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Voorpagina: Precies honderd jaar geleden was het de koudste aprilmaand van de 20e eeuw. Op deze foto zien 

we de besneeuwde daken van Bavel met links de eeuwenoude school en aangebouwde lokalen (op dat moment 

café) en rechts achter de boom de nieuwe gemeenteschool met links daarvan de onderwijzerswoning. (collectie 

Cees van der Poel) 
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“Brieven van Paulus” 
 

Tweemaandelijks periodiek 

van de heemkundekring 

“Paulus van Daesdonck” 

 

42e jaargang nummer 213    ISSN-0166-0438 

voorheen Ginneken en Bavel, maart 2017 

Ons verleden 

De succesvolle tentoonstelling “Tussen pot en pint” is afgelopen, 

maar Jack van Elewout heeft nog heel veel informatie over de 

etablissementen in ons heem, zoals we ook in dit nummer zien. 

De nieuwe tentoonstelling “Ondergronds verleden” is een goede 

aanleiding voor een interessante lezing door Karel Leenders. 

Louis Vriens doet verslag van onze bijeenkomsten in het recente 

verleden. Karel van den Hout blikt vooruit op de fietstocht 

waarin hij ons gaat wijzen op zichtbaar en ook inmiddels 

onzichtbaar verleden. 

Tenslotte duiken we in het onderwijs-verleden van Bavel. 

Wist u dat één van de schoolmeesters het zo bont maakte, dat 

hij met een V.O.C. schip naar Batavia moest vluchten? 

Wij wensen u weer veel leesplezier en zijn heel benieuwd wat u 

zelf zou willen vertellen over ons verleden. 
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Agenda 2017 

April 
 

Zaterdag 1 • Ondergronds verleden, wat lieten onze 

voorouders achter in de bodem? 

Wethouder De Bie opent om 14:00 uur 

de nieuwe tentoonstelling. 

Zondag 2 • Museum open. 

Maandag 24 • Lezing over archeologie in ons heem 

door Karel Leenders om 20:00 uur in de 

schuur van de Pekhoeve. 

Mei 
 

Zondag 7 • Museum open. 

Zaterdag 20 • Fietstocht langs IJpelaar en Ginneken. 

Juni 
 

Zondag 4 • Museum open. 

Juli 
 

Zondag 2 • Museum open. 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

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

iedere woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur. 

Voor groepsbezoeken kunt u ook op andere tijden terecht. 

Neem daarvoor contact op met Kees Leijten (076) 561 27 42. 
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Dymphna op Gageldonk 

door K.A.H.W. Leenders 

In de 212e Brieven van Paulus helderde Ton van Miert de 

achtergronden van het wegkruis aan het begin van de 

Bouvignelaan op. Daarbij kwam ook de kapel van Gageldonk ter 

sprake. De vraag waar de toewijding aan Dymphna vandaan 

kwam bleef daar onbeantwoord. 

Lang geleden heeft de Werkgroep Haagse Beemden onderzoek 

gedaan naar Gageldonk en uiteraard ook naar de kapel. 

Achter het Hooghuis van Gageldonk werd opgegraven, tot in 

Brussel werden archieven uitgeplozen en voorkomen werd dat 

de grote Vlaamse schuur afgebroken werd: restauratie was het 

antwoord. Er kan dus wat meer verteld worden over de kapel en 

naaste omgeving. 

Gageldonk was een heerlijkheid die rechtstreeks te leen 

gehouden werd van de hertog van Brabant en onderdeel 

uitmaakte van Hage-Hertog: net zo’n stel enclaves als nu nog in 

Baarle bestaat. Gageldonk bestond overigens uit onderdelen die 

heel verspreid lagen: centrum Tilburg, bij Roosendaal en bij 

Heerle, en natuurlijk in De Hage, nu Princenhage. Daar was een 

vermoedelijk stenen huis met kapel het centrum, maar waar dat 

stond is nog geheel duister. In 1474 was er een omwaterd slot 

met valbrug. Wat we opgegraven hebben was echter 

“nieuwbouw” van rond 1500 en ook de huidige kapel moet in 

die tijd gebouwd zijn. Van de nieuwbouw uit 1500 zien we ook 

nog het Hooghuis: een poorttoren die toegang gaf aan het erf 

erachter. 
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Van daaraf kwam je met een brug op het eigenlijke kasteel 

waarvan niets meer te zien is. De Watergeuzen hebben het in 

1572 afgestookt. Destijds pleitte ik er voor de fundamenten te 

markeren in de nieuwe woonwijk, maar dat idee is niet 

overgenomen. De laatste huizen van de Wikketuin staan 

overigens net op de gracht, dus mocht het daar gaan verzakken, 

dan weet u waarom. 

De kapel wordt in de middeleeuwse kerkelijke overzichten 

getypeerd als kasteelkapel, gewijd aan Maria. Later is dat 

Dymphna geworden. Deze heilige wordt sterk vereerd in Geel 

waar haar relieken bewaard worden. Op haar graf deden zich 

genezingen voor en dat bracht pelgrims, vooral geesteszieken, 

naar Geel. Deze devotie ligt aan de basis van de latere 

gezinsverpleging voor psychiatrische patiënten in Geel. 

Het verhaal van Dymphna lijkt nogal op dat van de heilige Oda. 

Lees daarom ook het net verschenen prachtige boek “Rondom 

Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij”.1 

Terug naar Geel. De heerlijkheid Geel was in de 18e eeuw in 

handen van de familie Van Merode-Westerlo die zich na 1759 

ook wel Van Rubempré noemde. Deze familie bezat toen ook 

Gageldonk in Princenhage. Het ligt dus voor de hand dat in die 

periode de kapel van Gageldonk aan Dymphna toegewijd raakte. 

  

                                                 

1 Bijsterveld, A.J.A., V. Roelvink (red.). Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur 

in de Meierij. Woudrichem (Pictures Publishers), 2016. (344 p., ill., krtn., ISBN 978 949 257 

601 9.) 
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Nadat de katholieken hun kerken hadden moeten inleveren bij 

de protestanten, in Breda in 1637, op het platteland in 1648, was 

de Gageldonkse kapel blijkbaar tot schuilkerk geworden die 

onder de hoede stond van haar katholieke adellijke eigenaren. 

Die lieten de kapel in 1695 zelfs nog opknappen. 
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Aan deze periode herinneren nog wat namen. Wie vanuit de 

Haagpoort van Breda naar de kapel ging, moest twee beekjes 

oversteken. De eerste oversteek werd de Papenvoort genoemd. 

Bij de tweede stond een herberg genaamd Bethlehem, waarnaar 

die beek nu nog Bethlehemloop heet. Even verderop staat de 

kapel op een klein heuveltje, de Kleine Hazenberg. In 1729 

waren de Bredase dominees deze paapse stoutigheden beu: ze 

lieten de kapel sluiten met een slot van de stad Breda. Sindsdien 

zou ze slechts als hooiberging gediend hebben, tot de 

Vereeniging Hendrick de Keyser haar in 1917 kocht en weer 

opknapte. 

Het was de eerste aankoop van deze vereniging. 

Er werd wel beweerd dat Gageldonk een klooster geweest zou 

zijn. We hebben destijds ijverig gezocht wanneer dat geweest 

zou zijn en welke orde hier dan een vestiging had, maar er is 

niets gevonden. Waarschijnlijk is het een volksverhaal waarin de 

geschiedenis van de schuilkerk uitvergroot werd tot een heel 

klooster. Een tweede verhaal wil dat eens de duivel in het 

Hooghuis gekropen was. De pastoor werd erbij gehaald en die 

ging, al wijwater sprenkelend, naar boven. Daar kon de duivel 

niet tegenop en hij sprong in paniek uit het zolderraam. Hij 

kwam terecht in het weitje ten zuiden van de kapel waar 

sindsdien niets meer wilde groeien. Rond 1970 was het daar 

inderdaad een grote modderpoel waarin boer Schalk varkens liet 

rondwroeten. Ook de kapel heeft haar eigen verhalen: een 

schaap zou er ooit een wolf gevangen hebben! En toen Breda 

heel die hoek wilde onteigenen om er een woonwijk te kunnen 

bouwen, kwam ook de kapel op de onteigeningslijst. 
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De Vereeniging Hendrick de Keyser heeft zich daartegen verzet 

omdat aan dit rijksmonument toch geen andere functie gegeven 

kon worden dan zij nu al had: kapelletje voor bijzondere 

gelegenheden. De onteigening ging niet door. 

Meer weten? Lees de boekjes “Hage” nummers 21, 22 en 23 

(1977-1978). 

Nieuwe tentoonstelling 

door Kees Leijten 

Op 1 april opent cultuurwethouder De Bie, de nieuwe 

tentoonstelling in ons museum: 

“Ondergronds Verleden” 

“Wat lieten onze voorouders achter in de bodem?” 

Een tentoonstelling over archeologie uit vele periodes. 

Rondom de Eikberg in Bavel; Grimhuysen in Ulvenhout; het 

Zwart-Witterrein in Ginneken; de kapel in Strijbeek en de Mark in 

Galder werd veel gevonden. En op nog meer terreinen. 

De archeologische dienst van de gemeente Breda heeft prachtig 

materiaal en stelt dat in ons museum ten toon. Ook onze 

collectie wordt uiteraard toegevoegd. Weer een andere 

tentoonstelling, weer geschiedenis van ons heem. 

Op zaterdag 1 april openen we de tentoonstelling. 

Ook op zondag 2 april, zoals elke eerste zondag van de maand, 

zijn we open. U bent van harte welkom.  
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De archeologie van Ginneken en Bavel 

Op 24 april 2017 spreekt Karel Leenders in de Pekhoeve over de 

archeologie van Ginneken en Bavel. 

Deze lezing sluit uiteraard aan bij de tentoonstelling over dat 

onderwerp die van 1 april tot 15 september in Museum Paulus 

van Daesdonck te zien is. De tentoonstelling is door Paulus van 

Daesdonck in samenwerking met de archeologen van de 

gemeente Breda georganiseerd. De gemeente Breda beslaat 

slechts het noordelijke gedeelte van de voormalige gemeente 

Ginneken en Bavel: ook het zuidelijke deel komt niettemin in 

deze tentoonstelling aan de orde. 

De archeologie van Ginneken en Bavel beslaat alle (ja, heus!) 

perioden die de archeologen plegen te onderscheiden. Het 

onderzoek van al die oudheden dateert echter in hoofdzaak 

slechts van de laatste honderd jaar. In die eeuw veranderden de 

onderwerpen die de belangstelling van de archeologen wekten 

en bovendien veranderden hun werkmethoden. De hoeveelheid 

informatie die ze tegenwoordig uit een schep zand kunnen 

halen zou zelfs 25 jaar terug al onvoorstelbaar geweest zijn. 

Op die manier komen we dus veel meer te weten over onze 

voorouders en hun leefwereld. Het gaat dan vaak om aspecten 

die niet in de “papieren” archieven beschreven zijn. 

De lezing begint om acht uur ’s avonds. 
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Fietsen bij Paulus 

door Karel van den Hout 

Het is binnenkort weer zover: bijna een klassieker bij Paulus van 

Daesdonck! De jaarlijkse fietstocht door ons heem zonder 

klassement en podium met winnaar. Geen kopgroep, geen 

dranghekken, geen bezemwagen. Een mooie vlakke rit als we 

een enkel viaduct niet meerekenen en in een tempo dat voor 

iedereen te volgens is. 

De route gaat deze 

keer langs de 

Landschappelijke 

Driehoek bij IJpelaar 

en daarna via 

Overakker naar de 

finish in 't Ginneken.  

Onderweg natuurlijk 

wel de nodige uitleg 

over bezienswaardigheden en zaken die niet meer zichtbaar zijn. 

We komen bij de (eeuwen)oude buitenplaatsen die we hier 

vinden en waarover nog wel wat over te vertellen is. 

Kortom: een activiteit van de heemkundekring die zeker de 

moeite waard is en die u dus niet mag missen. Waar u zelf voor 

mag zorgen: harde banden, een opgeladen accu en een goed 

humeur! 

De officiële start is zaterdag 20 mei om 13:30 uur bij de Bavelse 

kerk.  
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Bart en Theo Borghouts geven college in de 

“Bredaose taol” 

Verslag door Louis Vriens 

In de nokkievolle zaal Vianden in het Ginneken gaven Bart en 

Theo Borghouts op zondag 5 februari college in de “Bredaose 

Taol”. Het bestuur van Paulus koos dit jaar voor het Bredase duo 

in plaats van een gebruikelijk muziekmiddag. Een groot succes, 

ruim 200 mensen kwamen af op deze “Bredaose conference”. 

Bij aankomst ontving 

Bart alle mensen 

persoonlijk en kondigde 

ze luidkeels aan voor alle 

aanwezigen. Ruim voor 

aanvang zat de zaal al 

helemaal vol.  

Bart en Theo verzorgden 

een schitterende 

cabaretmiddag onder 

het motto “Dun Bart en 

dun Teej op zun 

Bredaos”. 

 

Hoogdravend taalgebruik variërend van “Boerenwijs’ede” tot “Ut 

lied van Zieke Fôôns”. De “limericken” waren voor deze keer 

vervangen door De “Slimmerikken” en ga zo maar door. 
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De aanwezigen kregen uit 

een speciaal samengesteld 

“felicitatiepakket” 

fantastische cadeaus. 

Hoogtepunt was een 

ballonvlucht met een, door 

Bart zelf opgeblazen, ballon 

waar gemakkelijk plaats was 

voor 10 leden van Paulus. Op 

het eind van de middag 

sloten de broers af met een 

uit volle borst meegezongen 

“Bredaose medlie”. 

Voor Paulus een aangename verrassing en waarschijnlijk voor 

herhaling vatbaar. 

 

In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

27 jan.  Henri Fraiture   Breda  91 jr. 

6 mrt.  Guus van Kuijk-Meeuwissen Ulvenhout 84 jr. 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

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

onze leden een rouwbrief en/of een bidprentje te mogen 

ontvangen. We kunnen dan melding maken in ons tijdschrift. 

Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 
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Met hond en hondenkar terug in de historie 

verslag door Louis Vriens 

Bert Willemen 

Op maandag 13 maart verzorgde 

Bert Willemen uit Rijen in de 

Pekhoeve een boeiende lezing 

over de geschiedenis van de 

hondenkar. Bert Willemen is een 

enthousiast verzamelaar en 

onderzoeker van 

hondenkargegevens. Sinds hij in 1985 begon met het uitzoeken 

van zijn familiestamboom werd hij geboeid door het fenomeen 

“hond en kar”. Hij ontdekte dat zijn overgrootvader in 1930 

actief was als petroleumventer met hondenkar. Vanaf die tijd 

verzamelt hij documentatie en geeft hij lezingen over dit 

onderwerp. 

Geschiedenis van de hondenkar  

Bert schets ons een beeld over de hond en de hondenkar uit het 

verleden. De hondenkar is inmiddels uit het straatbeeld 

verdwenen maar vervulde vroeger een heel belangrijke functie in 

het transport van vele goederen.  

Doorbraak trekhond met hondenkar 

Tot in de jaren twintig van de vorige eeuw kwam de hondenkar 

vrij algemeen in het straatbeeld voor. De trekkracht van de hond 

bleek de mens goed van dienst te kunnen zijn. Van schilderijen 

en uit allerlei andere bronnen is bekend, dat er rond 1675 

hondenkarren in het straatbeeld van Nederland voor kwamen. 
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De definitieve doorbraak van de trekhond met de hondenkar 

dateert in Nederland omstreeks 1800. 

Van andere landen zoals bijvoorbeeld België zijn gegevens 

bekend, dat er in de periode 1800 tot ± 1950 ook met 

hondenkarren werd gewerkt. 

Trekhondenwet 1910 

Voor alle aanwezigen had Bert een speciale envelop met extra 

info over de hondenkar. Hierin stond dat er in Nederland in 1910 

een heuse “Trekhondenwet” werd opgesteld. In deze wet 

werden voorschriften opgenomen waaraan hondenbezitters met 

een hondenkar moesten voldoen: 

1. De geleider; leeftijd 14 jaar en ouder. 

2. De geleider bevindt zich tijdens den rit op de kar; 

schriftelijke vergunning van den B.M.; aantekening 

hiervan op het nummerbewijs. 

3. Vóór de kar maximum 3 honden naast elkaar (min. 

hoogte 60 cm.). Onder de kar maximum 2 honden naast 

elkaar (min. hoogte 50 cm.). 

4. Draagriem ten minste 6 cm. breedte. 

5. Borstriem van ten minste 4 cm. breedte, reikende tot 

achter de voorpoten. 

6. Buikriem van ten minste 4 cm. breedte. 

7. Horizontaal gerichte strengen. 

8. Steunsel, waardoor de hond ongedwongen kan liggen, 

zitten of staan. 

9. In dezen zak bevindt zich het nummerbewijs. 
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10. Naam van de houder en die van de gemeente, waarin hij 

woonplaats heeft, alsmede het nummer van de 

inschrijving in geverfde zwarte letters en cijfers van 8 cm., 

op een wit bord ter rechterzijde van de kar, zoveel 

mogelijk naar voren bevestigd. 

11. Een hondenkar is een voertuig, met één of meer honden 

bespannen. 

12. De steeds bruikbare zindelijke drinkbak. 

13. De doelmatige ligplank. 

14. De lading en de persoon moeten zich in evenwicht 

bevinden en het gewicht mag niet zóó groot zijn, dat het 

trekken kennelijk bovenmatige inspanning vereist. 

15. De halsband, indien aanwezig, moet zijn van leder of van 

door den Minister goedgekeurd textielproduct. 
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Geen hoge eisen 

Ingespannen voor-, onder- of achter de kar liet de mens de 

hond voor hem werken. Een van de redenen om dit dier in te 

zetten was, dat de hond een goedkopere werkkracht was dan 

bijvoorbeeld het paard. Wie zich geen paardenkracht kon 

permitteren, gebruikte de energie van honden als 

transportmiddel. Ze trokken trouwens niet alleen karren maar 

ook ploegen en zelfs trekschuiten. De hond werd vroeger ook 

wel “het paard van de armen” genoemd. 

Het dier was meestal voor een lage prijs aan te schaffen. De 

hond stelde geen hoge eisen aan zijn voeding, onderkomen of 

verzorging. Het dier nam meestal genoegen met wat de pot 

schafte. De maaltijden van toen bestonden hoofdzakelijk uit 

etensresten, brood, groenten en slachtafval. 

 
Henriette Ronner (1821-1909) schilderde naast katten ook dit soort 

romantische voorstellingen van hondenkarren. 
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De melkventer en de bakker 

Tot ver in de jaren twintig van de 20e eeuw kwam de hondenkar 

vrij algemeen voor. Allerlei lasten en vrachten werden zo per 

hondenkar vervoerd. Hondenkarren waren vooral populair bij 

onder meer: bakkers, boeren, groenteboeren, kruideniers, 

looiers, marskramers, melkventers, petroleumventers, 

schoenhandelaren, slagers, visventers, enz. 

Militaire doeleinden 

In het kader van de oorlogvoering 

eind 19e eeuw/begin 20e eeuw 

werd de hond verschillende 

functies toebedacht zoals: koerier, 

bevoorrader en verkenner. Door 

de leiding van het Nederlandse 

leger, werden plannen en studies gemaakt om de hond en de 

hondenkar te kunnen gebruiken. Tijdens de jaren 1914-1918 

vervulden ruim 1200 trekhonden hun militaire dienst in 

Nederland. Bij de demobilisatie van het veldleger in de periode 

1918-1919 werden ze uitgespannen en verder afgedankt. 

Hondenrassen 

Het is bekend dat er verschillende hondenrassen, maar ook 

bastaarden, werk met de hondenkar hebben verricht. Het zijn 

voornamelijk de voorouders van de huidige bekende 

hondenrassen zoals; Bouviers, Deense doggen, Duitse herders, 

Groenedaelers, Hollandse herders, Pyreneese berghonden, 

Sennehonden en Siberische Husky's. Maar ook het inmiddels 

uitgestorven Belgische hondenras “Matin Belg” heeft vele 

vrachten met de hondenkar vervoerd. 
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Wet op de Dierenbescherming 

In 1912 werd de “Anti-Trekhonden Bond” opgericht, die nu door 

het leven gaat als Bond tot Bescherming van Honden alias de 

Hondenbescherming. Tegenstanders van de hond als trekdier 

wonnen in de loop der jaren langzaam terrein.  

Vanaf de jaren dertig verdween de hondenkar meer en meer uit 

het straatbeeld. Er waren andere vervoersmiddelen in zwang 

gekomen. De Wet op de Dierenbescherming, die met ingang 

van 1962 in werking trad, verbood uiteindelijk het beroepsmatig 

werken met honden. De hondenkar werd een museumstuk. Voor 

sledehonden, die in feite hetzelfde doen, wordt in deze wet van 

1962 een uitzondering gemaakt. 

 

 
De kar op deze foto op het erf van Piet Bastiaansen rond 1949 wordt volgens 

Bert ook door de hond voortbewogen. (Collectie Stadsarchief Breda) 
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Hondenkarren uit ons Heem 

Bert heeft zijn huiswerk goed gedaan en ook in ons heem heeft 

hij foto’s van hondenkarren gevonden. Zo is er een foto van Piet 

Bastiaansen uit Bavel bekend waarop een hondenkar staat 

afgebeeld. Op de landgoederen Valkenberg en Hondsdonk en 

op de Ginnekenmarkt zijn eveneens foto’s gespot. In Ulvenhout 

is een mooie oude foto te zien van de familie Grauwmans met 

hondenkar. 

Kleine tentoonstelling hondenkar 

In de pauze kon iedereen genieten van de kleine tentoonstelling 

die Bert in de Pekhoeve had ingericht. Veel krantenknipsels, een 

heuse hondenkarvergunning en veel hondentuig was hier te 

aanschouwen. De aanwezigen genoten van de lezing van Bert 

Willemen en aan het einde van de lezing kreeg hij dan ook 

terecht een warm applaus. Voor meer bijzonderheden over de 

geschiedenis van hondenkarren kijk op de website van Bert: 

www.hondmethondenkar.nl
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Hotel-restaurant Dennenoord 

door Jack van Elewout 

In 1883 laat kleermaker en uitbater Cornelis Sprangers een hotel 

bouwen aan de bosrand in het Ginneken. Het hotel krijgt adres 

Boschlaan 36. Op 2 december 1894 overlijdt Johanna de Kanter 

en stopt Cornelis Sprangers met het hotel. 

De Bredase onderwijzer Antonius Josephus Colen en diens 

echtgenote Johanna Bertha de Kanter nemen de exploitatie over 

en krijgen het hotel na het overlijden van Cornelis Sprangers op 

25 mei 1899 in maart 1900 in eigendom. De tapvergunning 

komt per 1 mei 1900 op hun naam. Zij vergroten het pand met 

een vleugel (1903) en een verdieping (1907). 

 
Hotel Dennenoord, Boschlaan Ginneken 29 november 1901. (collectie J.v.E.) 

In de jaren ‘30 breidt het hotel uit met op een achterliggend 

terrein aan de huidige Tsjechinélaan een kegelbaan. 
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 (collectie J.v.E)  

 

Aan de voorzijde komt een lage aanbouw voor de vestiging van 

een restaurant. Na het overlijden van Antonius Colen komt de 

vergunning op 11 mei 1923 op naam van weduwe Johanna 

Bertha de Kanter. 
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Het echtpaar Kimmel-Colen neemt het bedrijf op 14 februari 

1930 over. Op zaterdag 29 juli 1944 heropent hotel café 

restaurant Dennenoord na een interieurverbouwing net voor de 

bevrijding van Breda. Het hotel telt dan twintig kamers, een 

aantal garages aan de Tsjechinélaan en biedt vermaak aan de 

hotelgasten met kegelbanen en een tennisveld. 

In 1946 nemen Bram (J.A.A.) Kimmel en Ad (A.C.) van Overbeek 

het hotel over en openen op zondag 16 juni 1946. 

Zij breiden het hotel uit ten koste van de tennisbaan. Het wordt 

een parketdansvloer ten behoeve van de feestgangers. Ad 

overlijdt op 24 januari 1961 op 37-jarige leeftijd. Bram Kimmel 

en de weduwe Antonia Johanna Elisabeth Maria van Overbeek-

Kimmel zetten het hotel voort. In 1965 biedt het kamers aan 

vanaf ƒ 9,50. 

Muziek in hotel Dennenoord 

Het hotel presenteert in het zomerseizoen wekelijks op zondag 

middag (15:00-17:00 uur) en avond (19:00-22:00 uur) livemuziek 

ten behoeve van de gasten. 

De exploitanten adverteren 

midden jaren ‘20 in het Dagblad 

voor Noord Brabant met een 

strijkje. 

 

Dagblad van Noord Brabant 10 juni 1924: 

advertentie terrasmuziek Hotel 

Dennenoord. (collectie SAB) 
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In de jaren ‘50 viert hockeyclub Zwart Wit in Dennenoord de 

jaarfeesten met orkesten als Chiquita onder leiding van Antoon 

Plasman en de Mixers met Joop van der Marel. 

Hotel Dennenoord is in trek bij carnavalsverenigingen, als 

thuisplaats voor allerlei andere verenigingen en particuliere 

feesten. Carnavalsvereniging De Olijken Den organiseert grote 

carnavalsbals (1970-1975) en de Roaring Twenties Jazzclub 

(RTCB) organiseert regelmatig jazzconcerten in de periode 

tussen 1970 en 1976. 

Het hotel heeft in de jaren ‘50 geen eigen huisorkest, wel 

verzorgt de Antwerpse Hammond-organist Jack Freeman in de 

zomermaanden terrasconcerten en weekendconcerten door het 

jaar. Ook verzorgt John van Beest 2½ jaar lang 

pianoachtergrondmuziek in het restaurant. Eind jaren ‘50 is de 

beroemde AVRO-radio organist Pierre Palla hotelgast in 

Dennenoord en weet de eigenaar hem te overreden om enkele 

malen te concerteren op het hammondorgel. 

In de jaren ‘60 repeteert de Wiener Comedie in de grote zaal van 

Dennenoord. Met het hotel gaat het dan steeds slechter. Het 

bedrijf mist de inkomsten van vakantiegangers, die massaal 

overstappen naar het kamperen. Op zondag 28 mei 1972 houdt 

de Nieuwe Wiener Comedie onder leiding van Ad Verdaasdonk 

haar eerste promenadeconcert in hotel Dennenoord. Het succes 

hiervan leidt tot een reeks van zondagmiddagconcerten tot het 

hotel sluit in 1976. Daarna gaan de promenadeconcerten door in 

hotel Mastbosch. 
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Zondag 28 augustus 1972: Promenadeconcert Wiener Komedie in 

Dennenoord: Henriëtte Zandbergen- piano en Ricky Huybrechts - sopraan. 

(collectie SAB) 

 

Thijs van der Molen organiseert op maandag 8 september 1974 

een liefdadigheidsconcert ten bate van de Nierstichting in hotel 

Dennenoord. Zijn eigen café is hiervoor te klein. Hij heeft 

hiervoor de dan bij de traditionele jazzliefhebber razend 

populaire Australiër Max Collie en zijn Rhythm Aces 

gecontracteerd. Thijs verkoopt hiervoor entreekaarten à ƒ 7,50. 

De meeropbrengsten boven de organisatiekosten zijn voor de 

Nierstichting. De avond wordt een groot succes en brengt 

ƒ 3.625,00 op. 
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Tijdens deze avond maakt een nieuw Breda’s orkest, the Seventy 

Five Seven onder leiding van Gerrit Brouwer, zijn debuut na een 

aantal try-outs in café Thijs. Aangespoord door de massale 

publieke toestroom bij jazzconcerten begin jaren ‘70 wil ook 

Dennenoord meevaren op het succes van de jazz en laat zich 

overhalen een jazzcafé te beginnen op maandagavond. In een 

regelmaat van eenmaal in de twee of drie weken moet in het 

café een jazzorkest spelen. De opener is The Seventy Five Seven, 

die op maandag 10 november 1975 het spits afbijt. Blijkbaar valt 

de opkomst tegen, want het blijft bij dit ene concert. 

 

 Affiche kerstconcert jazzclub. (The Chronicle, jrg. 7, nov. 1975, nr. 2). (collectie 

J.v.E.) 
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Enkele maanden later, op zaterdag 20 december 1975, 

organiseert de RTCB haar vierde kerstconcert met het Franse 

Charquet & Co, het kwartet van de Britse klarinettist Sammy 

Rimington en de Bredase Marktown Syncopators onder leiding 

van Luud Melis. De entree bedraagt ƒ 10,00 voor niet-leden en 

ƒ 7,50 voor leden van de jazzclub. “Het kerstconcert van de 

Roaring Twenties Club kan alleszins geslaagd genoemd worden. 

In een zeer gezellig en vol Dennenoord heerste een goede sfeer 

om de muziek tot zijn recht te laten komen. Charquet & Co uit 

Parijs bleek de ontdekking van het jaar te zijn. De groep bracht 

gave muziek, stijlvast en met een uitstekend samenspel….De 

Bredase jazz was door The Marktown Syncopators goed 

vertegenwoordigd. De band speelde de aloude bekende 

arrangementen met enthousiasme, maar het publiek was toch 

duidelijk meer gecharmeerd van de muziek van Charquet & Co.”  

Op 3 januari 1976 organiseert carnavalsvereniging De 

Biemeewes in hotel Dennenoord een ouderwets nieuwjaarsbal. 

Medewerking is er van de Original Victoria Band onder leiding 

van Bert Brouwers. Dansleraar Leo Tiggelman treedt op als 

balmeester. Als het bal aanslaat, willen de Biemeewes het bal 

jaarlijks herhalen. Zover komt het niet, want het is het laatste 

grote feest in het vermaarde hotel. Om het bedrijf toekomst te 

geven zijn onverantwoorde investeringen nodig. Nog datzelfde 

jaar sluit Dennenoord voorgoed de deuren en wordt de 

inventaris geveild. De sloop van het gebouw en de 

achterliggende kegelbanen volgt nog in 1976, waarna 

appartementengebouw Dennenoord op het perceel verrijst. 
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Duivelsbruglaan 96 (Boschlaan 28) 
 

 
Hotel Dennenoord 1933. (collectie J.v.E.) 

 

Hotel-restaurant Dennenoord 1886-1976 

Cornelis en Johanna Sprangers-de Kanter 1886-1894 

A.J. en J.B. Colen-de Kanter 1894-1920 

Weduwe Johanna Bertha Colen-de Kanter 1920-1930 

Johannes Abraham Antonius 

en Maria Virginia Kimmel-Colen 

1930-1946 

Ad van Overbeek 

en Johannes Abraham Antonius Kimmel 

1946-1961 

J.A.A.(Bram) Kimmel 1961-1976 
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De Bavelse school tussen 1655 en 1920 

door Hans van der Zanden 

Momenteel zijn er twee Bavelse scholen: Spindel en Toermalijn. 

Als de plannen waar nu al vele jaren aan wordt gewerkt eindelijk 

ten uitvoer worden gebracht, zullen ze in de nabije toekomst 

onder één dak gevestigd worden.1 

De Toermalijn werd als openbare school gesticht in 1991. 

De Spindel is ontstaan door samenvoeging van twee inmiddels 

uit het straatbeeld verdwenen scholen. Aan de Schoolstraat 

stond De Tweeschaar en aan wat nu het Jack van Gilsplein is 

stond de Brigidaschool, in 1930 gesticht als Sint Brigidaschool 

voor meisjes. Het plein was ooit de speelplaats van de school. 

De Tweeschaar was de voortzetting van de Sint Aloysiusschool. 

Mijn jaargang (6e klas in 1976) was het laatste jaar met een 

strikte scheiding tussen jongens- en meisjesschool. 

De Aloysiusschool ontstond toen de wet op het lager onderwijs 

van 1920 aan bijzondere scholen dezelfde financiering bood als 

aan openbare scholen. Het R.K. parochiebestuur werd tevens 

schoolbestuur en kocht, na een korte huurperiode, in 1921 het 

woonhuis van het hoofd der school.2 In 1924 nam de parochie 

ook de schoollokalen van de gemeente over. Nu zit de 

Regenboogapotheek in dat schoolgebouw.3  

 

Dit artikel gaat over de schoolgebouwen en onderwijzers in 

Bavel tussen de twee grote schoolwetten van 1655 en 1920. 

                                                 

1 In het gebied tussen Zuster Boomaarsstraat en Pastoor Doensstraat. 
2 Brigidastraat 12. 
3 Brigidastraat 10. 
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De Bavelse gemeenteschool (tussen 1901 en 1920, daarna St. Aloysiusschool) 

met daarnaast de hoofdonderwijzerswoning. (collectie Cees van der Poel) 

Het schoolreglement van 1655 

Na afloop van de tachtigjarige oorlog komt Brabant als 

wingewest onder de voogdij van de Staten-Generaal der 

Verenigde Nederlanden terecht. Met het plakkaat van 3 mei 

1655 wordt de opvoeding van de jeugd (wesende het zaet daer 

uyt alle geschicktheyt in de Kercke ende Republijcque te 

verwachten is) volledig in handen van de staatskerk gelegd. 

Alleen Godzalige mannen, die samen met hun huisvrouw 

ledematen van de gereformeerde kerk zijn, komen nog in 

aanmerking om schoolmeester te worden. Zij moeten niet alleen 

gedrukte en geschreven teksten goed kunnen lezen en een 

goede hand van schrijven hebben, de psalmen kunnen zingen 

en desnoods rekenen, maar ook zó leven, dat de jeugd daar een 

voorbeeld aan kan nemen. 
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Ook hun familie mag geen herbergier zijn, belasting innen of 

een politieke functie bekleden die onverenigbaar is met het 

ambt van schoolmeester. 

Heel expliciet wordt anderen verboden les te geven: papen, 

monniken, mennonieten, nonnen, begijnen, klopjes en 

secretarissen. Op herhaalde overtreding staat zelfs verbanning. 

De schooltijden zijn ’s morgens van acht tot elf en ’s middags 

van één tot vier. Op woensdag en zaterdag is de middag vrij en 

twee weken per jaar mogen als speeldagen en vakantie gegeven 

worden, maar nooit en te nimmer op paapse feestdagen. 

Met de roede en de plak worden fouten bestraft en daarover 

mogen ouders niet klagen, want dit moet corresponderen met 

de huisdiscipline. Paapse kinderen is het verboden enige uiting 

van hun geloof mee te brengen. De bekwaamste leerlingen, 

(tenminste die van de gereformeerde religie) worden geoefend 

in de vragen van de Catechismus, om die op zondag in de kerk 

op te zeggen. 

 

Dit reglement1 betekent het einde van een eeuwenlange status 

quo, waarin ook in Bavel de school werd gehouden door de 

katholieke kerk. Vaak stond de school dan ook dicht bij de kerk, 

op het kerkhof. 

 

In Bavel stond het schoolhuis naast het kerkhof en daar staat het 

nog steeds, nu als Bastiaansen Modestad.2 

  

                                                 

1 Zie: http://de-wit.net/bronnen/histo/schoolreglement_generaliteit_1655.htm 
2 Brigidastraat 2. 

http://de-wit.net/bronnen/histo/schoolreglement_generaliteit_1655.htm
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Wanneer het eerste Bavelse schoolhuis gebouwd werd is niet 

bekend. In de loop der eeuwen is er uiteraard vaak verbouwd en 

mogelijk ook herbouwd. Uit de mist der tijden doemen wel de 

mannen op die er gewoond hebben, in Bavel onderwijs gaven en 

soms ook voor behoorlijk wat onrust zorgden. 

Jan Orangen 

De eerste vermelding van een schoolmeester in Bavel is van 4 

november 1653. Op die dag wordt Jan Orangen benoemd tot 

schoolmeester en voorlezer1. Dat lezen we in het ambtboek van 

de Raad van State, die sinds de vrede van Munster de 

geconfisqueerde goederen beheert en voor publieke functies 

alleen aanhangers van de staatskerk mag benoemen. Van Jan 

weet ik dan ook alleen maar dat hij gereformeerd is. In de 

Bavelse kerk, sinds de vrede in handen van de gereformeerde 

minderheid, staat hij waarschijnlijk vaak in een nagenoeg lege 

kerk voor te lezen. Nog geen drie procent van de bevolking is 

gereformeerd.2 

Cornelis Vereyk 

Deze opvolger van Jan Orangen wordt op 14 juli 1667 benoemd 

tot schoolmeester en voorlezer in Bavel. Ook over hem vond ik 

verder geen informatie, maar mogelijk is hij dezelfde persoon als 

Cornelis Adriaen Vereijck, proponent3 binnen Breda, die in 1704 

samen met de andere erfgenamen van zijn vader een huis 

verkoopt. 

                                                 

1 Lector in hervormde kerk. 
2 In 1809 bijvoorbeeld was de verhouding 620 katholieken tegen 18 hervormden, van wie 

wellicht slechts 8 lidmaten. Archief kerkvoogdij Ginneken inv.nr. 34. 
3 Iemand die theologie studeerde en beroepen kan worden in een gemeente. 
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Die Adriaen Vereijck was in zijn leven burger en koopbrouwer te 

Breda en getrouwd met Maria van Limborgh. Het huis lag aan de 

noordzijde van de Haagdijk, tussen de Grote Wildeman en de 

Kleine Wildeman.1 In 1709 verklaart Cornelis “overvoldaen en 

betaelt te sijn van sijn erffportie”. Zijn broer Anthonij Vereijck, 

secretaris van Tilburg en Goirle is nu eigenaar van alle 

onroerende goederen uit de nalatenschap.2 Cornelis blijft maar 

drie maanden in functie. 

Willem Parijn 

De 39-jarige Willem Parijn wordt op 27 oktober 1667 benoemd 

tot schoolmeester en voorlezer in Bavel. Vier weken eerder 

verklaart hij 200 gulden schuldig te zijn aan Adriaen Vereijck, 

burger en brouwer te Breda. Willems schoonmoeder Margrita 

Vervloet, weduwe van Peeter Polvermaecker staat met haar twee 

huizen op de Vismarkt als onderpand borg voor hem. 

Op 23 oktober 1668 verklaart Adriaen dat Willem hem 157 

gulden en 10 stuivers heeft terugbetaald. De rest scheldt hij hem 

kwijt “om redenen hem daertoe moverende”.3 Deze transactie 

doet vermoeden dat Willems voorganger Cornelis inderdaad een 

zoon van Adriaen Vereijck was. 

                                                 

1 Vestbrieven 03-01-1704 / 21-10-1704, pag. 163r, 163v. Deze akte passeert voor 

schepen Cornelis Vereijck, die als oom en schoonvader van één der verkopers de helft 

van de schuldbrief koopt waarmee de kopers het huis betalen. De dochter van deze 

schepen, juffrouw Adriana Johanna, is getrouwd met haar neef Anthonij Vereijck, 

secretaris van Tilburg en Goirle. 
2 Vestbrieven 26-07-1708 / 21-06-1709, pag. 148r, 149r. 
3 Vestbrieven 1664 - 1667, pag. 337v. 
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Willem komt uit Rotterdam en trouwt in 1651 te Breda als 

Willem Jansse Pareil met de in 1629 geboren Clara Peters, die op 

de Vismarkt woont.1 In Breda worden hun kinderen gedoopt en 

drie van hen worden er ook begraven: Johannes (1654), Peter 

(1656-1659), Robbert (1657-1659), Paulus (1658-1659), Jenneke 

(1662) en weer een Peter (1666). Op 28 mei 1668 krijgen Willem 

en Claertje een attestatie voor hun verhuizing naar Bavel, waar 

hun dochter Maria gedoopt wordt (1672). Willem is dan diaken. 

In 1673 verkoopt de familie Polvermakers het huis Den 

Hollantschen Thuijn op de hoek van de Vismarkt aan Cathalijn 

Martens, weduwe van Adriaen Borghgraeff. Uit die akte blijkt dat 

Willems zwager, Nicolaes Poot, schoolmeester is te Leiden. We 

zien eigenlijk in alle tijden dat gezinnen met onderwijzers 

onderling verwant zijn. In de 17e en 18e eeuw zijn het door de 

uitsluiting van andere religies altijd gereformeerde families. 

Ouderling meester Willem Parijn en zijn vrouw zijn in 1688 

getuige bij de doop van Henricus, zoon van Antonij van Heijt en 

Jenneke Willem Parijn te Bavel. 

In 1692 - Willem is dan 64 jaar oud - legt hij een verklaring af 

voor schepenen van Ginneken en Bavel over zijn zeer geringe 

inkomsten. Hij krijgt per jaar zowel van het armbestuur als van 

het gemeentebestuur achttien gulden en daarnaast vijfenvijftig 

gulden uit de verbeurd verklaarde geestelijke goederen. 

                                                 

1 Peter Laureijs Poedermaecker, sergeant van een compagnie van kapitein Bauchele, was 

de man van Margriet Gommers Vervloet. Peter Polvermaecker, viskoper uit Keulen wordt 

in 1638 poorter van Breda. 
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Willem beoefent als bijverdienste het twijnambacht1, maar hij 

heeft een “beroerde ende lamme vrouw, die ook gedient moet 

worden.”2 In 1693 krijgt Willem verhoging van zijn gage. 

Het beroep van vader en zoon Parijn heeft een leuke link naar de 

huidige naam van (de voortzetting van) hun school. Een spindel 

is immers het gereedschap dat de twijnder gebruikt om draden 

te vormen of samen te voegen. 

In 1698 staan alleen Willem en zijn dochters Jenneke en Maria 

ingeschreven als lidmaten van de kerk van Ginneken en Bavel. 

Dochter Jenneke gaat op 19 april in ondertrouw met Andries Jan 

Gillis uit Digne in de Provence, tegenwoordig woonachtig in 

Bavel, maar “desen bruijdegom heeft de bruijd verlaten, soo 

geseijd wierde, door op raad van roomsgesinden, alsoo van die 

religie was”. Kwam het inderdaad doordat hij opgejut werd door 

zijn geloofsgenoten of bleek Jenneke minder “jongedochter” te 

zijn dan ze eerder verklaarde? Wie was anders de moeder van 

Henricus van Heijt? 

Enkele maanden later gaat Jenneke te Breda in ondertrouw met 

Jacob Roos, soldaat onder majoor Sinner. De kerkenraad van 

Breda is echter op de hoogte gebracht van het feit dat ze eerder 

in Ginneken al drie huwelijksgeboden gehad heeft. Daarop 

schrijft de kerkenraad een brief naar de predikant in Ginneken 

en Bavel. Het huwelijk kan niet doorgaan zolang de magistraat 

de eerdere ondertrouw niet vernietigd heeft. 

                                                 

1 Een twijnder draait draden samen om een sterkere draad te krijgen. 
2 Brieven van Paulus 36, pag. 121. 
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Jenneke komt met de gevraagde verklaring van de magistraat 

van Ginneken en Bavel en het huwelijk met Jacob Roos wordt op 

16 november alsnog bevestigd.1 

Op 23 februari 1703 krijgt Willem zijn ontslag. Hij is dan 75 jaar 

en het is dus hoog tijd dat zijn zoon hem gaat opvolgen. 

Johan Parijn 

Johan is te Breda gedoopt op 7 

augustus 1654 als zoon van zijn 

voorganger als schoolmeester te 

Bavel. 

In 1679 wordt te Bavel een zoon 

Abraham van Johannes Parijn en Jenneke Vermeeren gedoopt. 

Garentwijnder Johannes Parijn trouwt in 1683 te Dordrecht met 

Janneke Wesselsdochter Back. In 1684 kopen zij daar een huis 

aan de Lindengracht voor 1025 gulden.2 Zij verklaren daarna 

1150 gulden schuldig te zijn.3 In 1689 stellen zij Pieter Jacob 

Weijker, behuwd oom van de kinderen, aan als voogd over hun 

na te laten kinderen. Janneke overlijdt in 1712, want dan 

accepteert Pieter Weijken het hem opgedragen voogdijschap.4 

In 1717 trouwt meester Johannes Parijn, woonachtig te Bavel en 

weduwnaar van Jenneke Back met juffrouw Catharina van Ercom, 

geboren te Breda, woonachtig te Ginneken en weduwe van 

Matheus Broen. 

                                                 

1 Er zijn blijkbaar nog andere Parijns in de buurt, want Jenneke is een maand later meter 

van Isaac, buitenechtelijk kind van Isaac Hans Hermens bij Anneke Parijn uit Ginneken. 
2 Gerecht van Dordrecht inv.nr. 1629 fol. 80. 25-5-1684. 
3 Gerecht van Dordrecht inv.nr. 1629 fol. 81v. 27-5-1684. 
4 Notaris C. van Eyll, 1687-1690 pag. 99, 100. Weeskamer Dordrecht inv.nr. 31 fol. 14. 
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De eerzame Johannes Parijn, schoolmeester te Bavel, stelt zich in 

1719 borg voor Adriaen Peter Schellekens te Bavel, die tachtig 

gulden schuldig is aan Stephanus Depoot, burger van Breda.1 

Dirk de Vries 

Dirk de Vries en Anna 

Rijke laten in Oosterhout 

hun kinderen dopen, 

uiteraard gereformeerd: 

Johannes (1719), Willem (1721), Dingeman (1723), Dingeman 

(1724), Dingena (1726) en Cornelia (1728). 

Samen met de overige erfgenamen van Dirck Thomassen Rijken, 

in zijn leven gildebroeder van het schippersgilde te Breda, 

machtigt hij in 1725 Johan Rijken om een huis te verkopen 

genaamd “het Martschip op de haag en nu het Schipperhuijs”, 

gestaan te Breda aan de oostzijde van de Havenkant omtrent 

het Potkanstraatje.2  

Dirk wordt op 12 augustus 1736 aangesteld als schoolmeester 

en voorlezer te Bavel. Hij staat met zijn zus Grietje en zijn 

kinderen Willem, Dingena en Cornelia vermeld in de eerste 

gemaallijst van Ginneken en Bavel. Van 1739 tot 1806 zijn aan de 

hand van die gemaallijsten (en daarna de bevolkingsregisters) 

alle bewoners van het schoolhuis te traceren. De eerste jaren 

vangt elke gemaallijst aan met het schoolhuis, vanaf 1746 begint 

men bij kasteel Ypelaar. 

                                                 

1 Notaris B. de Beunje, 24-2-1719, pag. 58. Stephanus is mogelijk de neef van Johan, 

namelijk de zoon van Nicolaas Poot, schoolmeester te Leiden. 
2 Notaris A. Waelwijck, 1724-1725 akte 128, 9-9-1725. 
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In 1744 wordt Dirk schoolmeester, voorlezer en voorzanger in 

zowel Gilze als Rijen voor een traktement van honderd gulden. 

Daarnaast ontvangt hij 25 gulden per jaar voor het onderhoud 

van het torenuurwerk. Dirk overlijdt in 1752.1 

Willem de Vries 

Willem wordt in juni 1721 

te Oosterhout gedoopt. 

Margrieta de Vries is zijn 

meter. 

Op 20 juni 1744 volgt Willem zijn vader op als schoolmeester en 

voorlezer. In 1749 treedt schepen Willem de Vries op namens 

vrouwe Clara Albertina de Berdhout van Mechelen, douairière 

van Don Antonio de Madrid, wonende te Antwerpen, om 

namens haar de tienden te Heusdenhout te verhuren.2 

In 1751 is Willem de Vries kerkmeester in Bavel. Vanaf 11 januari 

1753 is Willem schoolmeester, koster en vorster3 te Teteringen. 

Vier jaar later trouwt hij te Breda met Anna Maria Geene uit 

Strijp. Zij laten hun eerste twee kinderen in Teteringen dopen en 

de anderen in Breda: Dirk (1758), Elisabeth (1760), Simon (1762), 

Govert (1764), Anna Geertruij (1766), Josina (1769) en Simon 

(1772). In 1760 maken Willem en zijn vrouw hun mutueel 

testament.4 Willem wordt te Teteringen begraven op 28 juni 

1783, “oud zijnde 62 jaaren en 10 dagen”. 

                                                 

1 Gilze Duizend Jaar pag. 256. 
2 Ginneken en Bavel, allerhande akten 1740-1753 folio 135v, 1-7-1749. 
3 Deurwaarder van het bestuur van Ginneken en Bavel. 
4 Notaris J.J. van de Laar, 1760 akte 18, 8-4-1760. 
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Zijn weduwe verkoopt in 1798 een huis en erf te Eindhoven en 

constitueert Joachim Geene, schoolmeester te Zeelst om de 

verkoop namens haar af te handelen. Later machtigt ze hem om 

al haar verdere zaken waar te nemen.1 In 1803 zijn haar zonen 

Dirk, schoolmeester te Teteringen,  Govert, wonende te Klundert 

en Simon, secretaris te Waalre, curatoren over haar goederen, 

volgens resolutie van de stad Niervaart gezegd de Klundert. Zij 

machtigen Simon om haar goederen in de Meierij van Den 

Bosch te verkopen.2 

Anna Maria Geenen overlijdt op 5 maart 1810 in de Voorstraat 

te Klundert, waarna dochter Jozina de Vries, weduwe van 

Frederik Hendrik Romijn te Klundert, haar broer Dirk machtigt 

om de nalatenschap af te handelen.3 

Albertus van den Broek 

Albertus is afkomstig uit Den Haag. 

Hij treedt in dienst van de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie en reist 

een paar keer naar Batavia. In 1732 

vertrekt hij als jongen4 uit Delft met het schip de Alblasserdam 

en komt in 1737 met de Batavier terug. Later dat jaar vertrekt hij 

weer als bosschieter5 met de Ruyven en komt in 1741 terug met 

de Sara Jacoba. 

                                                 

1 Notaris J.F. Mirandolle, 1798 akte 108, 9-10-1798. 

  Notaris A. Oukoop, 1799 akte 49, 22-6-1799. 
2 Notaris J. van Naerssen, 1803 akte 73, 6-6-1803. 
3 Notaris P. van Ginneken, 1808-1810 akte 4, 18-4-1810. 
4 Jonger dan 17 jaar, belast met allerlei klusjes aan boord. 
5 Ervaren matroos, ook belast met het afvuren van een kanon. 
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Eind dat jaar vertrekt hij als kwartiermeester1 op de Vreeland en 

keert op 17 juni 1744 met de Eendracht terug.2 

Vijf maanden later trouwt Albertus van den Broek te Breda met 

Johanna van Dongen. In 1745 worden zij aangenomen tot 

lidmaten van de Nederduits Gereformeerde kerk te Breda. Hun 

kinderen worden er gedoopt: Maria (1745), Adriana (1747) en 

Cornelia (1749). Cornelia overlijdt in 1751. 

Albertus wordt in 1749 burger van Breda en is dan spekslager 

van beroep.3 Het college van Breda benoemt hem in1751 tot 

(Duits) schoolmeester “mits de desistentie van Dirk Bluijzen”.4  

Op 11 januari 1753 wordt Albertus de nieuwe schoolmeester en 

tevens voorlezer in Bavel. Met zijn vrouw en twee dochters gaat 

hij daar in het schoolhuis wonen. Er wonen enkele kinderen bij 

hen in de kost: Cornelis Engelen en Christiaan en Abraham 

Pungeler.5 Het bestaan van een schoolmeester in Bavel is zeker 

geen vetpot. Om aan voldoende kost te komen moet Albertus 

zich bezig houden met graven en spitten. Hij richt zich tot de 

Domeinraad van de prins van Oranje. Hij ontvangt nog hetzelfde 

traktement als zijn voorganger Willem Parijn en twintig gulden 

schoolgeld wordt opgebracht door de ouders van de leerlingen. 

                                                 

1 Belast met directe controle op groepen manschappen, ronddeling warm eten en 

ordehandhaving tijdens het schaften. 
2 Zie http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl  
3 Notaris C. Wiericx, 1749 pag. 425, 16-12-1749. 
4 Commissieboek Breda 1749-1765, 15-4-1751. Dirk Bluijzen is vanwege zijn hoge 

ouderdom gestopt met lesgeven. 
5 Cornelis Henrikus Engelen wordt meester chirurgijn en trouwt met Jacoba, de oudere 

zus van zijn huisgenoten Pungeler. De peetvader van Christian Albrecht Pungeler is 

Christian Albrecht graaf van Rechteren. 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
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Dat is erg weinig in vergelijking met zijn collega in het Ginneken, 

die 180 gulden schoolgeld incasseert en als schepen ook nog 

een vergoeding krijgt. Het college van Ginneken en Bavel erkent 

dat de inkomsten laag zijn, maar Van den Broeck heeft wel een 

gratis woning en hoeft geen dorpsbelasting te betalen. De 

bijdrage uit de armenkas komt te vervallen en de bijdrage van 

de gemeente wordt opgetrokken naar 55 gulden. 

Albertus is wel de meest spraakmakende schoolmeester van 

Bavel, maar dat is niet dankzij deze salarisverhoging van 20%. 

Caféruzie 

Op zaterdagavond 28 maart 1761 komen Dielis Boomaars en zijn 

vrouw Jenneke Huijbregts in de herberg van Goris van den 

Bleeck.1 Ook schoolmeester Albertus van den Broek is daar. Als 

Dielis zijn pijp bij het vuur wil aansteken, stoot hij met de tang 

tegen een test die naast het vuur staat. Van den Broek zegt: “Gij 

sult moeten branden. Dat is een geswooren. Die heeft van ’t 

meesteren van zijn oogen vier ducaten gegeeven en nog siet hij 

niet.” Dielis zegt kortaf “Dat bruijt u niet!”. De waard is inmiddels 

binnengekomen en die wil geen geschimp in zijn huis. Albertus 

is niet alleen op Boomaars aan het afgeven, maar ook op andere 

gezworenen en regenten. Goris geeft hem te kennen dat hij dat 

maar moet doen in de vergadering van regenten en stuurt de 

razende Albertus naar buiten. Albertus slaat Goris op de 

schouder en zegt dat hij maar mee naar buiten moet komen. Al 

ruziënd gaan ze naar de deur, maar in het portaal slaat Albertus 

naar Goris en in een poging die slag te ontwijken valt Goris. 

                                                 

1 Die stond waar nu de parkeerplaats is op de hoek van Kerkstraat en Hof. 
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Vrouw Boomaars schiet Van den Bleeck te hulp, beurt hem aan 

zijn arm op en stoot Van den Broek naar buiten. Die begint met 

zand naar hen te gooien, maar loopt vervolgens toch naar huis. 

Even later komt hij terug met een mes in de hand. “Hier heb ik 

nu dat ik hebben moet!” zegt Albertus en steekt op Goris in. 

Die probeert zich te verdedigen met het stokje van Antony 

Huismans, maar raakt tot bloedens toe gewond aan zijn hand. 

Dit gebeurt op de straat. Pieter Cornelis Wirken ziet het, staande 

op zijn werf.1 Antony Snoek, een soldaat die bij Van den Bleeck 

woont, is naar buiten gekomen om zijn hospes bij te staan, maar 

krijgt zand in de ogen gegooid door Van den Broek, zodat hij 

even niets kan zien. Even later komt Albertus toch weer binnen. 

Tegen Pieter Wirken, die nu ook in de herberg is, zegt hij “Ik heb 

ook nog een eijtje met u te schellen” en hij commandeert een pint 

bier. Maar de waard zegt dat hij genoeg drank op heeft en beter 

naar huis kan gaan en gelukkig doet Albertus dat ook.2 

Albertus is in opspraak geraakt en nu komen in Bavel de 

verhalen los over zijn gedrag. 

Als schoolmeester heeft hij een voorbeeldfunctie, maar het 

beeld dat nu van hem geschetst wordt voldoet niet aan de 

verwachtingen volgens het plakkaat van 1655 en de herziening 

van 1725. 

                                                 

1 Kerkstraat 14. 
2 Ginneken en Bavel, allerhande akten 1753-1769 folio 104v, 15-4-1761. 
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Aanranding van een jonge vrouw 

Zo doet Anna Bouviel,1 wonend op de Haagdijk, een boekje over 

hem open. 

Vijfenhalf jaar geleden, acht dagen voor haar huwelijk met 

weduwnaar Pieter Janssen uit Baarle, is de dan twintigjarige 

Anna op weg naar Gilze en komt ’s morgens tussen half tien en 

tien langs het huis van de schoolmeester. Als ze iets verder is, 

voorbij het huis van de wannelapper, komt Albertus naast haar 

lopen, met zijn klompen aan en een rode muts op. Hij vraagt of 

ze een rijksdaalder wil verdienen en doet haar oneerbare 

voorstellen. Zij weigert er op in te gaan, want ze is wel arm en 

moet met brijen geld verdienen, maar is eerlijk en houdt zich 

dus niet met dergelijke zaken op. Hij kan zijn geld beter bij zijn 

vrouw brengen, zegt ze. Desondanks blijft Albertus met haar 

meelopen, tot een eind op de Gilzerdijk. Daar is hij met haar 

alleen en blijft haar onkuise dingen voorhouden. Hij trekt zelfs 

zijn mannelijkheid uit zijn broek, tast haar onder de rokken en 

wil - al vloekend - dat zij met hem de heg in gaat. Daarom pakt 

hij haar bij de mouw of arm. Anna ziet dat hij geweld wil 

gebruiken, dus ze trekt zich los, geeft een schreeuw en rent weg. 

Albertus dreigt haar aan te geven aan de schooiersjager en te 

zorgen dat ze in het spinhuis terecht komt, als zij hem niet ter 

wille is.2 

                                                 

1 RK gedoopt op 8 juli 1735 te Breda als dochter van soldaat Petrus Boef en Maria 

Maghdalena Roschae. Zij trouwt daar in de grote kerk op 14 december 1755 met Peter 

Janzen, die dan te Chaam woont. 
2 Ginneken en Bavel, allerhande akten 1753-1769 fol. 108r, 5-6-1761. 
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Albertus’ reputatie wordt nog duisterder als ook de tienjarige 

Anneke van Hooijdonk op dezelfde dag voor schepenen een 

verklaring aflegt.1 Zij wordt door stadhouder Damisse 

ondervraagt. 

Aanranding van een meisje 

Anneke is groot voor haar leeftijd en woont bij Dielis van Alphen 

te Heusdenhout. Op zondagmiddag 31 mei 1761 loopt ze van 

het huis van haar vader op Overakker naar Heusdenhout en 

komt aan de Ypelaarse akker Albertus tegen, die haar de weg 

naar Bavel vraagt. Ze wijst hem waar Bavel ligt, maar hij zegt dat 

het niet klopt. Hij leidt haar naar het koren en wil dat zij haar 

muts afzet. Dat doet ze niet. Ze doet alleen de neusdoek van 

haar muts. Dan zet Van den Broek zijn mes op haar hart en wil 

dat zij haar kleren van voren losmaakt. Hij maakt zelf zijn 

voorbroek los, “haalende daar zijn prulleke bloot uijt” en werpt 

haar verscheidene keren in het koren. Dan gaat hij een beetje bij 

haar vandaan en kijkt in het rond. Dat geeft haar de kans te 

ontsnappen en ze zet het op een rennen door een voor in het 

korenveld tot aan het huis van Judocus Roelands, waar zij 

luidkeels huilend haar verhaal doet. 

De volgende dag vertelt ze haar ouders wat er gebeurd is. Haar 

moeder gaat met haar kijken op de Ypelaarse akker en ziet in 

het koren nog de plek waar Albertus Anneke neergooide.2 

                                                 

1 Anneke is op 4 mei 1751 te Ginneken gedoopt als dochter van Adriaan Jasper van 

Hooijdonk en Maria Christiaan Cooijen. Voor ze in 1785 met de eveneens uit Ginneken 

afkomstige Jan Gommerts Janssen trouwt woont ze in Antwerpen. 
2 Ginneken en Bavel, allerhande akten 1753-1769 fol. 109v, 5-6-1761. 
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Korte tijd later, op 6 juli 1761 tussen zes en zeven uur ’s avonds, 

vindt Annekes moeder haar tweeëneenhalf jaar oude zoontje Jan 

in de sloot aan de straat dicht bij hun huis. Ze haalt haar kind uit 

het water, denkende dat het nog leeft, maar binnen gekomen 

ontdekt ze dat hij toch echt is verdronken.1 

Behalve jonge vrouwen en meisjes zijn ook bejaarde vrouwen 

niet veilig voor Albertus van den Broek. 

Aanranding van oudere vrouw 

De zeventigjarige Elisabeth Bakker woont samen met haar even 

oude man Hendrik Simons, gewezen soldaat onder Lindman en 

nu wannelapper, naast het schoolhuis.2 Het volgende is haar al 

meerdere keren overkomen. Ze is alleen thuis en Albertus komt 

haar in huis lastigvallen door haar onordentelijk vast te grijpen 

en onder haar rokken te tasten, maar ze weet zich telkens los te 

worstelen en naar buiten te lopen. Op een avond in 1758 staat 

haar man in de schemering achter in zijn hofje te praten met 

gegageerd soldaat Adam Schenk. Weer komt Van den Broek 

naar binnen, grijpt haar vast, duwt haar tegen de bedsponde en 

trekt haar rokken van voren omhoog. Elisabeth verzet zich en 

geeft een schreeuw. Hendrik komt naar binnen en ziet daar zijn 

buurman met zijn broek los en Elisabeths rokken in de hand. 

Hendrik gaat flink tekeer tegen Albertus en jaagt hem met zijn 

losse broek in de hand de deur uit. Albertus weet tegen 

Hendriks geraas niets in te brengen om zijn gedrag goed te 

praten. 

                                                 

1 Ginneken en Bavel, allerhande akten 1753-1769 fol. 114r, 7-7-1761. 
2 Zij woonden in een huisje van de armen dat stond waar nu het kerkplein is. 
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Enkele dagen later gaan Hendrik en Elisabeth zich in de 

consistorie te Ginneken beklagen over het gedrag van de 

schoolmeester. 

Aanranding van dienstmeid 

In 1756 woont Anna Maria van Dun als dienstmeid bij Van den 

Broek.1 Op een dag brengt ze een ketel terug, die ze van de 

buren geleend heeft. Ze zet de ketel in het achterhuisje, maar 

haar baas volgt haar en trekt de deur achter zich dicht. 

Hendrik en Elisabeth horen geraas in het achterhuis en zien dat 

Albertus de meid vastheeft en dat zij naar hem slaat. Ze weten 

haar te ontzetten.2 Gedurende haar dienst bij Albertus van den 

Broek heeft hij “meermaalen haar geijle dingen voorgehouden en 

haar op een oneerlijke wijse aangetast”.3 

Op de vlucht 

Met al deze beschuldigingen wordt het Albertus in Bavel te heet 

onder de voeten en hij maakt dat hij weg komt. 

Hij gaat naar Texel en treedt daar op 21 oktober 1761 weer in 

dienst bij de V.O.C. Als konstabelsmaat4 vertrekt hij die dag 

onder schipper Willem van Braam met de Oudkarspel. Op 12 

februari 1762 leggen ze aan op de Kaap, waar ze 25 maart weer 

vertrekken. Op 16 juni 1762 komt Albertus aan in Batavia. 

                                                 

1 Zij is geboren te Poppel en trouwt in 1758 met Peter op den Enden. 
2 Ginneken en Bavel, allerhande akten 1753-1769 fol. 110, 6-6-1761. 
3 Ginneken en Bavel allerhande akten 1753-1769 fol. 111r, 6-6-1761, ook al staat er in de 

akte 6 mei in plaats van juni. 
4 Hulpje van de konstabel of scheepsartilleriemeester, de verantwoordelijke voor geschut 

en minutie. Het maandloon was 14 gulden. Zie https://www.vocsite.nl   

https://www.vocsite.nl/
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Op 7 februari 1766 is Albertus in Azië overleden, maar dat is hier 

in juli en september natuurlijk nog niet bekend. Johanna van 

Dongen staat dan ook als “vrouw van” te boek als ze geld 

incasseert van de V.O.C. Op 14 juli 1769 wordt ze wel Albertus’ 

weduwe genoemd. Ze is dan door weesmeesters van Breda 

gekwalificeerd om mede namens de minderjarige dochter Maria 

125 gulden en 12 stuivers te innen. Pruikenmaker Jan ten Holten 

uit de Kromelleboogsteeg en scharenmaker Hendrik Helder uit 

de Vijzelgracht staan borg. 

Josua Sanderus 

In 1757 machtigt Josua 

Sanderus, meester 

broodmaker te Middelburg, 

zijn vrouw Maghdalena van Houten om afstand te doen van zijn 

hele boedel, zodat zijn crediteuren van de opbrengst kunnen 

profiteren. In november 1757 laten Josua en Magdalena te Leur 

hun dochter Johanna Maria dopen. 

Op 6 november 1761 volgt hij in Bavel de vertrokken Albertus 

van den Broek op als schoolmeester en voorzanger. In 1763 

wordt zoon George Daniel gedoopt, die voor de V.O.C. twee 

keer naar Batavia reist, waar hij in 1790 overlijdt. 

In 1765 wordt dochter Maria Johanna Catharina geboren. In 

1768 woont er in het schoolhuis ook een zoon Francus. 

In 1778 vertrekt het gezin naar Nuland, waar Josua (ook Isaac 

genoemd) niet alleen schoolmeester, maar ook koster wordt. In 

1793 wordt hij er begraven. Zijn weduwe overlijdt in 1815 te Erp. 
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Hendrik van Opstal 

Hendrik wordt te Ginneken 

gedoopt op 8 juni 1755 als 

zoon Adriaan van Opstal en 

Jacoba Mouthaan. Hendrik is genoemd naar zijn grootvader Van 

Opstal, vorster, herbergier en pachter van diverse belastingen te 

Chaam. Diens vader en broer waren schoolmeester in Chaam.1 

Als Hendrik achttien jaar oud is, treedt zijn vader terug als 

vorster van Ginneken en Bavel, zodat zijn zoon Hendrik hem kan 

opvolgen. Vier jaar later (1778) wordt Hendrik ook aangesteld 

als schoolmeester en voorlezer te Bavel. Bovendien krijgt hij dan 

zes gulden per jaar loonsverhoging voor zijn vorsterschap. 

In 1778 staat Hendrik als enige bewoner genoteerd van het 

schoolhuis (zijn zus Helena staat doorgestreept), maar later dat 

jaar trouwt hij met de Werkendamse Adriana Calvert. 

Op 1 oktober 1781 wordt Hendrik ontslagen als vorster en in die 

functie opgevolgd door zijn broer Nicolaas. Hendrik vertrekt uit 

het schoolhuis en zijn ouders komen er wonen, hoewel Hendrik 

officieel nog zeker vijf jaar aanblijft als schoolmeester, tot hij in 

1787 substituut-secretaris en stokhouder van Ginneken wordt. 

Tevens is hij gezworen klerk van Gilze en Rijen. De opstapeling 

van ambten binnen de familie Van Opstal legt hen geen 

windeieren. Zo koopt Hendrik in 1790 voor 6300 gulden de 

buitenplaats Koekelberg, inclusief de leenrechten. 

                                                 

1 De familie Van Opstal werd al regelmatig beschreven, zoals bijvoorbeeld in 1952 al in 

De Brabantse Leeuw. 
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Hendrik heeft zich wellicht “heer van Koekelberg” willen 

noemen, maar niet alleen branden in 1795 zowel het herenhuis 

als de boerderij af, ook worden kort daarna de heerlijke rechten 

vervallen verklaard.1 

In 1797 treedt procureur Hendrik op als medevoogd van zijn 

zwager Cornelis Calvert, die in 1785 met het schip Alblasserdam 

naar Batavia is vertrokken en later doodverklaard wordt omdat 

nooit meer iets van hem vernomen is.2 

In hun mutueel testament legateert Hendrik zijn kleding aan zijn 

broers Nicolaas en Jacobus Antonij of hun wettige kinderen. 

Adriana legateert alle de kleederen soo van linne, wolle, sijde als 

andere stoffen, welken tot dekking van haar lighaam gediend 

hebben, aan de kinderen van haar broer Jan Calvert.3 

Op 27 oktober 1798 wordt Adriana Kalvers, gewezen huisvrouw 

van Hendrik van Opstal, in het kruiskoor van de Ginnekense kerk 

begraven en ruim een jaar later trouwt de weduwnaar met de 

jongedochter Hendrina Pietronella van Dijk uit Gilze. Ze gaan 

wonen aan de markt in het Ginneken, waar Hendrik ook een huis 

heeft aan de Kalishoek. Hun kinderen worden te Ginneken 

gedoopt: Abraham Adriaan (1802) wordt in 1803 in het kruiskoor 

van de kerk begraven, Jan Jacobus (1805) en Arnolda Jacoba 

(1807). 

                                                 

1 Drs. F.A. Brekelmans in Jaarboek De Oranjeboom 17 (1964). 
2 Ginneken en Bavel, allerhande akten 1792-1807 fol. 37v, 22-9-1797. 
3 Notaris J.F. Mirandolle, 1797 akte 62, 10-11-1797. 
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In 1809 bezet heer L.W.P. van der Borch de goederen van 

Hendrik voor een door hem geaccepteerde wissel voor zijn broer 

Jacobus Antonij, secretaris van Ginneken en Bavel, ter waarde 

van 221 gulden en 8 stuivers. Hendrik accepteert de bezetting 

en gaat er aan voldoen uit de kooppenningen van zijn huis en 

erf. Zijn broer Nicolaas, gerechtsbode te Ginneken, is al belast 

met de openbare verkoop. Maar broer Jacobus Antonij, de 

bewoner van dat huis, blijft in weerwil van de vriendelijkste 

interpellatien en meermaals van zijne zijde gedaane beloftens in 

gebreke.1 

In 1810 wordt dan ook openbaar verkocht: het huis en klein 

huisje, stalletje, hof en erf, een kleine twintig roeden groot, in 

het dorp Ginneken, ten westen van de steenweg, ter plaatse 

genaamd Calishoek, oost de steenweg, zuid de armen van 

Ginneken, west Antony Antonissen en noord het straatje.2 

Hendrik overlijdt op 3 april 1817. Er volgt een uitgebreide 

inventarisatie van zijn sterfhuis B.87 te Ginneken.3 De uitgebreide 

inboedel, waaronder veel boeken en schilderijen wordt openbaar 

verkocht en brengt 240 gulden op.4 Op 27 november overlijdt 

ook de weduwe. 

Hendrik staat maar kort ingeschreven als bewoner van het 

schoolhuis. Mogelijk heeft zijn vader, die er ook woonde, de 

functie van onderwijzer waargenomen.  

                                                 

1 Notaris J. van Naerssen, 1810 akte 5, 19-1-1810. 
2 Notaris J. van Naerssen, 1810 akte 25c , 2-7-1810. 
3 Notaris J.L. Wiercx, 1817 akte 37 en 38, 16-4-1817. 
4 Notaris J.L. Wiercx, 1817 akte 47, 9-5-1817. 
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Adriaan van Opstal 

Rond 1740 neemt Adriaan in 

Chaam de collecte van impost 

op bieren, wijnen en 

brandewijnen waar ten huize 

van zijn vader Hendrik van Opstal.1  

In 1748 wordt Adriaan benoemd tot vorster van Bavel en blijft in 

functie tot zijn zoon Hendrik hem in 1773 opvolgt. In 1752 

trouwt hij met Anna Hulste uit ’s Gravenmoer, die op 18 mei 

1754 begraven wordt in het kruiskoor, aan de zuidzijde, even 

voorbij de schepenstoel, in de kerk van het Ginneken. Al op 3 

augustus hertrouwt Adriaan met Jacoba uit ’s Gravenmoer, 

dochter van Nicolaas Mouthaan en Susanna van Middelburg. 

Hun kinderen worden te Ginneken gedoopt: Hendrik (1755), 

Nicolaas (1756), Susanna (1758), Johanna Maria (1761), Helena 

(1763), Wouter (1766), Jacobus Antonij (1768), Maria Jacoba 

(1771) en Johanna (1772). 

Na het ontslag van zoon Hendrik als vorster worden zijn ouders 

de hoofdbewoners van het schoolhuis. Ook grootmoeder 

Susanna van Middelburg komt er in 1783 wonen. Tot 1792 

woont hun gezin er in wisselende samenstelling. In 1785 en 1786 

woont alleen zoon Nicolaas er. 

Adriaan is officieel geen schoolmeester, maar zijn vrouw legt wel 

een verklaring af, waaruit haar betrokkenheid met de school 

blijkt: 

                                                 

1 Notaris N. Brackman, 1755 akte 6. 
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Op een zondagmorgen, kort voor Vastenavond, is een jongen 

van een jaar of twaalf á dertien bij haar woonhuis annex 

schoolhuis gekomen. Hij vroeg haar een vel schrijfpapier en dat 

heeft ze hem tegen betaling van een oortje gegeven. Vervolgens 

heeft ze haar meisje gevraagd wiens jongen het was en of hij wel 

kon schrijven. Volgens haar was het de jongen van Jan de 

Canter, maar ze wist niet of hij wel kon schrijven, want hij was 

geen schoolganger. Het blad papier was van hetzelfde merk als 

de twee halve vellen die bij deze verklaring worden gevoegd. 

Jacoba kan zelf overigens niet schrijven.1 Zou dit een aanwijzing 

zijn dat ook in Bavel nog “illegale” scholen werden gehouden? 

Op 6 april 1791 overlijdt Adriaan en hij wordt in het kruiskoor 

van de Bavelse kerk begraven. Zijn vrouw overlijdt op 28 mei 

1814. 

Nicolaas van Opstal 

Nicolaas wordt op 5 

december 1756 te 

Ginneken gedoopt als 

zoon van vorster 

Adriaan van Opstal en Jacoba Mouthaan. Precies dertig jaar later 

volgt hij provisioneel zijn broer Hendrik op als schoolmeester 

van Bavel. In 1781 is hij hem ook al opgevolgd als vorster. In 

1787 trouwt hij te Gilze met Johanna Cornelia Lips, dochter van 

gerechtsbode Jacob Lips en Sibilla Margarita Hartelens. In 1795 

benoemt Dingena Lips te Breda haar nicht Cornelia Lips en haar 

man Nicolaas tot universeel erfgenaam zijn. 

                                                 

1 Ginneken en Bavel, allerhande akten 1769-1792 fol. 120r, 9-5-1783. 
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Nicolaas wordt executeur en voogd over minderjarige en 

uitlandige erfgenamen.1 

Tussen 1793 en 1803 woont Nicolaas in het oude schoolhuis 

samen met zijn vrouw Cornelia Lips en juffrouw Maria Bredele, 

nicht Dingena Lips en neefje Adriaan van Opstall in de kost. De 

meiden zijn Adriana de Kort, Annemie Hermen, Maria Wichoff en 

een onbekende. Zeker vanaf 1805 is Nicolaas gerechtsbode.  

Op 23 maart 1822 om twee uur ’s middags maakt mejuffrouw 

Johanna Cornelis Lips, ziekelijk maar bekwaam om te testeren, 

haar testament en laat alles aan haar man Nicolaas van Opstall, 

deurwaarder bij het vredegerecht. Op 21 april overlijdt ze om 

negen uur ‘s avonds in het huis B.89 te Ginneken. 

In 1823 trouwt Nicolaas met Johanna Wolvers (48), geboren te 

Baarle-Nassau, wonende te Chaam, dochter van Pieter Wolvers 

en Hermina van Dijk. In 1831 legateert mejuffrouw Johanna 

Bregitta van der Sande, weduwe van heer Willem Hubert, 

particuliere te Chaam, aan mejuffrouw Johanna Wolvers, 

huisvrouw van heer Nicolaas van Opstall, deurwaarder te Chaam, 

bij wie zij inwoont, vijftig gulden. Bij vooroverlijden van zijn 

vrouw krijgt Van Opstall het legaat.2 

Op 14 maart 1842 overlijdt Nicolaas om drie uur ’s morgens te 

Chaam in het huis D.105. Zijn weduwe overlijdt in 1848 in haar 

woonhuis D.132a op Meijsberg. 

                                                 

1 Notaris G. Chrystie, 1795 akte 6, 1-3-1795. 
2 Notaris P.C. Wiercx, 1831 akte 36, 10-8-1831. 
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Bernardus van Oeckel 

Bernardus wordt op 

14 juni 1784 gedoopt 

in Gierle als zoon van 

koster Gerardus van Oeckel uit Lille en Johanna Elisabetha van 

Duppen. Op 19 november machtigt Bernardus van Oekel te 

Bavel advocaat mr. Johan Hendrik Verhoeven om namens hem 

te compareren voor het departementaal bestuur van Brabant en 

ter vergadering van welgemeld bestuur in handen van den 

president in de ziele van den constituant voornoemd afteleggen 

den behoorlijken eed tot het amt van schoolmeester van Bavel 

staande, alsmede den eed van suivering. 

Tussen 1804 en 1809 woont hij met zijn meid Catharina Brocx in 

het oude schoolhuis. Later verhuist hij naar Thielen in de buurt 

van zijn geboortedorp. 

In 1812 trouwt hij te Gierle met de daar geboren naaister 

Carolina Michielsen. Zijn kennis uit Bavel, de 56-jarige 

landbouwer Gregorius van den Hout, was getuige bij die 

huwelijk. 

In 1809 maakt de parochie van Bavel een overzicht van haar 

eigendommen: “Eindelijk zoude alhier nog moeten worden 

gebragt het schoolhuis van Bavel, hetgeen oorspronkelijk tot de 

kerk van Bavel schijnt behoord te hebben, dog alsoo het selve 

seedert onheugelijke tijt tot een schoolhuis bestemd is en daarvan 

geen voordeel voor de kerk genooten word, gelijk ook het 

onderhoud van het selve door de gemeente word bekostigd, word 

het selve alhier gebragt tot narigt en voor memorie.”  
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Phillipus Adriaanse 

Phillipus is gedoopt op 

1 oktober 1780 te 

Diessen als zoon van Jacobus Adriaanse en Johanna Michielsen. 

In Goirle trouwt hij in 1812 met Johanna Maria, dochter van Jan 

Coremans en Lucie van de Pol. Daarbij is de dertigjarige Goirlese 

schoolmeester Cornelis Kandelaars getuige. Phillipus is dan nog 

wever, maar een jaar later wordt hij zelf maitre d’ecole en Bavel 

genoemd, als voor het vredegerecht voogden worden gesteld 

over de minderjarige kinderen van zijn broer Jan Baptist bij 

wijlen Antonetta Maria Vermeulen.1 

Na het overlijden van zijn vrouw begin 1829 woont hij in huis 

nummer 13 met de kinderen Johannes (16), Marijnus (10), 

Johanna (13), Pitronella (8), Lucia (6) en de meid Adriana 

Willemen (22) uit Oosterhout. Zoon Willem (1814) en dochter 

Anna (1826) overlijden eind 1826 binnen twee weken na elkaar. 

Op nummer 14 woont zijn zus Willemina, getrouwd met 

schoenmaker Waltherus Jansen.2 

Tijdens de volkstelling van 1839 is Phillipus gepensioneerd en 

woont met zijn dochter Pitronel in huis nummer 11. 

In 1840 trouwt hij met de Oosterhoutse dienstmeid Anna 

Broekhoven, dochter van Andreas en Maria Bijens. Op 3 maart 

1843 overlijdt Phillipus in het huis L.6. 

                                                 

1 Notaris J.L. Wiercx, Minuutakten, 1813 akte 104 (bijlage), 14-7-1813. 
2 Dat huis stond waar nu het kerkplein is. 



166 

De aangifte wordt gedaan door zoon Marijnus, leerlooier te 

Wortel en buurman Marijnus Adriaansen, bouwman. Zijn 

weduwe overlijdt dertig jaar later op 83-jarige leeftijd in het 

gasthuis aan de Haagdijk te Breda. 

In deze tijd krijgen we voor het eerst een beeld van het 

schoolhuis. In 1816 wordt het huis geklasseerd voor een 

belasting op basis van het aantal deuren en vensters: klasse 6, 

vier deuren of vensters, leidt tot een aanslag van 10 gulden. 

Rond 1830 wordt de eerste kadastrale kaart van ons heem 

getekend. Daarop is het schoolhuis duidelijk te zien. Tegenover 

de school stond een schuur in de tuin die ook bij de school 

hoorde. 

 

 
Schoolhuis op kadastrale minuutplan rond 1830. 
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Adriaan Kuijpers 

Op 3 juni 1814 wordt te 

Gilze Adriaan geboren, 

zoon van de Bavelse 

bouwman Cornelus Kuijpers en Johanna Aartsen. Zijn broer Jan 

was (hoofd)onderwijzer te Heusdenhout en Riel.1 

In 1839 trouwt hij als schoolonderwijzer te Bavel met de 

Ginnekense landbouwster Cornelia Janssen. Ze gaan wonen in 

het schoolhuis op nummer 13 (later 21) en later op het adres 

B.56 (B.57), wat nu Kerkstraat 12 (10) is. Hun kinderen zijn 

Cornelis (1840), die na twee jaar Waalwijk terugkeert als 

hulponderwijzer, Maria (1842), Johannes (1844), Adrianus (1846), 

Hendrikus (1848) en Johanna (1849). In 1851 overlijdt Cornelia. 

In 1854 trouwt hij met dienstmeid Petronella van Gool. Daarbij 

zijn de onderwijzers Adriaan van den Corput (47) en Theodorus 

Ingenhoven (37) getuigen. In 1876 komt Johannes Egidius 

Hubertus Ramakers bij de familie Kuijpers wonen. Hij komt als 

hulponderwijzer uit Maastricht en vertrekt later naar Rotterdam. 

In 1879 overlijdt Adriaans tweede vrouw en vier jaar later, op 5 

februari 1883, verzoekt hij het gemeentebestuur om per 1 mei te 

mogen worden ontslagen. Onder dankbetuiging voor zijn 

gewichtige en langdurige diensten, aan de gemeente bewezen, 

wordt hij vanwege zijn hoge ouderdom (68) eervol ontslagen. 

Op 4 februari 1891 overlijdt Adriaan. Zijn neef, leerlooier Adriaan 

Bruijns (50), doet aangifte van het overlijden. 

                                                 

1 Over hem schreef Jan van Eijck een uitgebreid artikel in Brieven van Paulus 199. 
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Langzaam krijgen we nu een beeld op het schoolgebouw. 

Zo krijgt in 1856 de Bavelse meester timmerman Jan Hurks na 

openbare aanbesteding opdracht om de school te vergrootten. 

De zuidelijke gevel wordt afgebroken en het gebouw wordt 

(binnenwerks) 5,75 meter langer gemaakt.1 Dit is waarschijnlijk 

een uitbreiding van één naar twee lokalen geweest, waarmee het 

gebouw voor een klein deel buiten het oorspronkelijke perceel 

komt te staan. Het is vreemd dat pas voor de latere uitbreiding 

in 1885 een stuk grond wordt verworven om het perceel uit te 

breiden. 

 
Bouwtekening voor uitbreiding van de gemeenteschool in 1885. 

                                                 

1 Gemeentebestuur Ginneken en Bavel 1811-1925, inv.nr. 1475 bevat een gedetailleerd 

bestek en aanbesteding. 
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Cornelis van der Poel 

Cornelis is op 2 november 

1854 te Schiedam 

geboren als zoon van 

Zacharias van der Poel en 

Cornelia de Veld. In 

Schiedam trouwt hij in 1879 met Maria Elisabeth Berdina Schaap. 

Hij komt op 7 juli 1883 uit Wouw naar Bavel om daar hoofd der 

school te worden. Het gezin gaat wonen in het schoolhuis (B.66). 

Enkele kinderen overlijden jong, maar bijna alle anderen worden 

onderwijzer(es): Cornelia Johanna Maria Geertruida (1879) wordt 

onderwijzeres en trouwt met onderwijzer Hendrik Stephanus van 

der Putte uit Haarlem. Johanna Cornelia Maria (1880) overlijdt in 

1888. Adriana Geertruida Maria (1882) overlijdt in 1887. 

Mattheus Zacharias Joseph (1883) wordt onderwijzer in 

Pijnacker. Hillegonda Jacoba Geertruida Maria (1884) is bij de 8e 

volkstelling doorgehaald. Zacharius Joseph (1885) wordt in 1906 

directeur van de boterfabriek in Bavel. Berdina Christina Jacoba 

(1888) vertrekt in 1922 als onderwijzeres naar Halsteren. 

Johannes Mathijs Joseph (1889) vertrekt in 1912 als onderwijzer 

naar Alphen aan de Rijn. Ludwina Geertruida Maria (1890) 

overlijdt als onderwijzeres op 31-jarige leeftijd. Alexis Adrianus 

Joseph (1892) vertrekt in 1920 als onderwijzer naar Alphen aan 

de Rijn. Adriana Johanna Maria (1893) vertrekt in 1917 naar 

Voorschoten. Adrianus Johannes Jozef (1894) vertrekt in 1918 als 

onderwijzer naar Rotterdam. Johanna Hendrika Maria (1896) 

wordt ook onderwijzeres. 
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Er wonen ook twee kostgangers: Wudmer Sipkes Falsma, 

opzichter uit Wymbritseradeel en hulponderwijzer Henricus 

Joosen uit Baarle-Nassau. 

In 1885 wordt de school weer verbouwd. De zuidelijke muur 

schuift drie meter op, zodat een derde lokaal mogelijk wordt en 

de ingang gaat van de straatzijde naar de speelplaats achter, 

waar ook toiletten worden gebouwd. 

 

 
Schoolhuis en aangebouwde lokalen op kadastrale hulpkaart uit 1887. 
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In 1901 raakt Cornelis betrokken bij de oprichting van de Bavelse 

melkfabriek St. Brigida. Hij blijft secretaris-boekhouder tot zijn 

zoon Zacharius directeur wordt. In eerste instantie is overwogen 

de fabriek te vestigen in het oude schoolgebouw.1 Hoewel de 

bestaande school nog maar kort geleden verbouwd is, besluit de 

gemeenteraad op 7 december 1900 een nieuwe schoollokaal 

voor gewoon lager onderwijs te bouwen op het perceel K1157.  

 

 
In 1893 zit deze schoolklas voor de oude school. Achter hen de nog open plek 

waar acht jaar later de nieuwe school gebouwd wordt. 

 

 

                                                 

1 Boeren en Boter in Bavel door Ben Hulshof, 1986. 
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Aanleiding voor de nieuwbouw is een brief van de 

geneeskundige inspecteur van Zeeland en Westelijk Noord-

Brabant aan burgemeester en wethouders van Ginneken en 

Bavel op 1 februari 1899. Hem is namelijk bij een bezoek met de 

districtsschoolopziener gebleken dat de toestand der school te 

Bavel van dien aard is, dat eene afkeuring moet worden 

uitgesproken. 

De kosten van verbouw van de bestaande school zijn net zo 

hoog als nieuwbouw. Na aankoop van 25 aren (voor 750 gulden) 

van de landbouwgrond van het burgerlijk armbestuur van Bavel 

wordt met de bouw begonnen en in november 1901 worden de 

oude school en aangrenzende onderwijzerswoning openbaar 

verkocht. 

In eerste instantie wil de gemeente de nieuwe school achter de 

bestaande bouwen, maar de inspecteur van het geneeskundig 

staattoezicht geeft in overweging de nieuwe school in Bavel niet 

op de plaats der thans bestaande te bouwen, om reden: 1) het 

zeer af te keuren is, uit een hyzienisch oogpunt, op een afstand 

van minder van 50 meter van begraafplaatsen te gaan wonen en 

het dus ook niet aangaat om kinderen den ganschen dag in een 

atmospheer, die zonder eenige twijfel, door begraafplaatsen in 

min of meerdere mate wordt verontreinigd en dus hierop wel 

degelijk met het oog op drinkwater moet worden gelet. 2) doordat 

de speelplaats, die vóór de school en dus in de omgeving van kerk 

en toren komt te liggen, de kinderen worden blootgesteld aan de 

cirkel- en tochtwinden, hetgeen bij kinderen die nu spelen en dan 

rusten, zoo licht tot keel- en luchtpijpontsteking aanleiding kan 

geven. 



173 

Schoenmaker Hendrik Adriaansen (Drikske de Looier) koopt voor 

1675 gulden het onderwijzershuis met erf en tuin.1  

Het schoolgebouw met de speelplaats wordt voor 800 gulden 

gekocht door metselaar Petrus Busio, die er drie huizen van 

maakte en die verkoopt aan Izaak German, gepensioneerd hoofd 

van de openbare school in het Ginneken. Hij verkoopt de huizen 

al snel aan Cornelis Pijpers, wiens weduwe er een koffiehuis 

vestigt. Na haar dood houdt Sebastiaan Pijpers hier nog zijn 

café, tot postbode Rinus Diepstraten er in 1921 zijn woonhuis en 

postkantoor van maakt.2 

Rond 1900 vraagt het hoofd der school te Ulvenhout om 

verhoging van zijn jaarwedde. Hij is immers al 25 jaar in dienst 

en krijgt 100 gulden minder dan zijn Bavelse collega. De raad 

vindt de gevraagde verhoging niet reëel, want de Bavelse school 

heeft een derde meer leerlingen dan Ulvenhout en er staan twee 

onderwijzers. Daarom wordt besloten tot verhoging met 50 

gulden tot 850 gulden. 

In 1920 wordt de nieuwe lager onderwijswet aangenomen, een 

gevolg van de grondwetswijziging van 1917, waardoor het 

bijzonder onderwijs dezelfde financiële steun krijgt als het 

openbaar onderwijs. Daarmee wordt het mogelijk om een 

katholieke school op te richten. Dat wordt in Bavel heel praktisch 

geregeld. Het parochiebestuur wordt schoolbestuur en koopt de 

onderwijzerswoning en schoollokalen van de gemeente. 

                                                 

1 Brigidastraat 2. 
2 Brigidastraat 4 en 6. 
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Cornelis maakt als hoofd der openbare school plaats voor zijn 

zoon Jan als hoofd van de bijzondere school. In 1925 verhuizen 

Cornelis, zijn vrouw en jongste dochter, die dan naast de 

melkfabriek wonen, naar Rotterdam. 

Cornelis overlijdt in 1941, twee jaar na zijn vrouw, te Alphen aan 

den Rijn. 

 

 
De oude gemeenteschool (tussen 1856 en 1901) met nog net zichtbaar het 

onderwijzershuis. Getuige de militairen, zal deze foto wel gemaakt zijn tijdens 

de mobilisatie in de 1e wereldoorlog. In die tijd was het schoolgebouw al 

verbouwd en hield Sebastiaan Pijpers er zijn café. (collectie Cees van der Poel). 
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Een glazen wand in Paulus’ Museum 

De bezoekers van Paulus’ Museum zijn van acht tot tachtig, zelfs 

van vijf tot vijfennegentig. 

De jongsten fladderen binnen, de ouderen zijn wat trager en 

lopen langzaam met of zonder rollator of rijden in de rolstoel. 

Voor onze oudere bezoekers, voor gehandicapten en bezoekers 

die wat moeilijk lopen heeft ons museum sinds 6 januari 2017 

een glazen toegangsdeur ruim een meter achter de oude 

staldeur. Daarom kan nu, wanneer het museum open is, de 

staldeur uitnodigend open staan. Men kan zo naar binnen. Ook 

met rollator of rolstoel. Zodra men binnen is, is de nieuwe 

glazen deur ook voor hen die minder goed ter been zijn een 

gemakkelijk te nemen horde. 

De glazen wand met deur kon worden geplaatst dank zij een 

mooie bijdrage van de RABO-bank Clubkasactie 2016; een 

bijdrage van JUMBO met de bonnetjes actie 2016 en een forse 

donatie van de Pierre de Jonge sr Foundation eind 2016. 

 

 

 

Uit schaamte komt 
nooit iets moois voort 
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PAULUS’ MUSEUM 

 

geopend op 6 september 1986, statutair opgericht op 20 

december 1988, ingeschreven bij KvK Breda dossiernr. 

41104979, is gevestigd aan de Pennendijk 1, 4851 VB 

Ulvenhout. 

Geopend van 14:00 tot 16:00 uur op elke 1e zondag van de 
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