dat
betalen. O ja, de benzine was toen 10 cent per liter.

HEMA

In die tijd was het roken van een sigaret chique en interegsant. POT was om in te koken, aids was Engels voor heI-

pers.
Een relatie had te maken met zaken doen en niet met een
bed. LAT-en Lastrelaties kenden wij niet. Eten uit de muur
ook niet. En de kleur rose had met baby's te maken en homo
betekende mens. VSB Bank was nog niet ontdekt.
tlij (her)kenden -moeilijk- het onderscheid tussen de seksenrmaar het niet kunnen veranderen van sekse. Wij moesten
het doen met wat vÍe waren en hadden. tlij z:-jn de laatste
generatie, die nog dacht, dat je een man moest hebben(aIs
vrouw) om een baby te krijgen.
Geen wonder, dat wij soms zo in de war zijn en dat er een
generatiekloof is. Maar....wij hebben het overleefd en dat
is een goede reden om het te vieren.
Uit: VgB-SeniorenjournaaL jrg.5

nr.1 febr.L995.

DE KERK VAN BAVET TUSSEN 1.648 EN ].888

door Àd Jansen

Inleiding

De geschiedenis van de parochie en kerk van Bave1 over de
periode 1250-1648 werd in de Brieven van Paulus nr. L25,
juli 1999, reeds uitvoerig beschreven. In deze aflevering
komt de periode na de Vrede van Mtinster aan de orde. Tot 1809
was de Brigidakerk in gebruik bi j de hervormd.en, terwi j I de
katholieken in die periode hun toevlucht hadden gezocht in
een schuurkerk. In 1809 werd de oude kerk, tegelijk met een
groot aantal and.ere kerkgebouwen in de provincie, teruggegeven aan de katholieke parochie.
De katholieken van Bavel te gast op Ypelaar, L648-L742
Bij de Vrede van Miinster van 5 juni 1648 werd de reformatie
verheven tot staatsgodsdienst, waardoor de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst verboden werd. De kerkelijke goederen werd.en eigendom van de Staat en aan de katholieke
parochies en and,ere katholieke instellingen ontnomen. De
kerkgebouwen en de pastorieën moesten worden afgestaan aan
de hervormde gemeenten, die het recht kregen deze in bezit

te nemen.

Vanaf 25 jruri werd de reformatie in de Baronie van Breda
doorgevoerd. Een commissie, bestaande uit afgevaardigden van
de symode-particulier van Zuid-Holland, de predikanten uit
het ressort van de cJassis Breda en de drossaard van die stad
als vertegenvÍoordiger van de Heer van Breda, bezocht achtereenvolgens de dorpen. 0p 27 juni arriveerde het gezelschap
in Bavel. In de namiddag preekte de Ginnekense predikant
Losecatius,eerst in de Brigidakerk te Bavel en vervolgens in

Ginneken (I).
De katholieken van Bavel waren toen hun kerk kwijt. De pastorie, eigendom van de Armen van Bavel, was niet nodig voor
de huisvesting van de predikant, die in Ginneken de pastorie
betrokken had. In principe kon pastoor Adriaan van Brakel
zijn huis blijven bewonen. De katholieken namen hun toevlucht
op kasteel Ypelaar, waar sedert twee jaar Jhr. Sebastiaen van
Ypelaar resid,eerde, die de parochie voorlopig onderdak bood.
Hij en zijn gezin waren zelf katholiek en hadden op deze rrijze 'd.e kerk aan huis'. Pastoor Adriaan van Brakel overleed
in datzelfde jaar. Hij werd in 1649 opgevolgd door pater Hendrik van Olmen die al of niet permanent op Ypelaar woonde.
Het parochieleven kon daar practisch ongestoord worden voortgezet.

14

15

pastorie werd daarna nog gedurende meer dan een eeuw verhpurd., waarna het huis door het Armbestuur werd afgestoten

De

q
§".

(r )

.

Nadat Sebastiatrn van Ypelaar hregens financiële moeilijkheden
het landgoed in L670 had moeten verkopètrr werd Thomas [íalra''
ven van Arckel de nieuwe eigenaar. Ook hij was katholiek. In
1683 liet hij, tegelijk met een nieuwe boerderij bij het kasteel, op zijn kosten voor de parochie een kerkje bouwen'op
het voorterrein van het kasteel, tegenover de boerderij
(afb.1). Van dit gebouwtje is een prent bewaard gebleven, d.ie
aantoontrdat het toch wel iets van een kerkje weg had
(

afb.2

).

Niet alleen was aan de schuur een klein koor gebouwd, naar
op het dak stond zelfs een klokketorentje. De Bavelse bevolking hoefde voor het gebruik niets te betalen, maar verrichtte bij de bouw van de boerenhoeve en de kerkschuur wel hofdiensten vopr de heer van Ypelaar, zoals het vervoer van de
materialen(J). Er zouden zelfs twee altaren in gestaan hqbben, en nog enkele andere ornamenten uit de Brigidakerk (r).
de dood van Van Arkel in 1693 braken er voor de parochie
echter minder goede tijden aan. De nieuwe eigenaar was Graaf
Marcus d.e Fonseca, raadsheer aan het hof in Wenen. Hij woond.e
dan ook niet op Ypelaar en genoot zo niet de voordelen van
een kerk op eigen terrein, zoals dat bij de voorgaande eigenaren het geval was geweest. De moeilijkheden begonnen toen
de graaf onstreeks 1730 in geldnood kwam en via zijn zaakwaarneemster Agnes de Journo een huur van dertig gulden per
jaar vorderde. In 1729 betaalden de kerkmeesters dat bedrag
eenmaal, maar weigerden om dit jaarlijks te blijven doen. Het
gevolg was een proces voor de Raad en Leenhof van Brahand,
dat bij voorbaat door de parochie werd verloren. De eigenaar
was een invloedrijk man, terwijl de katholieke gemeente zelfs
in de achttiende eeuw nog steeds een zwakke tegenpartij vormde. Dat blijkt ook uit de toon van de stukken, die duidelijk
anti-katholiek was. De zaakwaarneenster bediende zich van de
Ginnekense vorster }íouter van Opstall voor het opstellen der
vorderingen: ) De Ingesetenen van de Roonsche gmeente te
Bavel hebben sig aangenatigd en actuelijk continueeren, om
het gebruijk te neenen van sekere tiameringe staande op de
heerlijke goederen van den ijpelaar tot Bavel, ...tot verrigtinge van haare kerkelijke dienst... maar nu veele Jaare herrewaarts daar van het qebruijk genonen te hebbende sonder eeniqe helooninge, niet tegenstaande dpar over wel ninnelijke
aannaninge sijn gedaan geweest...) (').
Na

afb.7: Kasteel Ypelaar (1) volgens het ninuutplan van 1.830.
Aan de voorhof liggen de boerderij (2) net bijgebouwen (4)
en daarteqenover de vroegeÍe schuurkerk (3). Rechts de
Seninarieweg, onder de onverharde zijweg die naar de Flodder'

dreef leidt. Tegenover de huidige hoeve Seninarieweg 27 was
de ingang (5). De tekening in afb.2 werd genaakt vanaf (6).
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Na de

Bij

dagvaardiging namen de kerkmeesters meteen maatregelen.

de staten-Generaal werd een request ingediend, waarin
toestemming werd gevraagd een kerkschuur te bouwen bij het
dorp. Het gebruik van d.e kerk op Ypelaar, dat hun door de eigenaar was ontzegd, hoewel men daarvan 60 jaar ongestoord gebruik had mogen maken, zou vermoederijk toch niet iang meer
mogelijk zijn, aangezien de eigenaar wegens financiëIe moeilijkheden het slot spoedig zou moeten verkopen. Bovendien rlas
voor vele parochianen de afstand tot Ypelaar te groot (0).
op 25 november t742 deed het hof uitspraak in het proces van

Agnes de Journo tegen de kerkmeesters van de Roomsche Gemeen-

te van Bavel. Deze laatsten werden veroordeeld om: 'hunne
handen en voeten te trekken ende te houden van soodanige
schuure, als staande rs op den Ypelaar...en uijt deselve te
ruijnen aLle soodanige ornanenten en andere behoeften, als
zij zullen kunnen bewijsen door off wegens de roonsche geneente tot Bavei voors. daar inne te sijn gebragt en geplaatsl. Bovendien moest de parochie alle schade, kosten en
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rente betalen, ontstaan door haar onwilligheid de schuur te
ontruimen, alsook de kosten van de reparaties die door de
eigenaar waren verricht. vanaf ultimo juni tT29 moest er 30
gId. per jaar aan huur worden betaald ('í). De hardnekkigheid, waarmee de kerkmeesters hadden vothard in hun opstelling in deze zaak, kwam de katholieke gemeenschap duur te
staan. Totaal was men meer dan 700 grd. kwijt aan schad,evergoeding en proceskosten, hoewel met Agnes de Journo een akkoord werd, beSeikt om de huur en and.ere kosten met 350 grd.
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kopen (u).

Een nieuwe schuurkerk

in het dorp, 1743

Het verzoek bij de staten-Generaa1 werd, ter advisering doorgezonden naar de drossaard van Breda. vervolgens moesten er
een pran en een bestek word.en ingediend. op 5 februari L743
werden deze door de kerkmeesters aan d.e staten-Generaal toegezonden, met het verzoek :'... te pernitteren, on ingevolge
hetzelve Plan haare kerkschuure zeer eenvoudig net een
stroije of riette dack, net kJeine vensters, lang 60, breed
40 en hoog 32 voeten op den acker genaant de Brake, gelegen
aërn t'einde van de kuijp vérn het voors. dorp vérn Bavel te
nogen bouwen, al hetwelke de supplten ontrent zeven of agt
honderd guld. zaL konen te kosten'. 0p 2 maart werd hiervoor
toestemming verreend. rntussen mochten {e katholieken gebruik
btijven maken van de kerk op Ypelaar (').

1B
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De bouw kwam ín 1,743 gereed. Àllereerst moest er een overeenkomst worden gesloten met de eigenaren van de betrokken
akker, gelegen vrak achter de plaatÀ waar nu het H.Hartbeeld

staat, op de hoek van Kerkstraat en Kerkeind. De grond

was

eigendom van de kinderen van Leendert van den Dieistraaten
en Anneke Àdriaan Hooijen, rironend op de boer(erij ter praatse

waar nu de huizen Kerkstraat 27-29 staan (lu). Leden- van de
familie Diepstraten waren vanouds kerkmeester en stonden de
grond in bruikreen af aan de katholieke gemeente: ,... het
gebruijck van zeeker gedeelte van een parceel ackerland ond,er
h_et kerkeijnd genaent De Braak, waarop reeds net consent van
de voors. conparanten was geseth de nieuwe kerkschuur van
Bavel, soo voor haar ais haare nacomelingen en dat zoo Jange
als de Roonsche Kerk dienst in de nieuwe getinnerde kerkschuur zal worden gedaan en verrigtr. ttei gebruik en de
maar het onderhoud kwan voor reke-

iï:i.i§ï: ï:lï,ïf,"..r",

volgens het be_stek bedroeg de lengte buitenwerks bijna 23
meter, de breedte L5 meter, de zijmuren waren 3,70 m hoog,
terwijl de nokhoogte bijna 10 meter bedroeg. De muren werden
in kruisverband gemetseld in ijsselsteen; aó uinnenzijde werd
bepreisterd.,flet metselwerk moest reeds eind mei 1,743 hroren
opgeleverd ("). rn november was het gebouw gereed en konden
de kerkmeesters de rekening opmaken. Totaal bedroegen de uitgaven, inclusief de proceskosten en d,e betaling voor de kerk
op Yperaar, 2.012 gId. Hiervoor moesten twee làningen word.en
aangegaan: viul Abraham Bekkers te chaam 1.200 gld en van petronella van Àmelvoort 800 gld. De eerste steen werd gelegd
door de zoon van Jan van Zuadert, die daarvoor 50 grd aan de
kerk schonk. voor het metselwerk waren 45.000 -graure en
40.000 bovenstenen nodig, die vanuit Dordrecht per Jchip naar
Breda werden vervoerd. uit Luik kqgmen 171 manden met kalk.
Het gebouw werd gedekt met riet (IJ). De financiering en de
snelre realisatie vormen een ware prestatie van de kriine Bavelse gemeenschap.
Over het parochieleven in de achttiende eeuw zijn verd.er maar
yeinig gegevens bekend. Dat de parochie niet armlastig was
blijkt uit de krurstschatten, dió uit die tijd bewaard. zíjn
gebleven. uit de Ypelaarse tijd dateert een zilveren ciboríe
van 1682, die nu in het Bredars Mueum wordt bewaard. De koperen godsramp in de Maria Hemervaartkerk is van 1756, enkàle
jaren na de bouw van de nieuwe schuurkerk.
rn 1780 overleed Maria Jan teijten, eigenaresse van De Laarhovense Hoeve en de boerderij ten zuiden daarvan (seminarie-

weg 28 en 26).

zij

schonk de parochie een som geld voor een nieuwe Renon-

strantie, waarvoor gedurende vijftig jaar drie jaargeSijden
moesten worden gedaan, voor haarzelf en haar ouders (,*). Nu
de kerk weer terug was in het dorp, moest er ook nog een
nieuwe pastorie komen. De voormalige pastorie nabij de Brigi-

dakerk (Kerkstraat 5), werd d.oor het Armbestuur in i.258 verkp.cht aan lrlouter van opstall, die er een herberg van maakte
(^'). tíederom bracht de familie Diepstraten uitkomst. In
L764 verkocht Paulus Leendert van den Diepstraten aan pastoor
Martin Dongenaars voor 1.500 grd 90 roed.en grond van de akker
De Brake, gelegen ten noorden van de schuurkerk. Er werd een
huis gebouwd., dat nu nog bekend staat ars De oude pastorie
(Kerkstraat 45a). Martin Dongenaars bewoonde de door hem gebouwde pastorie tot 1795. In dat jaar droeg hij deze voor
1.500 gld over aan zijn opvolger Johannes van der Steen.
Hierbij werd bepaald, dat de nieuwe ei.genaar het huis direct
in goede staat moest laten opbouwen (I0). Na zijn dood moesten zijn erfgenamen het pand qtper voor hetzerfde bedrag overdoen aan de nieuwe pastoor (").
De

Brigidakerk in gebmik

1809

bij

de hemornde geneente, 1648-

vanaf 1648 tot het begin van de negentiende eeuw was de Brigidakerk in handen van de llervornde Geneente van Ginneken en
Bavel. Probleem hierbij was, d.at er in Baver maar enkere aanhangers van de reformatie woonden. Daartoe behoorden met name
de na 1648 aangesterde schoormeester en zijn gezin. Niettemin
probeerden de Ginnekense predikanten de wekelijkse predikbeurt in hun gemeente zodanig over de verschillende locaties
te verdelen, dat er iedere vijf weken in Bavg] op zondagmiddag een dienst zou kunnen worden gehouden ('ö). tilanneer een
kerk weinig gebruÍkt wordt, gaat het gebouw achteruit.
weliswaar probeerden de kerkmeesters door regelmatig enig onderhoud te laten verrichten het vervar zoveel mogelijk tegen
te gaan. In de kerkrekeningen uit die tijd word,en jaarlijks
kleinere of grgf,ere posten voor kalk, hout, leien en arbeidsloon vermerd ("). De inkomsten van de kerkfabriek bestonden
uit roggepachten, interesten, huren en lijkengeld. Uit de opbrengsten van de kerkerijke bezittingen werd niet alleen het
onderhoud van het gebouw betaald, maar ook een evenredig deel
van het classicale gelt (het aandeer in het sararis van de
predikant), het loon van de (waarnemend) koster van Bave1 en
voor die van Ginneken, varl de organist en de orgeltrapper.
De koster was verantwoordelijk voor het luiden van de ktokken, het onderhoud van het uurwerk, ,het besen schoonhouden
van de kerk, het vuL7en en effenen van ingevalTen graften en
het setten van stooved.
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In de zeventiend.e eeuw hraren er twee kerkmeesters voor de
ke k aangesteldr,^die meestal uit Ginneken afkomstig en gerefo meerd waren ("). Later was er maar één meer, meestal uit
ee van de bekende Bavelse families en van huis uit kathoti k, zoals: Leendert L.van den Diepstraet, Jacob Dielis
ars, Peter Adriaan Vincenten en Adriaan Peter Schali. De kerkmeester legde jaarlijks rekening en verantwoordi
af tegenover schout en schepenen en de predikant van
G

Af.3:

De Brigidakerk op het ninuutpTan van onstreeks L830.
I{et transept aan de zuidzijde staat niet op de juiste plaats
afgebeeTd, temij I de driekantige koorafsluiting niet
conpleet is.
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Afb.4: De Briqidakerk werd in 1883 nauwkeurig opgeneten. De
kerk blijkt iets meer west-oost gericht dan op het ninuutplan. IIet grondplan rs echter in principe onveranderd. De
uitbouw links js vernoedeLijk een portaal vóór de toren
(P.A.8., rrr-90, 10-9-1ss3)

nneken.

k de oorlogen die in de omgeving van Breda hun tol eisten,
g[ngen niet ongemerkt aan de Brigidakerk voorbij. In L794 en
1195 richtten de Franse troepen grote schade in de kerk aan,
wafrbij het gehele interieur werd vernield. De Roomse kerksc\uur bleef hiervoor gespaard, wellicht omdat deze minder
dui§etijk a1s kerk herkenbaar was. Sedert 1.785 was Adriaan
PetQr Schaliboom kerkmeester. Hij zou dat minstens 25 jaar
blijfen. Deze katholieke inwoner van Bavel woond.e Kerkstraat
46, flaI tegenover dq,schuurkerk, waarvan hij ín L774 lid van
de k(rkeraad was ("). ÀIs kerkmeester van de Brigidakerk
hieldJ hij echter de hand op cle knip en wilde geen geld uit
de
ten van de kerk beschikbaar stellen voor het weer
aar maken van het interieur. Daardoor konden er volgens
predikant enkele jaren geen diensten worden gehouden, totdat de hervormden uit eigen middelen de kerk weer wat opgeknapt hadden.
Vanaf L795 betaalde de kerkmeester ook geen vergoedingen meer
voor de predikant, de koster en de organist. flan hervormde
kerkdiensten kwam bijna niets meer terecht ("). Daar kwam
nog bij, dat er in Bavel nauwelijks belijdende lidmaten van
de hervormde gemeente waren, zodat f,p belangstelling voor het
houden van diensten minimaal was ("). De municipatiteit van
Ginneken en Bave1 had trouwens de kerkmeester van Bavel en
de kapelmeesters van Heusdenhout, Galder en Strijbeek bij resolutie van 23 maart L796 verboden betalingen te verrrichten
tenlaste van de kerkrekenÍng zonder haar uitdrukkelijke toestemming. In L807 dienden de predikant en de organist een
request in bij het Brabants bestuur om alsnog betaling van
het achterstallige loon te verkrijgen. De predikant vorderde
de jaarlijkse bijclrage uit Bavel van 1.3 gld, terwÍj1 de organist maar liefst 60E van zijn jaarwedde van 60 gld. van de
kerk in Bavel en van de drie kapellen ontving. De eisen yíerden door het bestuur van Brabant niet ingewilligd. De predikant weigerde immers aI acht jaar het door hem verschuldigde
hooftgelt te betalen.
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Bovendien was er sedert de invoering van de reformatie 'in
Heusdenhout, nog in Galder, nog in Strijbeek door de Refor'
natie dienst gedaafl. De organist zou zelfs geheel ten onrechte betalingen ten laste Bavel en van de drie kapellen
hebben ontvangen, 'omdat nog in de Kerk van Bavel, nog in de
capellen na de Refornatie geen orgel geweest rvas'. De kerk
en de kapellen waren zelfs niet in staat voldoende midde,]en
te vinden vooi: het jn stand houden van de gebouwen (").
Vermoedelijk hebben de katholieken van Bavel, vooruit lopend
op de overname van de kerk in 1648, de inventaris tijdig uit
de Brigidakerk verwijderd en ondergebracht op Ypelaar.
Kerkmeester Schaliboom had gedurende jaren met overschotten
op de kerkrekening gewerkt, waardoor het direct na L800 mogelijk was aan de kerk omvangrijke herstelwerkzaamheden te
laten verrichten. In de periode 1800-1803 werd ongeveer 1000
gld. uitgegeven en in de drie volgende jaren nog eens 500 à
600 g1d. voor het herstel van het dak en de muren van het
kerkgebouw. Ongetwijfeld met het vooruitzicht, dat het gebouw
spoedig aan de katholieken zou worden teruggegeven.

Afh.5: Eerste bladzijden van het, Kerkbo€E , dat in 1774 werd
begonnen door Adriaan van den Schajiboon, als lid van de
Kerkeraad van de Roonsche Geneente vcrn Bavel (afnetino
ongeveer 20x16 cm. rp.A.B).

De katholieken tenrg in de Brigidakerk, 1809
De schuurkerk was voor de groeiende katholieke parochie te
klein geworden . De Wet op de §taatsregulering van 1798 stelde
in het 6e additionele artikel, dat de kerkgebouwen eigendom
waren van de relatieve meerderheid der zielen. Volgens de publicatie van het Internediair Uitvoerend Bewind van L2 juli
1798 diende de Municipaliteit van Ginneken en Bavel een plan
op te stellen, dat aan ieder der kerkgenootschappen werd toegezonden. Binnen drie weken moesten deze dit plan voor akkoord retourneren, waarna er een contract betreffende de
naasting der kerken moest worden opgesteld. Wanneer er bezwaren waren, moest het gemeentebestuur een vergelijk tot stand
brengen. Daarna was er nog een beroep op het Uitvoerend Bewind mogelijk, waarna het Vertegenwoordigend Lichaan een besluit moest nemen.
De burgers van Bave1 dienden in 1798 bij het plaatselijk bestuur dan ook meteen een verzoek in om de grote of torenkerk
van Bave7, toegewijd aan de ll.Brigida volgens deze wet toe
te wijzen aan de [Stho1ieken, dÍe veruit de relatieve meerderheid vormden ("). Hiervoor moesten de kerkelijke goederen getaxeerd. worden. In Bave1 werd de Brigidakerk (zonder
de toren) geschat op 3.600 gld; het uitstaand kapitaal bedroeg 400 gId, in kas was een bedrag van 793 gld, twee percelen land werden geschat op 650 gld, de renten en cijnsen
hadden een kapitaalwaarde van 1.050 g1d.
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De totale taxatie van de bezittingen van de kerkfabriek bedroeg 6.493 grd. De katholieke parochie telde 553 zielen, er
waren Ll. hervormden. Aan de Hervormde Gemeente van Ginneken
en Bave1 kwam op grond van deze regeling een bedrag toe van
1,26

gld.

De toren en de klokken vÍaren vorgens de nieuwe wet eigendom
van de burgerlijke gemeente. rn de kerk was nagenoeg geen
meubirair aanwezig, terwijl er ook geen particuliere graven
in de kerk lagen. De aanwqTige graven kwamen toe aan het
naastende kerkgenootschap (lo) .
.*t
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De hervormde gemeente diende tegen dit plan bij het gemeentebestuur een bezwaarschrÍft in. Men wirde de pastorie in Ginneken en de kerk van Baver behouden, in ruil voor de kapellen
van Heusdenhout, Galder en strijbeek, die aan de katholieken
zouden word.en teruggegeven. De gemeente richtte zich daarna
volgends de wettelijk regeling tot het vertegenwoordigend Lichaam. Daar stagneerde de besluitvorming, aangezien er in
Brabant een groot aantal soortgelijke probremen was gerezen.
De parochie van Bavel wendde zich na enkere jaren wachten met
een noodkreet tot het vertegenwoordigend tichaam. De schuurkerk was voor de nu reeds 620 zielen (tt) telrende katholieke gemeente volstrekt ontoereikend. De Brigidakerk stond nagenoeg ongebruikt, omdat er van de erf hervormden maar één
berijdend lidmaat was. De hervormde gemeente betoogde echter,
dat de regering vorgens de t{et van 1z9B intussen niet meer
werd toegepast, zodat"fle katholieken geen recht meer hadden
de kerk te naasten ('o). Tensrotte stelde het bestuur van
Brabant voor, de schuurkerk aan de protestanten ter beschikking te stellen, in ruil voor de Brigidakerk. Dat kon de
roomsche gemeente echter niet doen op grond van de overeendie in 7743 met de eigenaren van de grond was gesloten

ïfrï:a,
rn 1807 namen een aantal kathorieke

initiatief

Brabantse prochies het

zich gezamerijk tot de koning van Horrand te
wend.en om hun kerkgebouwen terug te krijgen. uiteindelijk
besloot deze op 28e vloeimaand 1809 om in 32 praatsen in
Brabant de kerk terug te geven aan de katholieke parochie.
Daartoe behoorden beharve Baver ook Teteringen, Gilze, Alphen
en chaam. uitgangspunt rras, dat in veel praatsen de meerderom

heid zich met een noodbehuizing moest beherpen, terwijr weinigen een veel te grote kerk gebruikten. [íeI moest die minderheid een naar getal en behoefte geschikt kerkgebouw heb-

ben.
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Er moest dus een finacië1e regeling komen, waarbij de fondsen
en goederen moestenword,en verdeeld. De hervormden zoud,enrindien zij minder dan eenderde van de bevolking vormden, eenderde en indien zirj groter in getal waren de helft v.u1 de
waarde ontvangen (JU). Aan de Hervormde Gemeente van Ginneken en Bavel werd een kapitaal groot 80C gld. toegekend. De

r.k.gemeente van Bavel mocht dit voorlopig à 5E schuldig
met een jaarlijkse aflossing van 100 gld. Maar ook
toen waren de problemen niet uit de wereld. Bavel nam het
niet zo precies met de afgesproken betalingètrr hetgeen er in
1811 toe leidde dat d,e hervormde gemeente dreigde het gehele
bedrag ineens te vorderen, tenzij men bereid was de kerk weer
aan de hervormden af te staanr, Uiteindelijk werd in 18L2 de
schuld in een keer afgelost (").

blijven,

Het herstel van de Brigidakerk, 1810-1840
katholieke parochie nam de kerk na toewijzing in 1809 direct Ín gebruik. Deze verkeerde echter, ondanks de reparaties
die kort daarvoor hadden plaatsgevonden, in een zwaar vervalIen staat, zodat herstel terstond noodzakelijk was. Om hiervoor de financiële middelen te vinden richtten de kerkmeesters zich tot het bestuur van Brabant: 'dat de voorschreve
Parochiale kerk in zoodanige staat van verval is, dat daar
aan zwaare reparatieën gevordert worden; doordien de Pilaren
waarop de kap van het schip of den Buik van de kerk rust,
zijn vergairn en bijna geheel doorgerot, terwijl ook de kap
zelve geheel versleten is en de zijnuren van het schip of
buik der kerk tot op eene zekere hoogte zuTlen afgenonen
noeten worden, als buiten hpar loot staande, blijkens het
diciaratie daarvan door dekundigen gegeven...'; .
Men beriep zich op de onderhoudsplicht die verbonden was aan
het heffen van de tienden. Na het ConciTie van Trente geschiedde dit door het kapittel van 's-Hertogenboschr Dà 1648
eèhter door het Geestelijk Conptoir der Episcopale goederen.
De kerkfabriek moest volgens het Koninklijk Besluit van 1809
de kerk onderhouden, maar had daarvoor geen middelen ter beschikking.
De herstelwerkzaamheden moesten echter terston{rbeginneÍrr g€zien het gevaar van instorten van de kerk ('o). Voorlopig
leende het kerkbestuur Í 2.000r- van de Ginnekense geneesheer
Jan Baptist Maassen, tegen een rente van 4* t. Het duurde
maar liefst tot 1820 voordat het bestuur van Brabant een besluit had genomen. Uiteindelijk werd de onderhoudsverplichting afgekocht tegen een contant bedrag van f 2.000,- en een
inschrijving in het Grootboek der Nederlandse Werkelijke
Schuld van f 3.000r-, rentende 2| t.

De
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Van

de

het eerste bedrag kon het herstel worden betaald, terwij I

jaarlijkse rente van f 75,- bestemd was voor het
kerk en toren.

lopende

laatste was echter eigendom
van de burgerlijke gemeente, zod,at er van de rente f 25r- pèr
jaar aan het gemeentebestuur moest worden afgestaan. Ook van
dg uitkering in contanten kr:eeg de gemeente eenderde deel
(rr).
onderhoud van

Deze

in 1810 gerepareerd waren
('*), heeft het volledig herstel van het uit- en inwendige

Hgewel de ergste gebreken reeds

van de Brigidakerk zeker een aantal jaren in beslag genomen.
Vermoedelijk was men omstreeks 1820 hiermee nog steeds bezig.
Wellicht dat daardoor het kerkgebouw op het minuutplan van
het Kadaster van omstreeks L827 vrij onnauwkeurig is weergegeven (zie afb.3). Het zuidelijk deel van het dwarsschip

staat niet in het verlengde vErn het noordelijk deel hiervan
aangegeven. Ook de driekantige koorafsluiting ontbreekt. Het
duurde tot 1883, voordat het Kadaster de kerk nauwkeurig in
kaart heqft gebracht in verband met het heffen van grondbeIasting("'). In vergelijking met de eerste meting blijkt
ook, dat het kerkgebouw iets meer west-oost gericht staat dan
op het minuutplan. Zie hiervoor afb.3 en 4. De kerk was toen
buitenwerks, inclusief de in de kerk ingebouwde toren, maar
zond.er het aan de westzijde d.aarvoor gebouwde portaal, ruim
32 meter Iang, het schip telde vier traveeën en had een
breedte van ongeveer tien meter, het dwarsschip meette 16 bij
5| meter. Het koor vías ongeveer tien meter lang en 7| meter
breed. Het had twee traveeën met een driekantige afsluÍting.
In de oksels van het transept en het koor stonden twee uitbouwtjes. Het dak van het transept liep laag over deze uit-

bouwtjes door.

Vergelijking met de schets uit 1809 gemaakt door Hendrik Verhees (zie Brieven van Paulus nr.t25) wijst uit, dat deze architect en landmeter de kerk vrij goed heeft weergegeven. Bij
de herstelwerkzaamheden zijn aan de kerk slechts enkele wijzigingen aangebracht. Zo werd de toren ingebouwd door de zijvleugels van het schip door te trekken in twee zijruimtes
naast de toren, terwijl in de oksels van dwarsschip en koor
twee bijruimtes kwamen die als sacristie en bergruimte dienden. Tenslotte werd er -vermoedelijk pas in de loop van de
negentiend.e eeuw- een portaal aan de westzijde tegen de toren
aangezet, waardoor de twee zijruimtes v.rn de toren beschikbaar kwamen voor andere kerkelijke doeleinden. Uit de gegevens valt echter niet op te maken, of de topgevels van de
traveeën v.Ln de zijbeuken zijn gehandhaafd of onder het
aflopende dak van het schip zijn gebracht.
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toen de kerk uitwendig weer in goede staat was gebracht,
er nog vele zaken worden vernieuwd. Na reparatie van
de hoogen koor werd in 1818 begonnen met de bouw van een
nieuw hoo{flaltaar en het herstellen en vernieuwen van de zíialtaren ('o). In 1817 had men hiervoor een trr7ste of naenen
der weldoenders voor den nieuwen autaer aangelegd, waarop 42
personen inschreven vooi: een totaalbedrag van f 1184r-.
Pastoor van Steen gaf met een gift van ft42,-, het goede
voorbeeld., terwijl Jan Kanters en Josephus van Zundert ieder
f100r- ter beschikking stelden. Het altaar werd gemaakt door
de Oosterhoutse schrijnwerker Àdrianus van der Aa voor f 762.
Met de bijkomende werkzaamheden kostte het totaal ongeveer
Ook

moesten

t

f1000,-. D€ bekende Bredase schilder J.C.Huysmans (L776-1859)
voor den hoogen autaer een schilderstuk verbeeldende
de Heneivaert der lleijJige naagd Maria waarvoor hij f 60,ontving. Hij restaureerde ook de schilderstukken van de
H.Brigida en van 0.L.Vrouw die vermoedelijk de zijaltaren
sierden, waarvoor hij f 18,80 declareerde. De zijaltaren wer-

maakte

den

in

1830 eveneens vernieuwd waarvoor opnieuw een bedrag

van ongeveer t 1000r- nodig was. De altaren, waaraan veel
timmer- en schrijnwerk verbonden was, werden door de Ginnekense schilder Van Beckhoven 'gemarmerd'. Dit aIles doet vermoeden, dat deze waren uitgevoerd in de stijl van de neo-barok. In 1819 leverde de Antwerpse beeldhouwer J.B.van Hoof
twee beelden, voorstellende de H.H.Petrus en Paulus, terwijl
ook A.van der Aa nog drie beelden voor de kerk maakte.
In 1854 werd, door orgelbouwer F.toret Vermeersch te Mechelen
een nieuw orgel geleverd voor Í 3.§00r-, waarbij het oude orgel werd ingeruild voor t 2OO,- (r').
Gelukkig was de bevolking van Bavel royaal met giften. Dat
onder meer uit de lijsten van de weldoeners der kerk.
In de jaren 1810-1820 schonken enkele tientallen parochianen
bedragen van f 25,- of meer, een enkele zelfs Í L00r-, waarmp"e zL) zich een plaatsje 'kochten' in het I'leidoenersboek
('o). Dit boek werd 'opgericht' op 18 october tBLz. Het
vermeldde zowel de Tevendige als de doode weldoeners. Om
hierin opgenomen te worden, moest men minstens f 25,- aan de
kerk schenken, waarvoor men voor altijd in de lijst zou worden opgenomen. Jaarlijks werd er voor de overledenen om-

blijkt

I

Atb.8: Een scàets van de Kerkstraat, in i.ggg genaakt door
1.4. schippers, voor de' Nieuwe hlandelingen" nan j. craandij k.
Achter
de hoge nuur rechts lag het íerkhof net de reeds
yerl_a.t9n Brigidakerk, net daarioor de boerderij Kerkstraat
3, links het pand Kerkstraat 2.

Ë

streeks Allerzielen een plechtige jaargetijde gevierd

en

omstreeks de dag der kerkwijding een mis opgedragen voor de
nog levende weldoeners. Het totaal van de giften beliep in
de jaren 1810-1820 f L.L38r-. In de jaren daarna vermeldt
de l{enorie van nanen lleldoenersboek bedragen v.ul enkele
guldens tot f L00r- va.n totaq[ 35 personenr die sanen meer
dan Í 700r- bijeen brachten (").
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De kerk ontving soms grote legaten. Donatus Leenaars, boer
aan de Kerkstraat (nr.3) naast de Brigidakerk, schonk aan de
kerk en aan het armbestuur ieder een bedrag van f 1.500,-.
Voorwaarde was echter dat er gedurende 50 jaren na zijn dood
jaarlijks drie gezongen jaargetijden zouden word.en gehouden:
vppr zijn vrouw, zijn overleden zoon en zijn schoonzuster
(*'). Daarnaast werden vaak bedragen van f L00r- of meer aan
de kerk vermaakt, onder voorwaarde dat hÍervoor gedurende een
aantal jaren jaargetijden zouden worden gehouden.
In 1835 schonk de Confraterie van St.Anbrosius Biigild haar
bezittingen aan de kerk. Dit bestond uit vier zilveren schilden met ketting en vogel, ter waarde van Í 50, waarvan twee
zilveren ampullen hraren gemaakt. Verder 50 stokken bijen,
waarde f 2,50 - per stok, waarvoor jaarlijks op de feestdag
van de H..$mbrosius een gezongen jaargetijde moest worden gehouden (41).
Een interessante beschrijving van het dorp Bavel en van de
kerk, treft men ,+an in het Aardriikskundig lloordenboe.k van
A.J.vander Aa.(tr). In 1840 weet hij te melden, dat kerk en
toren uit- en inwendig in goede conditie verkeerden. In de
kerk stonden drie altaren: het hoofdaltaar, toegewijd aan
Maria Hemelvaart en twee bíjaltaren, toegewijd aan Maria Geboorte en aan de H.Brigitta (moet zijn H.Brigida). Vroeger
was de H.Brigida de eerste patrones van de kerk, maar in 1840

was dat reeds Maria Hemelvaart. De parochie van Bave1 telde
toen 700 zielen, bediend door één pastoor. 's Zomers werd de
school bezocht door 30 kinderen, maar in de winter door 60.
In het dorp zelf woonden 200.mensen. In 1850 beschrijft hij
de Brigidakerk als volgt: 'de kerk is een kruisgebouw net een

vierkanten toren, gedekt door een afgeknotte spits net een
kToktorentje op het krui§.
De conclusie is, dat de torenspits tussen 1809 en 1850 verdwenen is: afgewaaid of afgebroken (zie ook afb. 6). Het is
zeker mogelijk, dat de spits eind 1810 gedeeltelijk is verwijderd om een platform te krijgen voor de optische telegraaf, die op 1 januari 181À in opdracht van het Franse gezag
op de toren is geplaatst (").
De wijziging van patrones moet na het herstel van de kerk en
de bouw van een nieuw hoofdaltaar omstreeks 1820 hebben
plaats gevonden. In 1855 werd deze door de eerste Bredase
bisschop bevestigd.
Plannen voor een grotere kerk, L860
groei van het getal der zieien van de Bavelse parochie was

De

groot.

waren er dat 553, in 1806 620, in 1840 echter aI 700.
BrÍgidakerk werd te klein. Het kerkbestuur Iiet omstreeks
1860 verschillende plannen ontwikkelen om de bestaande kerk
uit te bouwen, dan wel een geheel nieuw kerkgebouw weg te
zetten. Een van de mogelijkhedeu was het schip te verbreden
van LO tot L4 meter, waardoor er twee zijbeuken zouden ontstaan (afb.7). Een tweede mogelijkheid was de toren af te
breken en de kerk met twee traveeën in westelijke richting
te verlengen en tevens te verbreden. Tenslotte werd nog overwogen het kerkgebouw volledig af te breken en op dezelfde
plaats weer op te bouwen. De toren was echter eigendom van
de gemeente Ginneken en Bavel. Mede in verband met deze plannen droeg de gemeente de toren get de klokken en het uur'werk
in 1860 over aan de parochie (o'). Deze verplichtte zich de
klokken op te hangen in de nieuw te bouwen toren en hierin
eveneens een nieuw uurwerk te plaatsen. Dagelijks en bii
rampen moesten de klokken worden geluid. Voor de brandspuit,
die kennelijk onderin de toren gestald werd, mp.est het kerkbestuur een nieuw brandspuithuis bouwen ("). De overdrachtsprijs bedroeg Í L.100,-.
In 1858 was er reeds door architect G.Buijs een bestek en tekening gemaakt voor de verbreding van het schiprdat Í 5.979 tzou gaein kosten. Een geheel ni,guwe kerk met toren zou daarentegen op f 2A.1,43t- komen (*o). Men heeft er nog 25 jaar
over gedaan, voordat in 1885 de huidige kerk werd gebouwd.
Intussen was men afgestapt van de gedachte de kerk uit te
breiden dan wel te herbouwen op dezelfde plaats. Het kerkhof,
dat reeds in 1860 was vergroot in westelijke richting, bood
d.aarvoor te weinig ruimte. Een andere locatie, namelijk aan
de overzijde van de Kerkstraat bij de in 1837 gebouwde pastorie leverde teveel problemen op wat betreft de grondvenrerving. Toen in 1887 de nieuwe Maria Hemelvaartkerk in gebruik
was genomen, werd de Brigidakerk in 1888 afgebroken. Enke1e
meters ten zuidwesten van de plaats van 4g toren werd het
dodenhuisje voor het kerkhof opgetrokken (t'). De nog resterende muren Tld het kerkhof werden gesloopt en vervangen
door hekken (") .

In 1798

De

Hoe

de Brigidakerk er

in

de laatste jaren heeft uitgezien,

wordt beschreven door J.Craandiih, toen hij aI wandelend door
Nederland, ook Bavel aandeed (*v). Na een toftuiging op de
nieuwe Hemelvaartkerk, vertelt hij over het oude kerkgebouw:
uitna' ...vrij wat ninder pralend, naar veel neer een deelgrijsgekend van het dorp en het dorpsleven , is het oude,
pleisterde kruiskerkje, dat op het hooge onmuurde kerkhof in

52

1'

de schaduw der linden, nevens de dorpsstraat te nidden der
benoste daken, der welige hagen, der geschoren linden vírn
BaveL 1igt....gelijk ook deze eerlang zal worden afgebroken,
en gelijk haar toren, waarop van L809 tot L8L3 een telegraaf
was geplaatst, reeds verdwenen js,. Hij doelde daarbij wellicht op de spits die de toren al sedert 1840 miste, hoewel
het niet onmogelijk is, dat de toren wegens instortingsgevaar
alvast gedeeltelijk was afgebroken. In afb.6 treft u een
schets aan van de oude kerk, gemaakt in 1884.

Besluit
conclusie van deze studie

is, dat er helaas te weinig archiefstukken bewaard zíjn, niet a1leen over de periode waarin de Brigidakerk een hervormde kerk was, maar eveneens over
het kerkelijk leven van d,e katholieke parochie in de tijd van
de schuurkerken. Zelfs de historie van de parochie in de negentiende eeuw vertoont nog grote leemtes.
De

Aantekeningen

Gebruikte afkortingen:
P.A.B.= Parochiearchief Bavel
G.A.B.= Gemeentearchief Breda

L7. P.A.B., doss.1, acte 1Bb, onderhands koopcontract, L8-4-1795; idem,
doss.2, acte 19, vest voor J.van der Steen, 29 juli 1795. De pastorie
werd op 4 juli 1822 door pastoor J.v.d.Steen voor Í 1.1.00,- verkocht
aan de parochie (P.A.B., doss.2, m.22). Na de bouw van een nieuwe pas-

torie aan de Kerkstraat nr.8, verkocht het kerkbestuur in 1838 de
voor f 1.600,- aan P.J.Heijlaarts (doss.2, nr.23).

18. Ha1lema, p.72.
l-9. G.A.B., gedeponeerde archieven Nw-Ginneken, 36 nr.5...9: kerkrekeningen
parochie Bave1, 1700-1809; met bijlagen.
2A. G.À.8., oud-adminstratief archief Ginneken, nr. 671.
21. P.A.B. , Roonsche Schuurkerk Boek van Bavel, 1774, f.l.r; De aanhef van
dit boek luidt: Anno L774, Dieu est non connencenent, ecrit par noi,
A.v.d.Schaliboon, en L'an de nótre Seigneur 7774, deneurant vis-a-vis
L'eglise Ronaine a Bavel. De Kerke Bade bestond uit: Mijnheer D'heer
Pastoir Donqenaers, Àdriaan van Sundert, A.van den Schaliboom, Hendrik
Verhees, Adr.de Bruijn, Adr.Fincenten, Peeter van Dorst, Cornelis Àdr.

Kanters en Willem Nuijten. Zie afb.5. De kerkmeesters ri{aren ín'1.774:
Jan Linders (van den Diepstraet) en Adriaen Verdaesdonk.
22. P.A.B., doss.2, acte 28,9 october 1798: Bezwaarschrift van de Gereforneerde Geneente van Ginneken en Bavel teqen het plan tot naasting
van de gereforneerde kerkgebouwen; idem, doss.Z, nt.3l, 2l maart 1805;
idem, nr.30, 1,805/6: brief van de r.k.gemeente aan het Vertegenwoordigend Lichaam, vermeldt, dat er jaarlijks door de hervormden hooguit
driemaal een dienst werd gehouden.
23. P.A.B., doss.2, acte 30, 1806: van de 11 niet-katholÍeken waren er 2
belijdend; hiervan was L lutheraan, de ander hervormd, maar voor het
verlies van zijn kerk gecompenseerd.
24. G.A.B., oud-adm. archief Ginneken, nr.677.
25. P.A.B., doss .2, acte 25, 1798.
26.
27.

1. A.Hallema:
p.59

Gedenkboek

der Ned.Herv. Geneente te Ginneken, Breda

1940,

.

2. G.A.B.,

gedeponeerde archieven Nw-Ginneken, 17, nr.43-45, Armenboeken
van Bavel; idem 49, nr.9.
.
P.A.B., doss.1, acte 7, 13 november 7742.
C.S.M.Rademaker ss.cc: Kerken in BaveJ, Nieuw-Ginneken 1987, p.17.
P.À.8., doss.1, acte 1, 1 september 1740.
P.A.B., doss.L, acte 5, 7742.
P.A.B., doss.1, acte 8, 25 november 1742.
P.A.B., doss.L, acte 18a, 14 novamber 1.743.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. P.A.B., doss.1, acte 11, 5 februari 1743; idem, acte 13, 2 maart 17437
idem, acte 14, 6 april 1,743.
10. Zie hiervoor: A.W.J-ànsen, ín Brieven van Pauius nr. L24, april 1999.
11. P.À.B., doss.1, acte 15: copie-acte voor schepenen, L8 juli 1743.
12. P.A.B., doss.1, acte 16, 1743.
13. P.À.B., doss.1., acte 18a, L4 november'1,743.
14. P.A.B., Kerkboek anno L774, doorlopend tot onstreeks 1840, f.1.2r.

Deze

is eveneens toevertrouwd aan het Breda,s Museun.
15. R.Ginneken 94, f.94, L4-4-1,758; idem 96, f.73v,31-12-L770, vermeldt:
een huis en herberg. Koper was Wouter van Opstal1, ontvanger van Gilze
en Rijen. Bij zijn dood in 1770 werd het pastorijehuijs te Bavel
(Kerkstraat nr 5, afgebroken) getaxeerd op 500 gId. Hij was ook
eigenaar van het huis Raadhuisstraat nr.1 in Ginneken, waarde 800 glds.
1.6. Het is mogelijk, dat de pastorie (Kerkstraat 45a) schade geleden had
door de Franse troepen, die ook het interieur van de Brigdakerk hadden
monstrans

vernield.

28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

47.

P.À.8., doss.2, acte 27, 19-9-1798.
P.A.B., Kerkboek, begonnen ín 7774, doorlopend tot omstreeks 1840,
laatste pagina, vermeldt de (ne)norie van connunicanten en kinderen.
P.A.B., doss.2, acte 3t.t 2l naart 1806.
P.À.B., doss.2, acte 32, mei 1806.
P.A.B., doss.2, acte 36 en 37, 1809.
P.A.B., doss.2, acte 39b..e, 1810, L81L en 18L2.
P.A.B., doss.2, acte 4L, 19e louwmaand 1810.
P.A.B., doss.2, acte 42 t/n 49, 1810-1821.
G.À.8., ddm.archief Ginneken na 1810, nr.857, 6-9-181,0: opgave door het
gemeentebestuur aan de sous-prefect te Breda van de staat der kerkgebouwen. De kerk van Bavel is eerstdaags eer2 goed en ster/r gebouw, waaraan de afgelopen tijd een bedrag van totaal Í 3.488,- is besteed.
P.A.B., doss.3, nr.90, 10 september 1883.
P.A.B., Kerkboek anno 1.774, doorlopend tot omstreeks 1840, f.35v...
P.A.B., doss.3, nr.78a, 22 december 1854. Het was gereed in 1855.
P.À.8., Kerkboek Anno 1774, doorlopend tot omstreeks 1840, f.80r-81v.
P.À.B., doss.3, nrs.60 en 64; ongedateerd, omstreeks 1810 en 1820.
P.A.B., doss.3, nrs.8Oa en 80b, 10 rnei 1855.
P.À.8., doss.3, acte 68, 1835. De ampullen bevinden zich in het Breda,s

Museum.

42. A.J..van der àa: Aardrijkskundig hloordenboe.k, d1.II, p.194-195; Gorinchem, 1840. Idem,

dl.XïI,

43. G.A.B., èdm.archief

1851.

Ginneken na 1810, nr.857. De plaatsing op de toren
van Bavel werd in november L810 per brief door de prefect van het departement van de Twee Nethen aan het gemeentbestuur aangezegd. 0p 1
januari 1811. moest het gemeentebestuur zorg dragen voor een wagen met 2
paarden en een wagen met 1 paard, voor het transport naar Bavel van een
ladder van 24 voet, een regulateur van 14 voet, een kist en nog enkele
zaken, samen een gewicht van 1100 pond. In de stukken is echter geen

enkele aanwijzing te vinden, dat er een deel van de torenspits moest
worden'afgebroken. Zíe ook: C.S.M.Rademaker ss.cc. in Kerken in Bavel,
Nw-Ginneken 1987.
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44. P.A.B., doss.3, acte

Dit

81,

onderhandse verkoop, 29

februari

55
1860.

kwam te staan in de punt van de Kloosterstraat en de Brigidastraat
en moest weer het veld ruimen voor de bouw van de huitlige kerk.
46. P.À.B., doss.3, nrs.84 en 85; 1858 en ongedateerd. De tekeningen zijn
aanwezig in het archief van de parochie Bavel.
47. Kadastrale hulpkaart Ginneken sectie K nr.95, mei 1889. De afgebroken
toren en kerk staan op deze hulpkaart nog aangegeven volgens de eerste
meting van vóór 1830, en niet volgens de hermeting van 1883.
48. Volgens de potloodtekening uit 1884 (afb.6) was de muur langs de straat
reeds vervangen door een heg. Het ingangshek bleef echter gehandhaafd.
In afb.8 is nog een deel van de zijmuur zichtbaar. In 1833 werd de
schansmuur nog gerepareed en ten dele herbouwd door aannemer P.Soffers,

45.

voor f 180,-.
49. J.Craandijkz

Nieuwe wandelingen

ITRONIEI{ UIT HET
LAND VAN PAULUS
door Anneke Oomes-van den Berg; foto's Kees Leijten

door Nederland, Haarlem 1888; p.272.

JANUARI

2 Pastor Baeten ontvangt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
van Dorpsraad Ulvenhout de "plattebuis" van verdienste.
3 Viering van het 700 jarig bestaan van Bavel officieel
van start.
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is weer een groot succes.
verenigingen) strijden om de eerste
plaats. Paulus behaalde een eervolle vijfde plaats.
Zesde Ulvenhoutse dorpsquiz

Ruim 350 mensen (28

10 Geslaagde muziekavond

bij Paulus van Daesdonck met Ger

Coppens.

t7 In het museum van Paulus wordt een tentoonstelling over
" 33 Jaar carnaval in Bosuilendorp" geopend. Tevens
wordt een boekje met dezelfde titel, geschreven door
Ben Martens, qepresenteerd.

..7._.;é-'.

Afb.6: rn october laï4 naakte A.M..(?) deze potloodtekening
van de Brigidakerk, gezien vanaf de Kerkstraat.
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29 Oranjevereniging nodigt Cees Verhulst uit om het jaarIijks ouderenfeestje luister bij te zetten.
30 Het vierde Bont en Blauw spektakel van de SUC kondigt
de komst van het carnaval aan.
FEBRUARI

4 Brandweerpost Ulvenhout krijgt een nieuwe teamcoördinator (commandant) J. Heestermans volgt H. Vermey op.
Tevens neemt men een nieuw voertuig in gebruik.
7 Opening van de tentoonstelling over 100 jaar Staatsbosbeheer in het museum van Paulus.
Kees van Alphen

+--

,ru

een boekje over.

I Leilinden voor het museum weer keurig geknipt

Burgeneester

t

schrijft er

christ Rutten vol lof over het museun
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in Ulvenhout zijn weer een groot succes. Corné Reinieren verovert de titel oppersauwelaar.

1,2/1,3 Sauwelavonden

13 Bob Zwílnenburg ontvangt
Baviaon 1999.

uit

handen van

Prins Frits

de

26 Leerlingen van groep 7 van de Klokkebei (Ulvenhout) maken kunstwerk rond het Thema "van klein naar groot en
andersom".
I'{AÀRT

5/6 Toneelvereniging Ulvenhout speelt twee maal voor uitverkochte zaal.

20-23 Toneelgroep KPJ Bavel brengt klucht op de planken.
2L Dienst van dankbaarheid van de zusters van de congregatie van zusters van Goddelijke Voorzienigheid, vanwege
hun vertrek uit Bavel.

22 "Bavel in vogelvlucht" is de titel van de lezing van
Jansen voor de heemkundekring Pau1us van Daesdonck.

Ad

APRIL

3 De paashaas brengt alweer zijn tiende bezoek aan Ulvenhout.

13 Jan van der Westerlaken en Jan Rops worden bij hun afscheid uit de gemeenteraad koninklijk onderscheiden
1,7

Leerlingen van basisschool De Rosmolen organiseren
zikale ochtend in de Pekhoeve.

'J,7

110 mensen met een verstandelijke handicap gaan met het
tiende Bavelse truckersconvooi mee door de omgeving.

22 Basisschool De Spindel (Bavel)
over China af.

sluit de culturele

mu-

week

25 Kapellenfestival en voorjaarsmarkt trekken veel bezoekers naar Ulvenhout.
30

l

AlIe kerkdorpen vieren

Koninginnedag.
Kees Peeters, Jeanne Gommers en E. van der Veeken koninklij k onderscheiden

Vrolijk wappert de vlag van Staatsbosbeheer

t
I

40
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8 Open dag op dagcentrum De Bunder in Bavel.

15 Jeugdsoos Ulvenhout

schrijft

lid in.

honderdste

\

20 Bestuursleden van de heemkundekring, Dorpsraad U1venhout Harmonie Constantia vertrekken naar het jumelagedorp Velines in Frankrijk voor een 4-daags bezoek.
28 Fietsdriedaagse van Ulvenhout van start.

1 50 jarig jubileum van I(VO Ulvenhout.

1 Garder en ulvenhout beginnen aan hun avondwandelvierdaagse.

8 De tiende avondwandervierdaagse Bavel gaat van start.

rit

25 Basisschool De spindel onthult werkstukken gemaakt o.I.
v. een kunstenaar. Dit in het kader van een provinciaar
proj ect.
..

editie

Bave1 700.

van Baver Arrno 1,92a staat

door Eric DoIné
Het

JUNI

26/23ste

IN IIET UUSETIU VAN PAULUS VÀN DAESI'ONCK
Inleiding.

29 Fietsclub Kees van Boxel bestaat 25 jaar.

13 Galderse crub van oude motoren organiseert zevende
voor oude motoren.

ZES KAZUIFETS

in het teken van

26 Monument Bave1 700 wordt onthuld.

27 Paulus onthult in de Dorpstraat ,tussen pastorie en
kerkhof, een bord met gegevens over het verdwenen Grimhuij sen

Museum

Paulus van Daesdonck kreeg

in

de loop van 1986 zes

kazuifels schonken door het kerkbestuur van de H. l{aria Hemelvaartkerk te Bavel. De kazuifels vertegenwoordigen, naast
een goede doorsnede van het aantal en soort aanwezige misgewad,en in een plattelandsparochie zoals Bavel, een grote culturele waarde.
In dit artikel worden ze aan een nad,ere studie ondenrorpen.
ATGEUE}TE GESCUIEDENIS VÀ}I

IET

XÀZUIFEL.

De oorspronkelijke naam voor kazuifel is paenula (Grieks
phainoles, phelonion), in het westen planeta genaamd. Het
gaat dan om een dagelijks kleed voor zowel mannen als voor

vrouwen. vanaf de 6e-7e eeuw is de mantel ook in gebruik bij
de geestelijkheid, hetgeen in de 9e eeuw tot een traditie is
geword,en. In de 9e eeuw is onder hen het woord casula (kazuifel) in gebruik. Dit woord is afgeleid van het latijnse casula hetgeen huisje betekent. Oorspronkelijk was de kazuifel
geheel gesloten of kon het slechts, a1s een mantel, aan de
voorzijde word.en geopend. Deze mantel had geen mouwen en was
voorzien van een kapoets. Dit woord is afgeleid van het Latijnse caputium en betekent muts. De kapoets maakte een lange
ontwikkeling door, die eindigde in de koorkap. Voor het gesloten t1rye kazuifel stond de Romeinse kleding van hogere
militairen model. Voor de gesloten kazuifel stond de kleding
van soldaten en de geopende mantel net kapoets (in de oudheid
algemeen in gebruik) van landarbeiders en reizigers. líanneer
de kapoet aan de mantel werd, vastgemaakt is niet precies bekend, maar aangenomen wordt dat dit gebruik werd bij de eerste reguliere kloostermonniken , d.w.r'. de Benedictijnen en
voortkwam uit praktische overwegingen.

Aanvankelijk in gebruik als een algemeen liturgisch gewaad
ontwikkelde de kazuifel zich in het westen tussen ca. 800 en
ca. 1000 (in het oosten pas aan het einde der middeleeuwen,

d.w.z. ca. 1400-1500) tot het belangrijkste liturgisch gewaad
priesters en bisschoppen, die het droegen tijdens het H.

vËu1

Misoffer.

t
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In het westen mogen diaken en subdiaken slechts een kazuifel
tijdens Vasten- en Adventsmissen, palm- en kaarsenwijding voor gelovigen. In het westen dragen priesters de kazuifel buiten de H. Mis slechts bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld bij processies als die op Sacramentsdagen, bij de
wijding van de H. O1iën, en bij de wijding van kerken, huizen
of and.ere gebouwen.
In het oosten dragen priesters en bisschoppen de kazuifel ook
vaak buiten de mis. De mantel met kapoet ontwikkelt zich bii
de monniken in deze periode tot hun karakteristieke lange habijt (tot op de enkels en met mouwen). Dit habijt blijft aanvankelijk eenduidig van vorm. Het kent geen versiering, hoogstens diverse kleuren, aI naar gelang de ordes die ontstondragen

den.

Voor de verschillende perioden en feestdagen van het liturgische jaar werden tot in de 13e eeuw alleen witte kazuifels
gebruikt. De oude klokvorn, neervallend tot bij de voeten
bleef tot ca. 1400 traditie. Dit kazuifel was gemaakt van een
van voren dichtgenaaid halfcirkelvormig stuk stof, van boven
voorzien van een opening voor het doorlaten van het hoofd. De
versiering van de eerste kazuifels bleef aanvankelijk sober
en beperkt tot de omboording van de halsopening en een band
op de voorzijde om de naainaad te bedekken. In de Karolingische tijd na ca. 800 komt de randomboording van de rugzijde
en het weergeven van het crux decussata of gaffelkruis (Yvormig kruis) steeds meer in zwang. Dit kruis is oorspronkelijk een runenteken en komt vooral in Duitsland vaak voor.
Het gaffelkruis werd het standaardmodel kruis voor de gotiek
en later (tweede helft 19e en'eerste kwart 20e eeuw) tijdens
de neogotiek.
In de 9e eeuw komen voor het eerst liturgische kleuren voor
op de kazuivels, maar het zal eeuwen duren voordat het gebruik van de kleuren een gevestigde traditie is en dat er
door de R.K. Kefk vanuit Rome regelgeving over komt (eerste
regelgeving L202/06 door Innocentius III (1198-1216)). Rond
1300 zijn alle kleuren die wij heden ten dage kennen com-

pleet. Allereerst zijn er het wit en het rood. Het wit als
symbool van macht, zuiverheid en onschuld (gebruikt op fees-

ten van de Verlosser, van Maria, van de engelen en van de
heiligen (met uitzondering v.rn de martelaren) en op de dag
van het Paasfeest. Het rood is symbool voor liefde en het
bloed vcln de martelaren (gebruikt voor de H. Mis op hun
feestdagen) en Pinksteren (van ca. 800 tot ca. 1300 binnen de
katholieke kerk nadrukkelijk het feest van de tiefde).
In de LZe eeuw komen er twee nieuwe kleuren bij: groen en
zwart. Groen is de kleur van de hoop.
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De kleur werd gebruikt voor kazuivels die men droeg in de
periode tussen Driekoningen en Septuagesima (zowel op zondagen a1s door de week) en tussen Pinksteren en de Advent.
Zwart werd de kleur van de rouw. De kleur bleef beperkt tot
Goede Vrijdag en tot H. Missen voor overledenen. Guilielmus
Durandus, bisschop van Mende schreef er daarna over in zijn
Rationale divinorum officiorum (1286) en vertelt in zijn geschriften dat hij heeft geconstateerd dat de kleuren door
heel de Kerk in het westen worden of zijn geaccepteerd.
Tenslotte voegde men gedurende de L6e en 17e eeuw de kleur
paars toe, maar eerst in de L8e en 19e eeuw werd het gebruik
van paarse kazuivels algemeen. De kleur wordt gebruikt voor
de Advent, de Vasten, de Quatertemperdagen en de Vigilies.
De lichtrode of rose kleur is pas in gebruik vanaf de L9e
eeuw op de zondag Laetare (Halfvasten). Ook uit de 19e eeuw
stammen de blauwe kazuifels die gedragen word.en tijdens missen op Mariafeestdagen (daarvoor wit kazuifel). Het gele kazuivel bedoeld voor de feesten der Enge1en, daterend uit de
19e eeuw en opnieuw voorgesteld ten tijde van het Rijke Roomse Leven gedurende de jaren Twintig en Dertig van deze eeuw,
werd door de Congregatie der Riten verboden.
Vanaf ca. 1200 kan het witte of goudlaken (ook wel: goudgele
zijde) kazuivel (kazuivel met goudbrocaat) alle kleuren vervangen, behalve zwart.
Hier zíj nadrukkelijk gezegd dat het hier gaat om Liturgische
kleuren en hun symbolische betekenis. We kennen nog een andere religieuze betekenis der kleuren die algemener is en bijvoorbeeld in glas-in-loodramen met religieuze afbeeldingen
wordt gehandhaafd. De liturgische kleuren sluiten zich deels
bij deze algemene kleurensymboliek aan. Zo wordt Christus op
glas-in-lood.ramen altijd afgebeeld in wit (waarheid, goedheid, maagdelijkheid liefde, glans, geloof, goddelijke wijsheid) en rood (liefde, lijden, offer) of wit en blauw (kuisheid, onschuld, oprechtheid, hoop), Maria in wit en blauw en
Johannes de Doper in rood, Petrus in geel (verraad, afgunst)
en blauw en Jud.as in geel.
Vanaf de 13e eeuw is het maken van kazuifels een kunst op
zich. Vorm en versiering ondergaan grondige wijzigingen.
Onder invloed van de gotiek ontstaat een nieuw ty?e, terwijt
nu ook voor de diverse liturgische perioden en feestdagen
kazuifels met specifieke liturgische kleuren gemaakt worden.
Een en ander had tot gevolg dat men meerdere kazuifels moest
laten maken. Vanaf de 13e eeuw ook verandert het model van de
kazuifels. Het wordt gedurende de 16e eeuw ingekort op de
armen (tot 50 cm) en rond 1700 verder aan de schouders.
(schouderbreedte wordt 40 cm).
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Het voor- en achterpand werden stijf gemaakt (met dikke stof
of gesteven papier) en ingekort tot t25 cm. Het voorpand werd
bovendien opzij boogvormig uitgesneden.
Gedurende de 13e en L4e eeuw breef het gaffelkruis in het
gebied boven de Atpen de belangrijkste versiering op voor- en
achterpand. Daarnaast doet de enkelvoudige staande balk tot
aan de halsopening de intrede, hetgeen in de tweede helft van
de 15e eeuw uitmondde in het Latijnse kruis. rn zuid Eu-ropa
behierd rtalië het model met staand,e bark op voor- en achterzijde, aan de voorzijde voorzien van een dwarsbalk ter hoogte
van de vierkante halsopening, in spanje behierd arleen de
staande balk op voor- en achterzijde.
Vanaf de 13e eeuw worden de balken versierd met borduurwerk.
Het maken van een kazuifel wordt vanaf die tijd een kunst op
zich. De borduurkunst ontwikkelde zich tot een zeer verfijnde
kunst waarin symbolische elementen als frorale motieven
steeds vaker voorkwamen. Door de tÍjd heen ontstonden diverse
(mode)moderren te weten een Romeinse (klokvormig), Duitse
(grote plooivar), spaanse (ronde vormen) en Franse (rechte
prooival-gotisch) snit. rn het oosten is steeds het klokvormig moder in gebruik gebleven. slechts het kazuifel voor de
Byzantijnse ritus is van voren opengesneden.
vanaf de L8e eeuw, maar met nErme in de 19e eeuvÍ komen op
kazuifels, naast christus monogrammen, christuskoppen, vissen, etc. hele voorstellingen voor waaronder de Geboortescène, de Kruisiging, de H. Familie, het Boek met de zeven
zegers en het Lam Gods (openbaringen), christus H. Hart of de
afbeerding van een bepaalde. heilige of marteraar. [{e praten
hier over kazuifels die gemaakt word.en voor een speciaal
feest oÍ voor de verering van een bepaarde heilige of marteIaar. Er zijn een aantal mooie voorbeelden van verspreid over
Europa die een voorbeerdfunctie uitoefenden en over geheel
Europa gua vormgeving en typologie werden nagevolgd of gebruikt werden als inspiratiebron. zo bezit de st. Martinkerk
te Tours een bekend st. Martinus-kazuifel (1866), tíenen een
wondermooi kazuifel met de H. stefanus (1868), de san Marcokerk te venetië een kazuifel met het levensverhaal van st.
Markus, de st. vitskerk te Praag een kazuifel met de H. Henceslaus (1870) en de Sacré Coeur te Parijs een fraai kazuifel
met christus H. Hart (1899). ze zijn atle rijk geborduurd en
voorzien van goudstiksel.
Als stof werd in de begintijd de voorkeur gegeven aan wol
(monniken), daarna kwamen linnen en katoenen kazuifels in

Daarnaast kwamen in het westen in de 17e t/n eind L8e eeutv
lederen kazuifels voor en in de L8e eeuw zelfs kazuifels van
stro ( ! ) voor de Kerstnacht. Vanaf het begin van de 20e eeuw
was de fabricage van zijde/halfzijde voorgeschreven, hetgeen
tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in 1961 weer werd
losgelaten. Naast zijde komen heden woI, katoen, linnen en
andere kunststoffen voor.
Tenslotte zij hier gezegd dat het overreiken van de kazuifel
aan de gewijde priester dateert van de 8e en 9e eeuhr. Men
neemt heden aan dat dit ritueel waarschijnlijk als kloostertraditie onder de Benedictijner monniken is geboren en in de
kerken voor bisschoppen en voor priesters is nagevolgd.

zwang.

Echter vanaf ca. 1100-1200 worden de mooiste kazuifers vervaardigd van zijde.
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In Nederland is het met name de Firma Stadelmaier uit Nijmegen die vanaf de vorige eeuw de kazuifels voor de Nederlandse
markt maken. Slechts een klein aantal kloosters hebben in de
19e eeuw de fabricage van kazuifels ter hand genomen, dit
voornamelijk om zichzelf te voorzien van inkomsten. Na de
komst van de Firma Stadelmaier werd het een traditie dat dit
atelier, naast de vervaardiging van rijke borduursel in eigen
atelier, speciaal borduurwerk uitbesteedde aan kloosters waar
men alle tijd kon besteden aan het werk. Er waren ook kloosters die zelf kazuifels ontwierpen en vervaardigden, met name
voor speciale gelegenheden. In het klooster was dan een speciaal naaiatelier ingericht. Het fijne borduurwerk was letterlijk morulikenwerk. Een orde die bekend is geworden door de
vervaard,iging van fraaie kazuifels met borduurwerk is die der
Benedictenessen te Breda (vanaf 1928, werkzaam op dit gebied
tot ca. 1960). Een congregatie die bekend is geworden vanwege
de hoge kwaliteit en kunstzinnigheid van het borduurwerk op
kazuifels is die der Zusters Gezelschap der Dochters van
Jezus Heilig Hart, in t9l2 gevestigd op de H. Landstichting
en van 1.928 tot 1983 gevestigd in het eigen kloosterhuis
"Koningsgaard" aan de Oude Kleefsebaan 2 te Berg en DaI bij
Nijmegen (heden Klooster "Mariadal"). Waar de Zusters Benedictenessen oog hadden voor het grote geheel, stonden de
Zusters Gezelschap der Dochters van Jezus Heilig Hart juist
bekend om de buitengewoon gedetaÍl1eerde uitwerking van
bloemmotieven, symbolen en voorstellingen op met name dure
j ubi leumkazuifels.
Interessant om te zien is hoe de vormen en beeldentaal van de
kazuifels mee gaan op de modegolven van de tijd. De vormentaal kent vanuit de 19e eeuw een neo-gotischestijl, een ArtNouveau-Jugendstil, een Art-DécostijI, een tlpisch Jaren
Vijftigstijl en sobere Jaren Zestigstijl periode.
Ertussen door vinden wij aller1ei varianten.

?
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Achter- of rugzijde. Heilige Drie-eenheid weergegeven als een
duif (H. Geest), God de Vader en de Zoon (Lam op het Boek met
de zeven Zegels uit de Openbaring). De afbeelding is zeer
verzorgd afgewerkt en rijk gedetailleerd weergegeven.
God de Vader rijst op uit een wolkenpartij. Hij heeft de armen gestrekt zoals hij de Dag en de Nacht (duisternis) van
elkaar zou hebben gescheiden en zoals hij levenden en doden
zal roepen op de dag van het Laatste Oordeel. Achter het
hoofd van God de Vader zien wij de gouden driehoek te zien
als een soort nimbus, maar hier tevens symbool voor Zijn
Alziend Oog.
Boven God de Vader zien wij de Heilige Geest in de vorm van
een Duif met wijd gespreide v1eugels. Hij straalt zijn kracht
en genade uit in de vorm van rechte, ragfijne stralen vervaardigd van gouddraad.
De H.Drie-eenheid wordt geflankeerd door z.g. orantes, d.w.z.
bÍddende engelen. Hun vleugels zijn getekend met gouddraad,
terwijl de etherische sfeer waarin zLJ zich aan ons voord.oen
wordt weergegeven door idem opkrullende lijnen van gouddraad
(effect doorzichtige wolken) .
Onder de H. Drie-eenheid zien wij gestileerde druivenranken
met aan iedere zijde een groot uitgewerkt blad met daaronder
een tros druiven (symbool voor het bloed van Christus).
Wanneer we echter goed kijken zien we dat de ontwerper ruimte
heeft gelaten voor de uitleg dat het hier tevens kan gaan om
twee grote eikenbladeren met daaronder trossen eikeltjes. Het
eikenblad is in de R.K. Kerk een oud gekerstend Germaans symbool. Het blad is het symbool van kracht, hier symbool voor
de kracht van het geloofr €tr tevens symbool voor de Triomfe-

rende Kerk.
Rondom beschreven afbeelding zien wij twee medaillons. In een
ervan zien wij een vrouwenkopje (Maria ?) in de andere een adelaarskop symbool voor de evangelist Johannes (schrijver van

het

Boek Openbaringen)

.

Het kazuifel is uitgevoerd in zijde en halfzijde.
GROEN PINI(STERKÀZUIFEL.

Firma stadelmaier Nijmegen b.v. r ca. 1900. Neo-gotisch.
Het groene kazuifer is aan de voor- en achterzijde voorzien
van roodkleurig gaffelkruis (y-vormig) en behoort tot een van
de allermooiste creaties in de correctie van de firma rond de
eeuwwissel ing.

Frontzijde: op kruising gafferkruis cirker waarin Heilige
Drie-eenheid in de vorm van in elkaar geschoven cirkel met àe
tekst "DEUS". Gaffetkruis voorzien van aren, symbool voor het
leven en het lichaam van Christus (brood).

De kleur van het kazuifel is groen. Groen kwam op als kleur
binnen de R.K. Kerk vanaf de 12e eeuw en was vanaf het begin
symbool voor hoop. Maar het is met name vanaf de 13e eeuw dat
het groene kazuifel werd geÍntegreerd in de jaarkalender van
feestdagen van de R.K. Kerk. De kleur werd. gebruikt tussen
Driekoningen en Septuagesima op zondagen en gewone dagen
waarop niet het feest van een (algemene) heilige werd gevierd, en tussen Pinksteren en de Advent. Door de tijd heen
zíjn er heiligendagen tussendoor ge-komen, waarop men liever
een wit kazuifel droeg. Uiteindelijk bleef groen beperkt tot
de Pinkstertijd.

t
49

Hrr KÀzurFEt vooR

FEESTEN vAlI DE VERTOSSER, VÀN UÀRrA (VÀIIÀF
19E EEUn OOK BIÀUll), DE ENGETEN EN VÀN HEILTGEN, UTTGEZONDERD

UARTEIÀREN.

Firma Stadelmaier Nijmegen b.v. r cd. 1'925. Kazuifel voorzien
van borduurwerk uit het voormalig atelier Zusters Gezelschap
der Dochters van Jezus H. Hart (toenmalig gevestigd op de H.
Landstichting)
Het witte kazuifel, overdekt met aan de neogotiek herinnerende cirkels waarin steeds drie cirkels met de symbolen voor de
Heilige Drieëenheid, te weten de wereldbol met kruisje voor
God de Vader, de duif voor de H. Geest en het Christusmonogram voor de Zoon. Het is op de rug- en voorzijde voorzien
van een groen gaffelkruis. Dit is versierd met het extreem
gestileerde roosmotief (de blaadjes word.en gereduceerd tot
vierkantjes). De gestileerde rozenblaadjes doen Art-Déco aan.

PAARS I{AZUIFEL

(ca L9L0)

In een ovaal staan de letters IHS (middeleeurdse schrijfwijze
Ihesus). Worden de letters in minuskels geschreven, dan
plaatst men een horizontaal lijntje als afkortingsteken
erboven of door de I die dan in het midden is geplaatst en de
vorm van een kruis krijgt. Dit alles heeft te maken met de
devotie voor de naam van Christus. De Jezuiten, grote bevor-

deraars van d.e verering van de Zoete Naam van Christus, namen
IHS bekroond door kruis en lijdenstekenen op in hun ordezegel.
In de L9e eeuw werden de letters IHS uitgelegd als lesus

Hominum Salvator. De plaatsing van de letters wordt dan
speelser. Wij hebben hier niet te maken met een Jezuitenkazuifel, maar met een kazuifel voor. de feesten van de Verlosser, van Maria, van engelen en van heiligen, uitgezonderd
martelaren.

Het kazuifel is vervaardigd van zijd.e en halfzijde.
Wit behoorde, tezamen met het roodkleurige kazuifel vanaf de
9e eeuw tot de vroegst gebruikte liturgische kleuren. Het
witte kazuifel kreeg om die reden vanaf de 13e eeuw in de
toen vastgestelde jaarcyclus van ered.iensten van de R.K. Kerk
een grote ro1 toebedeeld. Vanaf de 19e eeuw wordt het witte
kazuifel regelmatig vervangen door het goudkleurige. Het gaat
daarbij niet zozeeÍ om een veranderend.e kleursymboliek dan
wel om een veranderende smaak (Iees: mode).
Vanaf de vroegste tijden staat wit symbool voor macht, zuiverheid en onschuld. In de L9e eeuw wordt daaraan nadrukkelijk de Goddelijkheid en Alwetendheid van God de Vader en

WIT

IaZUIFEL (ca L930)

zijn

Zoon toegevoegd.
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PMRS KÀZUIFEI VOOR DE ÀDVENTTIJD, DE VASTENTIJD, VOOR QUÀEN TEVENS IN GEBRUIK VOOR DE VIGILIES (NÀCHT-

TERTEI.IPERDAGEN
HÀKEN) .

Firma stadelnaier Nijmegen b.v., cd. 1910. Kazuifel voorzien
van borduurwerk uit het voormalig atelier van de zusters
Gezelschap van Jezus H. Hart, toenmalig gevestigd op de H.

Landstichting.

Het paarse kazuifel is overdekt met gestileerde bloemmotieven, are en eikenbladmotieven. De bloemmotieven tonen ons
bloemen in volle bloei en bloemen in de knop symbool voor het
geloof en de toekomst. Het aremotief wijst ons op het dageIijks bestaan in Gods schepping (dagetijks brood), het eikebrad is symbool voor kracht en tevens symbool voor de Zegenvierend.e Kerk. De drie motieven komen in clusters voor hetgeen verwijst naar geloof (eikeblad), hoop (are) en liefde
(bloemen).
De voorzijde van het kazuifel toont ons een brede staande
balk afgezet met rijk uitgevoerd (koord)borduursel. Hierbinnen zijn genoemd.e bloem-, are- en eikenbladmotieven zilver
uitgevoerd en zo geschikt dat boven in de balk een kruis
zichtbaar is.
op de rugzijde is van rijk (koord)bord.uursel een groot kruis
uitgevoerd, waarbinnen de motieven, eveneens zilverkreurig
zijn.
op de kruising zien wij een liggend kruis met daarop
een schaap liggend op (gestileerd weergegeven) het boek met
de 7 zegels van de Openbaring.

Het kazuifel is vervaardigd van zijde/brokaat en halfzijde en
zeer mooi afgewerkt.
De kleur paars werd ingevoerd gedurende de L6e en 17e eeuw,
maar pas in de L8e en L9e eeuw algemeen gebruikerijk aIs
kleur van boete. Een bijzonder gebruik van het paarse kazuife1 werd het dragen van deze kleur ten tijde van het nachtwaken in de Paasnacht.

Opmerkelijk is de vorm van het kazuifel. Het heeft diepe
insnijdingen aan beide zijden en een vrij kort voorpand
waardoor de priester meer armslag heeft. Doorga.rns kent men
dit model in spanje of Zuid Frankrijk, waar dit soort kazuifels dan nog voor-zien zijn vtu:r franjes. Als voorbeerdmodel
voor dit tlpe kazuifel heeft de Firma stadermaier uit Nijmegen dan ook het beroemde Vastenkazuifel van de bedevaartspraats santiago de compostella ge-staan. De reden van de
keuze van dit model voor (door ?) de kerk van Bave1 kon de
auteur helaas niet achterhalen.

I

ROOD KÀZUIVEI VOOR GEBRUIK OP FEESTDÀGEIT

VÀlI I,IÀRTEIÀRE}T EN

OP

PINXSTEREN.

Firma stadelmaier Nijnegen B.v.r ca. 1910. Kazuifel voorzien
van borduurwerk uit het voornalig atelier van de Zusters Gezerschap der Dochters van Jezus H. Hart (toenmalig gevestigd
op de H. LandstÍchting).
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Het rode kazuifel is overdekt met neogotische motieven in de
vorm van cirkels met het aan de laat gotiek ontleende visblaasmotief (symbool Christus) .
Op de voorzijde zien wij een medaillon met de letters A(lpha)
en O(mega). Christus zeíz "Ik ben de AIfa en Omega, het Begin
en het Einde" (Apocalyps Ir8). Tussen de letters zien víij het

triomferende kruis oprijzen. Het medaillon is opgenomen in
borduursel (stiksel van zilveren draden) dat is gestikt vanaf
de hals en dat het effect veroorzaakt alsof de medaillon aan
een rijk uit-gevoerde halsketting hangt. Een zelfde effect is
nagestreefd bij het aanbrengen twee groene stroken aan de
zijden van het voorpand, aan het einde voorzien van Christusmonogrammen. Ze zijn gevat in borduurwerk, die voor het effect zorgen alsof nen een stola ziet, die over de schouder
van de priester hangt.
De achter- of rugzijde is voorzien van een groot goudkleurig
Christusmonogram (vorm Grieks kruis) omgeven door een stralenkransrmet in het centrum een rnedaillon waarop het hoofd
van Christus net doornenkroon. Wij zien Christus gelaat recht
van voren. Het medaillon heeft een zwarte achtergrond en is
verwerkt als aureool met stralenkrans (goud borduursel).
Ook zien wij langs de zijden van het achterpand groene stroken met aan het einde Christusmonogranmen, gevat in borduurwerk dat het effect geeft alsof de priester een stola heeft
omhangen.

De

hals is afgezet met een groene boord.

Het kazuifel is vervaardigd van zijde en halfzijde en van hoge kwaliteit.
,
Het borduurwerk is zeer fijn afgewerkt. Opvallend is het
steeds groter worden van de afbeelding nidden op de rugzijde
van het kazuifel. Is het kazuifel in de L9e eeuw nog druk bewerkt en voorzien van vele afbeeldingen, na 1900 verandert
dit en komt er steeds vaker één afbeelding op voor, die door
de tijd steeds groter wordt. De afbeelding van Christus is
gebaseerd op de daarvoor algemeen geldende middeleeuwse typologie zoals deze bijvoorbeeld voorkomt Ín het werk van de
gebroeders van Eyck, Hugo van der Goes en Albrecht Dtirer.

wit, tot de vroegste liturgische
kleuren (vanaf 9e eeuw). Rood is symbool van liefde. Aangezien Pinksteren binnen de R.K. Kerk het berangrijkste feest
van liefde is wordt tijdens de H. Mis op Pinksteren een rood
kazuifel gedragen. Rood is tevens symbool van het onverschrokken gedrag van de martelaren. Vandaar dat er op hun
feestdagen altijd een roodkleurig kazuifel gedragen wordt.
Rood behoorde, tezamen met

HIT

SEHINÀRIEKAZUIFEI.

Makers: Zusters Benedictenessen Breda, ca. 1930.

Tijdens de opleiding tot priester aan het Groot- en Klein-Seminarie wordt, tijdens het oefenen van de riten van de H.
Mis, gebruik gemaakt van eenvoudige witte kazuifels (symbool
onschuld en zuiverheid leerling) voorzien van een groot
goudkleurig geborduurd kruis op de rugzijde (symbool glörie
van God) en voorzien van de letters IHS (Iesus). (Het gaat
hier niet om een kazuifel van de Jezuiten, immers dan zouden
de letters anders zijn lueergegeven en omringd zijn met de
passiewerktuigen. ) Het is dit een-voudig t1rye kazuifel dat
paters missionarissen graag vanuit hun studietijd meenamen
naar de missie om het aldaar te dragen tijdens de H. Mis.
en uitvoering van het kazuifel wijzen erop dat het hier
gaat om een voormalig exemplaar van het KIein-Seminarie
IJpelaar (gebruik in laatste jaar), een kazuifel dat men mee
kreeg wanneer men zijn studie voortzette aan het Groot-Seminarie en dat daarna terecht is gekomen in de kerk van Bavel.

T1rye

Het kazuifel is vervaardigd van halfzijde.
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Het kazuifel is egaal rose en is zowel aan voor- a1s aan de
achterzijde voorzien van een wit gaffelkruis' Dit is voorzien
van wijriranken met druiventrossen tussen bladeren, symbool
voor de Levende christus en voor de "ware wijnstok" - christus
' 14-6) en
zeí;"Ik ben de wQ9, de waarheid en het leven" (Johwijnrank
is
Deze
5).
"Ik ben de ware wijnstok" (Joh. 15-1 en
komt
Vasten
de
Halverwege
meestal slechts veisieringsmotief.
het motief in ons midden a}s wil het ons aansporen het vasten
vo1 te houden en dat wij het allemaal doen uit liefde voor de
ware Christus.

of "gemilderd paars" (bleekrood) is als liturgische kleur aI o.rà. De kleui wordt vanaf de 18e eeuw gedraen d'e derde zondag van
i"n op de vierde zon-dag van de vastenvoor
de R.K. Kerk een
hebben
,otdagen
Genoemde
Advent.
ó"
,,vreugdevol" karakter. Het rose kazuÍfel is dan ook het enige
kazuifel met een speciale liturgische kleur, dat de priester
mag kiezen om te dragen bij bijzondere gelegenheden.Eeí voorbeeld. Iemanó is jàrig, gepromoveerd of geslaagd voor
een op-Ieiding en laat aË daïk een H. Mis opdragen. Rose is
en van
in ae n.r. Kerk de kleur van de "stichtende woorden"uitzonbij
dan
zal
het (vreugdevolle) orgelspel. De priester
dering kiezen voor een rose kazuifel, terwijl de diaken en
;ubdiaken naast de priester op het altaar een rosekleurige
tunica of dalmatiek dragen.
Het kazuifel is vervaardigd van zijde en halfzijde en zeer

De kleur rose

eenvoudig van uitvoering.

Literatuut:
- E. Braun, Die Liturqie. Gewanung. Freibutg 7907'
- E. Braun, Die Liturgische paramentik- Freibutg 7926'
- A. Barbier de Montault, Le coatune et Les uaaqes eccfés- Paris, z'i"
- Kath. EncycTopedie, Amsterdam 7936- Deel XV. pp' L34-L35'
- J.J.M. Timmers, ChÍisteliike Symboliek- Bussun 1974' no's 238, 473 en 63L.
- 8.14. Dolné, €.d.t Een veefkleutig habiit- Nijnegen 7988'

ROSE LAETÀRE HÀLFVÀSTEN (VIERDE ZOilDÀG VÀSTEN) KÀZUTFEL,
TEUENS GÀITDETTE-XAZUTFEL (DERDE ZOnDÀG VÀN ÀDVENTS-ZOIIDÀG) .

Firma Stadelnaier Nijnegen b.v.r cà. 1,9L0/20. Het kazuifel is
voorzien van decoratie uit het atelier van de Zusters Gezelschap van Jezus H. Hart (toenmalig gevestigd op de H. Land-

stichting).
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BRIEVEN VAN PAULUS
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is het informatieblad voor de leden van de heemkundekri.ng paulus van Daesstaat internationaal geregistreerd onder rssN-0166-043g, verschijnt vijf maat per jaar en geeft naast veer informatie voor de leden ook
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
donck. Het

vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en BaveL
de gemeente Nieuw-Ginneken.

: C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-5612742
: C.J.M. Leijten

Redactie

"É::' ---:-:;

COLLECTIE PAULUS' MUSEUM 7!7

ontvingen we weer vele zaken voor
onze museum-collectie.We kunnen de giften onderbrengen in
de volgende deelco]lecties :

In de afgelopen

maanden

Redacti eadres
Lay-out en vormgeving
De heemkundekring'Paulus

van Daesdonck'werd opgericht 3 aprir 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975. De vereniging is ingebij de Kamer van Koophandel te Breda onder nunmer v 2g256g.

schreven

secretariaat
Bankrekening
Girorekening

: Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-43.34.gg
: 52.18.33.639 t.n.v.pau1us van Daesdonck
: 37.13.311 t.n.n.paulus van Daesdonck
Ledenadministratie : Paulus van Daesdonck,postbus Bg, 4850 AB ul.venhout.

MUSETJU

De heemkundekring heeft'n eigen heemkundig rnuseun op 't adres pennendijk 1
museum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en
eLke woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
schenki.ngen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 16.00 uur. In juli en augustus is het nuseum gesloten.
Het museun is ondergebracht in de Stichting ,paulus Museum' (S 10.49.79)

Het

CURIOSA

Hondenpenning Breda;
FOTO-ARCHIEF

VeeI foto's van Bavel

BESTUUR

J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.À.van Dorst

KEUKEN

platte garde; jodiumbusje;

W.À.

Langen

H.J.M. Meeren
À.P.J.M. Luijten
À.P.M,

KLEDING

J.A.M.

'n Herenboord; twee dameskraagjes
RELIGIE

PUBLICÀTIES

Geborduurd wandkleed "Gebenedijd zij God in zijn Engelen en
zijn Heiligen"; Gebedenboekje Kevelaer; 2 kerkboeken

t977

78

L979

2 dozen Boldoot; doos 57L1; 2 dozen Drostepastilles;

STAÀTSBOSBEHEER

Zeven aanwijzingsborden

; stempels; hielstukken; hoekspie-

baak

secretaris
2e secretaris

199 8

1996
199 7
199 8

Galder/Stri. j beek

1

986
987
1 987
1 990
1 994
1 994
1 996
1 996
1

en Nieuw-Ginneken Brieven van paulus

I

1996
1997

46

lil.BeugeIs, C. Lei j ten( BvP
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Wolk en Annevill.e J.M.E.M. Jespers
l{andelen in Strijbeek
J. Jespers en Drs.H.Verhoeven
Kerken in Bavel
Dr.C.S.M. Rademaker SS.CC

in Ulvenhout (CalIot)
Het Mastbos en Van Schermbeek

Wandelen

De Ginnekensche TramweS

Bib).iografie II

Mij.

Wandelen op Luchtenburg
Veldnamen 26 (Index)

Gemaallijst 1795
97 Straatnamen
999 Carnaval
Ulvenhout
1 999 Geschiedenis Boswachterij
1

Ir.

ld.

Bonekamp, M. Scheepers

Spierings
P,van de Ven e.a.
C.J.M. Leijten (BvP

À. J.

À. W. Jansen

in

Ben

UIv.

C. Martens

C.P.M. van Àlphen

7, 50
7, 50

20,5r10,

-

5r10,

-

20,101)

Jacgues Jespers
Ir. Chr. Buiks, J. Spoorenberg
J.M.II. Broealers, À.W. Jansen

199 6

UITSPRAAK

i99B

technisch coördinator
medew.

19

1 1B

1996
199'1
1997

itter

(uitverkocht)
J.M,E.M,Jespers
J.C.van der Westerlaken
f 5,130 jaar Mariaschool
C.J.M. Leijten
Í 5,Korenmolen 'De Hoop'
H.Dirven,K.Leenders e.a.
f 5,Drie eeuwen kerk in Ulvenhout Dr.J.L.M. de Lepper
(uitverkocht)
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken H.Dirven,J.v.d.WesterIaken f 20,DriekwarteeuhrConstantia J.enR,v.d.WesterIaken (uitverkocht)
Davi.d Tonkins
Drs.H.Verhoeven(Bvp 39)
I 'l ,50
100 jaar school Galder
À.Verkooijen e.a.(Bvp 44)
7,50
c
Veldnamenl-25(1983-1988) Ir.Chr.Buiks(perdeel)

980
981
1 982
1983
1 983
1 984 Carnaval Oud
1 985 Bibliografie
1 985 Tussen Witte
1

1

De schenkers waren: de dames en heren Hetty Bastiaansen;
J.Ketelaars; C.Leijten; C.van Schendel; N.Teir1inck; Ton
Wijngaards en Staatsbosbeheer.

itter

1 975 Monunentenboekj
e
1977 Molen 'De Korenbloem'

19

WINKEL

voorz

vi ce-voorz

penningmeester
2e penningmeester
medewerker Ulvenhout

Goos
Grauwmans

À.M.M. Verkooijen
À,H.M. Verschuren

geI;

en

7

,50

5,-

7r50

(_
10,
10,
10.

-

LIDUMTSCHÀP

Ze mogen alle bloemen afmaaien,
maar ieder jaar wordt het weer lente
(Russischr gezegoe)

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 septenber tot 31 augustus' Naast diverse heemactivi.teiten, Iezingen, tentoonstellingen
en excursies geeft de kring het tijdschrift'Brieven van paulus,uit. Het 1idmaatschap van de Kring gelclt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenÍgingsjaar 1999-2000 f 30,- per jaar.

