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door

Dr. F. A. BREKELMAN5

Het gehucht Galdet vormt het zuid-westelijk gedeelte der gemeente
Nieuw-Ginneken en heeft een respectabele ouderdom. In 1343 wordt al
een hoeve te Galder genoemd.1 De tienden ter plaatse waren zeker vanaf
de 13e eeuw in het bezit van abdis en kapittel der Abdij van Thorn in
Limburg.2 Van oudsher behoorde Galder tot de St. Laurentiusparochie
te Ginneken, over wier kerk genoemde abdij het patronaatsrecht bezat.
De Heren van Breda oefenden er het overheidsgezag uit. Galder ressor
teerde dan ook in bestuurs- en rechtszaken onder de schepenbank van
Ginneken, welke bank drossaard Claes van Nispen in 1328 had opge
richt. 3 Een der leenmannen van de Heet van Breda was de Heer van
Daasdonk, die op het gelijknamig kasteeltje woonde in het noorden van
Galder. Hoewel diens rechten ter plaatse van gtondheerlijke aard waren
en hij dus geen ovetheidsgezag uitoefende, zal hij toch enige invloed in
het gehucht hebben gehad door zijn maatschappelijke positie. Het il
lustere slotje Daasdonk, reeds in de 15e eeuw bekend, is in 1831 afge
brand.4

Pastoor Juten noemde Galder in 1932 niet ten onrechte een "volk
rijk en welvarend gehucht".5 De eerste aanduiding moet met een korrel
zout worden genomen, want het getal inwoners zal in de oude tijden de
300 niet te boven zijn gegaan. Welvaart heerste er wel, als men dit aspect
tenminste op grond van tiendverpachtingen kan beoordelen. De vrucht
bare bodem leverde een goede oogst. In 1727 brachten bijv. de tiend
klampen in Galder Oostzijde 14y;! zester op (l zester = 345 liter), in
de Westzijde 23Y;! zester. Het totaal van 38 zester steekt ver uit boven
de tiendopbrengst in Strijbeek, Cauwelaar en Blaucamer, die resp. 22Y;!,
22y;! en 24 zester bedroeg.6

". Dit opstel wordt gevolgd door enige bouwkundige beschouwingen van
Prof. Dr. C. J. A. C. Peeters.

42



De inwoners beschikten er ook over gronden voor gemeenschappelijk
gebruik, nl. in de Weeke Brebeke of Neringe, een complex nabij Kersel,
dat al in 1512 vermeld wordt.7 De koning-stadhouder Willem III ver
kocht een deel hiervan in 1698 aan een Bredase vennootschap, waarin
de brouwer Lenaert van Erffrenten was betrokken. Deze daad lokte
hevige protesten van de inwoners uit, die tot een proces leidden voor het
hoogste gerecht, de Raad van Brabant te 's-Gravenhage.8

De Godsdienst in Galder.

Lange tijd waren de bewoners voor hun godsdienstige leven aange
wezen op de parochiekerk te Ginneken. Deze kerk, in 1317 uit een kapel
voortgekomen,9 was voor hen slechts te bereiken via Strijbeek of over
de zgn. Schele Brug nabij Daasdonk. De meer noordelijk gelegen Duivels
brug nabij de Markt te Ginneken is immers pas rond 1612 ontstaan.1ü

Juten vermoedt, dat Galder tot het stichten van een eigen bedehuis is
aangespoord door de bewoners van het naburig Meersel, die tussen 1424
en 1438 een kapel ter ere van de H. Lucia en Quirinus hebben ge
sticht.u

In feite had de stichting eerst 30 jaar later plaats. Wij beschikken
niet over precieze gegevens omtrent de bouw, maar wel over het ont
staan van een stichting, die het lezen van missen mogelijk maakte. Het
initiatief daartoe werd genomen door een aantal inwoners, van wie
Claeus Jan Achtenzone, Pauwels van Ghilse en Jan Buyck het meest op
de voorgrond traden. In de fundatie-akte wordt gesproken van een
beneficie (geestelijk fonds) 12 ter ere van "Godt Almachtich ende alder
gloriose Maget ende Moeder Goodts Marie, den heyligen Sint Jacop
apostel ende Sinte Barbera, Maget ende Martelersse Cristi op eenen
altaer in de capelle tot Galder onder de limiten der prochie in Ghin
neken, onder voors. Bisdom gelegen, getimmert maer noch nyet gewydt
zynde, een eeuwiger capellanie in titule van eenen geestelycken beneficie
tot behoef van eenen wereltlycken priester ofte clercke ten tyde als die
vaceren sal te confereren . . ."

Blijkbaar was op de datum der akte - 21 mei 1468 - de kapel
reeds voltooid, maar nog niet ingewijd. Het beneficie bracht in totaal
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8 zester rogge op, die waren veronderpand op hoeven en land onder
Galder, Oekel en Zundert. Daarvoor moest de dienstdoende priester elke
vrijdag tussen 7 en 10 uur een mis lezen. Bij de stichting ontving de
kapel van verschillende kanten geschenken. "Joeffrouw Heylwich van
der Daesdonck" gaf twee mark fijn zilver om er een zilveren vergulde
kelk van te maken. Een inwoner van Galder - Jan wylen Janssone van
Ghilse - schonk zelfs zijn huis in Galder. De rector van de kapel zou na
de dood van Jan en diens vrouw Jenneken over dit pand mogen be
schikken.13 Verschillende andere bewoners, elf in getal, schonken toen
nog erfelijke pachten ter gezamelijke waarde van 31 lopen (= 21,62 1.)
en 1 veertel (= 4 lopen) rogge. De installatie van de eerste rector
Arnoldus Ram had reeds op 14 december 1468 plaats door Arnoldus
Meersel. De goedkeuring van deze fundatie door de aartsdiaken van
Luik geschiedde eerst op 5 maart 1482, dus veertien jaar later. Het
Vrijdagse beneficie was kort na 1468 gevolgd door een tweede beneficie,
namelijk dat van de H. Lambertus, dat 7 zester rogge en 2 halve carolus
gulden opleverde. De betrokken mis moest op woensdag gelezen wor
den.14

De bouwtijd der Galderse kapel is dus rond 1468 te stellen, veel
later dan Juten vermoedt. De archieven gewagen van nieuwe bouw
aktiviteit in 1517, in welk jaar de kapelmeesters "met willekeur der
ingezetenen" ten behoeve van de kapel een jaarlijkse rente te gelde
maakten.15 Dit geld zal voor uitbreiding of verfraaiing zijn besteed. De
aard daarvan is ons niet bekend. De gissing, dat toen de nog bestaande
toren gebouwd zou zijn, valt wel te rijmen met de laat-gotische bouw
stijl.

Behalve renten ten behoeve van de eredienst genoot de kapel nog
dito rechten voor de instandhouding van het gebouw zelf. Omtrent het
ontstaan van deze inkomsten zijn ons geen bronnen overgeleverd. Wel
vloeiden al vanaf de stichting geregeld gelden in de kapelkas. Deze in
komsten werden van oudsher door een kapelmeester beheerd en be
stonden, behalve uit rog- en geldrenten uit offergeld en pacht van kapel
land. De totale geldswaarde dezer renten bedroeg in 1621 f 45,- per
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jaar.16 In die tijd ontving de kapelmeester op St. Jacobsdag ook offers
in natura ter waarde van ± f 50,-. De gelovigen brachten dan schapen,
wol en eikels naar het bedehuis. Eeuwenlang, zelfs tot het jaar 1820,
werd het kapelbezit zorgvuldig bijeengehouden. Rond 1677 verkregen
de kapelmeesters van de Raad van Brabant een "mandement van terrier"
om alle inkomsten opnieuw rechtsgeldig te laten registreren. Dit mande
ment was een bevel aan alle rentplichtigen der kapel om hun verplich
tingen met aanduiding van de onderpanden op te geven.17

Van de geestelijken (rectoren) die in de kapel de heilige mis lazen
of door anderen moesten laten lezen, zijn er uit de 16e eeuw enkelen
bekend. De eerste rector (1468) was Arnoldus Ram uit Princenhage,
die toen nog in Leuven studeerde. Hij werd opgevolgd door Petrus Bont
(1500), Wouter Smeets (1512) en Wouter Vleemincx, ook student te
Leuven (1551) .18 Deze droeg de funktie per resignatio simplex aan
Gerard de Waghemaker over. Bij het begin van de 80-jarige Oorlog
werden nog twee heilige missen per week gelezen. Die last werd ook door
dominus Petrus Johannes Rumoldi vervuld in 1571 en ook nog in 1587.
Ten gevolge van de onveiligheid op het platteland was het lezen van
missen in de kapel op den duur niet mogelijk. Daarom gebeurde dit in
een kerk te Breda, " ... alsoe 't niet mogelijclc en was bij hun den dienst
buyten te gaan doen om der periculen wille".

Vervolgens droeg Peter Jansen, die ook kapelaan te Princenhage was,
de inkomsten van het beneficie bij contract dd. 14 augustus 1589 over
aan de landdeken van Breda, Livinus de Smidt.19 Toen Godefroy van
Clootwijck deze in 1595 als rentmeester der confiscatiën opeiste, vroegen
de kerk- en armmeesters van Ginneken aan de vicaris van het bisdom
Antwerpen om die revenuen aan de Armen van Ginneken toe te wijzen.
Hierbij tekende de deken aan, dat de opbrengsten over de jaren 1590 en
1591 aan hem toebehoorden. Aan het Armbestuur van Ginneken, toen
nog Tafel van de H. Geest genoemd, konden de renten van 1592-1595
wel toegewezen worden. Het is vrij waarschijnlijk, dat de vruchten van
het beneficie kort daarna met alle andere geestelijke goederen aan de
prins van Oranje zijn gekomen. In ieder geval worden zij al onder het
hoofd "Beneficiën" vermeld in een rekening van genoemde Van Cloot-
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wyck's neef Fransois Backx uit het jaar 1600. De inkomsten werden
toen op 28 veertel gesteld.20

Lange tijd bleef het lezen van heilige missen nog achterwege, totdat
de inwoners zich onder het Twaalfjarig Bestand tot de Bisschop van
Antwerpen wendden om de eredienst te hervatten. Zij schreven in hun
request (1614), dat in hun kapel 150 jaar geleden een altaar was ge
sticht "voor jonge ende oude catyvige ende impotente lieden, die mits
de distantie de parochie kercke niet en connen gefrequenteren, behalven
noch andere commemoratiën, die den rectoir daer aff tot vertroostinge
van de sieken, van de afflivigen,21 schuldich is te doen ende ten
eeuwigen dagen te continueren, alles op verbeurte van een loopen rogs,
van elcke versuymde misse om geappliceert te worden voor den H. Geest
tot Ginnecken . . ."

Sedert het begin van de troebelen was er geen mis meer gelezen en
de kapel diende dringend hersteld te worden. De kapelmeesters moesten
thans gedwongen worden rekening over hun beheer af te leggen. Als dit
geschiedde zou hopelijk een batig saldo beschikbaar komen. Ook vroegen
de inwoners een priester aan te wijzen om hier de dienst te verrichten.
De aartsdiaken stond op 1 mei 1614 in "Mera" toe om hier elke zondag
of heilige dag om de beurt met Strijbeek een heilige mis te lezen. Kort
vóór 1630 schreven die van Galder een nieuw request aan het Bisdom,
dat aldus eindigt: "ende want int belech (van 1625) de kercke tot
Ginneken aff is gebrant en veel schriften soo van geestelycke als weer
lycke saken daer in waeren om bewaert te worden ende syn samender
hant verbrant, waer in oock verbrand is de fundatie van die capelle van
Galder, versoecken dan aen Syne Eerwaerdicheyt met alle oitmoedicheyt
ende reverentie te willen verleenen copie van diegeene, die Syn Eerwer
dicheyt heeft, syn anders geschapen datter veel renten sullen verlooren
gaen." Met deze laatste zin bedoelden de verzoekers, dat bij gebrek aan
bewijsstukken het gevaar zou ontstaan, dat zij inkomsten zouden ver
liezen.

Of de genoemde dokumenten zijn afgeleverd is niet bekend. Een
aantal stukken berust nog steeds onder de onlangs door het bisdom
Antwerpen aan het bisdom Breda overgedragen papieren betreffende de
parochie Ginneken.22
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Nadat stad en land van Breda, zoals gezegd, in 1625 onder Spaanse
heerschappij waren gebracht beleefde de kapel een bloeiperiode. Hoewel
het interieur was geplunderd was het gebouw zelf in de oorlogstijd ge
spaard gebleven, terwijl daarentegen de dorpskerk in Ginneken was ver
woest. De patroondag der kapel was, zoals gezegd, de feestdag van de
Heilige Jacobus. Op die dag werd ook de kermis te Galder gehouden,
zoals de rekening der kapel van 1626 mededeelt. Gerit de Winter, de
pastoor van Ginneken, deed er dan de Mis. Tijdens de vasten van de
jaren 1634 en 1635 kwam pastoor Biestraten hier telkens zes maal dienst
doen. Tot 1647 werden er ook diensten verricht door diens kapelaan
Wouter Conincx en (na 1644) door Biestraten's opvolger Adrianus
Matthei uit Ginneken (tevoren kapelaan in Princenhage). 23 Ook de
vicarissen Jan van Geffen en Daniël Schellekens uit Rijsbergen kwamen
hier mis lezen. Een hunner bracht zelfs tot tien maal toe een misdienaar
uit eigen dorp mee. Genoemde Jan van Geffen liet ook voor de kapel
een "gewijde steen" uit Antwerpen komen. Mogelijk is hiermee een
nieuwe altaarsteen bedoeld.24 De laatste katholieke dienst had in 1648
plaats, in welk jaar de kapel met alle andere geestelijke goederen in de
Baronie in beslag werd genomen door de rentmeester van de Prins van
Oranje.25 Vanaf dat jaar kwamen de hervormde predikanten van Ginne
ken hier preken, zoals ds. Th. van Eyll in 1663.26 De Ginnekense
kerkeraad besloot in 1663, dat eenmaal per jaar op Galder een predik
beurt op zondagmiddag zou worden gehouden. Dit gebruik heeft tot
1794 voortgeduurd.27 Een der boeren van Galder moest de dominee met
diens familie dan voor f 1,- per kar uit Ginneken halen en terug
brengen. Zo vermelden tenminste de kapelrekeningen van 1664-1670.
In 1655 viel het predikantenbezoek op St. Jacobsdag. Een orgel bezat
de kapel in die tijd niet. Wél moest zij uit haar vaste inkomsten per jaar
f 24,- bijdragen in het salaris van de organist van de hervormde kerk
in Ginneken.28

De kapelfondsen vervulden al in de 17e en 18e eeuw een rol met
betrekking tot het onderwijs. Hier werd namelijk in samenwerking met
het gehucht Strijbeek les gegeven. Dit vond beurtelings aldaar en in
Galder plaats, niet in de kapel, maar in een gehuurde kamer. De wedde
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van de schoolmeester werd uit de kapelfondsen bekostigd. In de jaren
1633-1636 ontving mr. Pieter Embrechts f 38,- per jaar "van schole
te houden". Hij werd door Goyvaert de Catte opgevolgd. Later waren
nog onderwijzer Peter Bonaventura Brants uit Turnhout (1639) en
Hendrik Janss. Kin (1647). Bij de invoering der hervorming was aan
de kapellen te Galder, Heusdenhout en Strijbeek verboden om nog
langer salaris en kamerhuur voor een schoolmeester te betalen. Alle
onderwijs moest voortaan van de hervormde schoolmeester in Ginneken
komen. 29 Niettemin vermeldde het Classisrapport van 1652 nog, dat de
schoolmeester van Galder en Strijbeek jaarlijks van de inwoners f 100,
inkomen genoot en evenveel schoolgeld trok als de officiële door de
Prins aangestelde schoolmeester in het dorp.30

De kapel als school.

Niet lang na 1650 schijnt het geven van onderwijs in het gehucht
geheel te zijn gestaakt. In de dorps- noch in de kapelrekeningen treft
men uitgaven aan voor school of schoolmeester. Pas de Bataafse tijd
heeft deze vorm van overheidszorg hier doen herleven. Dit werd mede
mogelijk gemaakt doordat de kapel in 1798 aan de katholieken was
teruggeven, die er echter voor de eredienst geen gebruik van maakten.
Op 5 februari 1800 stond het Ginnekens gemeentebestuur aan de in·
woners van Galder en Strijbeek toe, om voorlopig school te laten doen
in de kapel van Galder. In 1801 en 1803 zien we dan ook te Galder
als onderwijzer een zekere Petrus Thijs, resp. Jan Peter Mouwen op
treden, welke de schooldienst aldaar in de kapel verrichtten. Hun lessen
hebben zij gegeven tot het jaar 1810, toen ons land bij Frankrijk werd
ingelijfd.31 Hiermede had het openbaar onderwijs te Galder zijn intrede
gedaan, zij het dat een katholieke signatuur daarin zichtbaar bleef. De
behoefte aan onderwijs bleef nog bestaan, want de onderwijzer van de
derde rang Norbertus Doorakkers werd negen jaar later als school
meester aangesteld, waarna hij in 1822 door Bernardus Laurentius
Meyers werd opgevolgd.32 Deze twee heren gaven echter niet in de
kapel les, maar in een particuliere woning te Galder, waarvoor de ge
meente Ginneken f 36,- per jaar aan huishuur betaalde. Deze situatie
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8. De kapel te Galder ca. 1789 door Maas van Altena.

Bibliotheel;;: Provo Genootschap, 's Hertogenbosch.

9. De kapel te Galder door H. Verhees, 1809.

Provinciaal Archief der Capucijnen, '5 Hcrtogcnbosch.



10. De kapel te Galder vanuit het zuidwesten, ca. 1956.

Foto B. van Gils. Gemeentearchief, Breda.



werd niet als ideaal beschouwd, zodat men ging denken aan een nieuwe
bestemming der kapel tot school. Dit gebouw moet intussen in de oude
vorm voor het onderwijs minder geschikt geweest zijn, want rond 1822
liet het gemeentebestuur door de timmerman Adriaan van der Aa een
ontwerp maken voor de inrichting tot school en onderwijzerswoning.
Tevens werd toen overwogen om de nog in haar volle omvang bestaande
kapel te Strijbeek te verbouwen. Bestekken hiervoor kwamen in de raad
van 6 oktober 1823 ter tafel.33 De rechten van de parochie Ginneken
op de twee kapellen leken hierdoor terzijde geschoven. De raad besloot
dan ook genoemd plan in advies te houden "totdat het bestuur zoude ge
informeerd zijn in hoeverre de gemeente die kapellen als hun eigendom
beschouwen en over dezelve disponeeren kan".

Het is niet duidelijk hoe en door wie de studie omtrent het eigen
domsrecht is verricht. Slechts blijkt, dat na overleg met de districts
schout op 31 juli 1824 werd besloten de kapel te Galder tot school in te
richten en die van Strijbeek te slopen.34 Vervolgens had op 28 augustus
1824 de aanbesteding plaats van het gedeeltelijk afbreken en wederom
opbouwen tot een schoolhuis en school der kapel van Galder. Het werk
werd voor f 800,- gegund aan de laagste inschrijver Petrus Soffers te
Ginneken (geb. 1782), de vader van de bekende architekt P. Soffers
(1820-1910), die in de vorige eeuw kerken of torens heeft gebouwd
in Achtmaal, Beek, Sprundel, Standaardbuiten, Steenbergen, Ulicoten
en Wagenberg.35 De kapel te Strijbeek bleef voorlopig nog intact.

Op de zeer ingrijpende verbouwing te Galder wordt l#erna in de
beschouwing van prof. Peeters nader ingegaan. Wij kunnen ons thans
moeilijk voorstellen, dat in de nauwe ruimte van 15 x 6~ meter niet
alleen een schoollokaal voor ruim 100 kinderen (in de winter), maar
ook de woning v;an de onderwijzer (42 vierkante el groot) een plaats
konden vinden. TDch hebben Meyers en zijn opvolgers het bijna 60 jaar
met deze ruimte moeten doen.

Op de dag van de aanbesteding ging reeds het verzoek om goed
keuring van het werk via de districtsschout naar Gedeputeerde Staten.
In de begeleidende brief wordt van de kapel gezegd dat zij "sedert
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onheuglijke jaren noch tot deszelfs pnmltleve bestemming, noch tot
andere einden is gebruikt geworden". Het werk kwam in elk. geval nog
in het jaar 1824 gereed.

Schoolmeester Meyers werd in 1828 opgevolgd door Adriaan van de
Corput, die in 1829 als kostganger woonde bij Hendrik van Hooy
donk.360p 10 oktober 1837 huwde deze Van de Corput met Jacoba
van Hooydonk, een dochter uit dit gezin. Zij waren o.a. de ouders van
Adrianus Hendricus van de Corput, die in deze kapel werd geboren op
27 juni 1843. Deze werd later secretaris van het bisdom, vicaris-generaal,
proost van het kathedraal kapittel en pastoor van het begijnhof.37

In deze benauwde ruimte was zelfs nog plaats voor een kwekeling
en kostleerlingen. Het bevolkingsregister van 1839 vermeldt als kweke
ling de 14-jarige Wouter Sprangers uit Lage Zwaluwe en als leerlingen
Gerrit van de Noort en Hubertus Cornelis van der Aa. Deze laatste
verbleef hier vanaf 1 oktober 1837 en was een zoon van de Oosterhoutse
architekt Adrianus van der Aa (1784-1855); hij zou een bekend orgel
bouwer worden. In 1897 stierf hij als boekhandelaar te Oosterhout.
Van der Aa sr. betaalde voor zijn zoontje f 100,- per jaar kostgeld
en f 6,- schoolgeld.3s Van de Corput genoot verder nog bijverdiensten
als opwinder van het uurwerk in de kapeltoren, wat hem f 15,- per
jaar opleverde.39

Hij kreeg bij raadsbesluit van 27 oktober 1869 eervol ontslag als
hoofd der school "uit hoofde van lighaamsgebreken, welke hem voor
verdere waarneming zijner betrekking ongeschikt maken". Met toepas
sing van art. 20 der wet van 13 augustus 1857 (stbl. 103) werd in zijn
plaats tot hoofd der school benoemd Johannes van Asperen uit Bergen
op Zoom, die per 1 mei 1873 naar Halsteren zou vertrekken.40

Men besloot hierna de school in Galder op te lIeffen, maar het
raadsbesluit verkreeg geen goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Daar
na werd de school in Heusdenhout opgeheven en de onderwijzer G. A.
Timmer overgeplaatst naar Galder (raadsbesluit dd. 23 december 1873).
Dit besluit werd niet uitgevoerd, waarna de raad op 27 februari 1874
tot hoofd der Galderse school benoemde Martinus Hendrikus Petrus
Smits uit Nijmegen (1840-1895). De school werd in 1875 bezocht
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door ca. 97 leerlingen, die schoolgeld betaalden. Hiervan kwamen er 3
uit het gehucht Overaa onder Princenhage.41

Nieuwe school.

Gaandeweg werd de kapelschool ongeschikt bevonden voor haar
doel, bovendien ontstonden van de zijde van het bisdom plannen voor
de oprichting van een parochie Galder. In 1848 had mgr. Van Hooydonk
reeds de goederen van de kapellen te Strijbeek en Galder onder een
afzonderlijke administratie met de parochie Ulvenhout verenigd.42 De
gelovigen in deze gehuchten werden echter in 1854 gebracht onder de
jurisdictie van rector P. J. Mertens op Meersel-Dreef, later onder de
paters Capucijnen aldaar. Deze laatsten moesten ook de kinderen in de
godsdienst onderwijzen. Het stichten van een parochie Galder werd af
hankelijk gesteld van het verkrijgen van een rijksjaarwedde voor de
nieuwe pastoor. Het was verder de bedoeling de kapel als kerk in te
richten. Aldus schreef mgr. Van de Corput op 29 november 1881 aan de
burgemeester. Intussen had de Raad reeds op 27 mei en 6 september
1881 de kapel als school ongeschikt verklaard. Het zou wel mogelijk
zijn om het gebouw alsnog in orde te brengen, maar dit zou eaJ4000,
kosten, terwijl bouw van een nieuwe school met onderwijzerswoning
weinig hogere uitgaven zou vergen. Voordat tot dit laatste kon worden
besloten, ontstond in de raad een hevige strijd over de plaats der te bou
wen school. Hierin zou zich zelfs een herbergierster uit Galder mengen.43

Er werden nu in de raad van 8 april 1882 drie mogelijkheden aangegeven:

1. Aan de zgn. Kruiskuil op 900 meter van de kapel in de richting van
Kersel.

2. Aan het Molstraatje bij het Kersels beekje, 200 meter verder in
dezelfde richting.

3. In de tuin van A. van Hooydonk te Kersel, weer 200 meter verder.

Er was een request ingekomen van een groot aantal inwoners van Galder
om de school nabij de kapel te bouwen. Hiermede hing samen de over
weging dat dan in de kapel gemakkelijk godsdienstonderwijs aan de
kinderen van de openbare school kon worden gegeven. Maar burgemees-
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ter Mr. H. W. E. Baron van de Borch, nog maar pas in funktie, prefe
reerde de onder 2 genoemde mogelijkheid. Hij ondervond veel verzet bij
de raadsleden. Het lid Van Bael stelde voor dat elk raadslid eerst de
situatie ter plaatse opnemen zou. Aldus geschiedde en op 15 april 1882
kwam de zaak opnieuw aan de orde.

Het plan om de school op punt 3 te vestigen werd toen verworpen
met 3 tegen 8 stemmen. De voorstanders van een nieuwbouw aan de
Kruiskuil wonnen daarna met 8 tegen 3 stemmen. Deze laatste werden
uitgebracht door A. van Hooijdonk, M. van Riel en J. van Dun. Nader
viel de keuze op perceel G nr. 713 groot 14 are van de kinderen Goos.
Op 20 juni 1882 had reeds de aanbesteding der school plaats, waarbij
het werk voor f 2175,- werd gegund aan de Ginnekense aannemer
Petrus Rijppaert. De plannen waren gemaakt door de opzichter H. J. H.
Hermans te Breda. In mei 1883 werd het gebouw opgeleverd en in
gebruik genomen.44

De kapel weer bedehuis.

Onder al deze bedrijven had het bisdom nul op het rekest gekregen
hij de pogingen om een jaarwedde voor een Galderse pastoor te krijgen.
Zelfs de interventie van het kamerlid Des Amorie van der Hoeven had
niet mogen baten. De plannen voor een parochie werden nu ingetrokken.
Bij raadsbesluit van 22 april 1883 werd de St. Jacobskapel aan de
parochie van de H. Laurentius te Ulvenhout - en niet aan die van
Ginneken - teruggegeven. Aldus berichtte pastoor Van Mechelen op
27 mei d.a.v. aan de bisschop.45 De parochie Ulvenhout was immers na
de afscheiding van de parochie Ginneken in 1837 in de rechten van de
moederparochie getreden, ook over de kapellen in dit gedeelte der oude
parochie.

Hierna moet de muur tussen schip en koor zijn weggebroken en
ook overigens alles weer geschikt gemaakt zijn voor de eredienst. Het
schoollokaal is verdwenen en in de muren van het schip kwamen ramen
met een kerkelijk karakter. Over de juiste toedracht van deze zaak is in
het archief van parochie of bisdom totaal niets te vinden. Wel blijkt dat
er plannen geweest zijn om het schip in te korten en de toren te slopen.
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De hoofdonderwijzer M. H. P. Smits schreef hierover op 14 februari
1884 aan de bisschop: "De verwoestende moker ligt reeds gereed om
het schip van de aloude en eerwaardige kapel te Galder in te korten en
den grijzen toren, die als een reusachtige vinger ten hemel wijst, te slo
pen. Weldra dan zal een onooglijk spitsje op een nietig rompje het vonnis
vertoonen van Galders ondergang."

Volgens een brief van Smits aan de bisschop dd. 26 februari 1884
bleef echter door tussenkomst van Monseigneur alles gespaard. In 1884
werd hier een Mariabeeld geplaatst, de kruisweg kwam in 1889.46 Toen
G. C. A. Juten kapelaan te Ginneken was (1907) werd er nooit dienst
gedaan, maar als een der buren was gestorven, kwamen de overigen hier
bijeen om voor diens zielerust te bidden.47 Tijdens de eerste wereld
oorlog, toen de inwoners van Galder niet naar Meersel-Dreef konden,
werd 's zondags in de St. Jacobskapel een mis gelezen door pater Theo
fiel, capucijn uit Meersel-Dreef, die zich bij de bezetting van België in
1914 op Ginnekens gebied bevond en daar in de oorlogsjaren is gebleven.

Op het einde der vijftiger jaren van deze eeuw kreeg Galder een
beperkte kerkelijke zelfstandigheid. In 1959 werd een financieel
comité opgericht teneinde o.a. gelden voor een betere kerkaccommo
datie bijeen te krijgen. In dit kader werd ook in 1964 met het bisdom
afgesproken, dat de opbrengst der zondagse collecten in de kapel niet tot
f 0,10 per gelovige boven 18 jaar behoefde te worden aangevuld. Paro
chiebijdrage en plaatsengeld mocht men behouden. De gedachte aan een
grotere kerkruimte werd later weer prijsgegeven en zelfs niet uitgewerkt,
toen in 1970 het Gemeenschapshuis De Leeuwerik in Galder tot stand
kwam. Wel werd na het vertrek van kapelaan P. A. van der Pluijm in
1966 de heer C. Luykx, voordien kapelaan te 's Heerenhoek, benoemd
tot kapelaan te Ulvenhout met de opdracht om de zielzorg uit te oefenen
onder de gezinnen, wonende in Galder en Strijbeek. Na deze benoeming
werd Galder a.h.w. een "sub" parochie van Ulvenhout, waardoor eniger
mate het verlangen uit 1881 naar een eigen parochie werd vervuld. Elk
weekend vinden er drie kerkdiensten plaats, zodat de kapel het centrum
is geworden van voortdurende geestelijke activiteit. Bovendien is zij zeer
geliefd geworden als trouwkapel vooral voor bruidsparen uit Ulvenhout.

Na de Eerste Wereldoorlog ontstonden plannen om de kapel te
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restaureren; die van architekt De Hoog (1918) worden in de hierna
volgende nota van Prof. Peeters genoemd. Een grondige aanpak had
eerst in 1934-1935 plaats. Restauratieplannen werden ontworpen door
architekt H. W. Valk te Vught. Bij de openbare aanbesteding op 10 fe
bruari 1934 werd de restauratie voor f 6799,- gegund aan H. Goosens
te Ulvenhout. Het rijk betaalde in de kosten 40%, de gemeente Ginne
ken en Bavel 24% en de provinde Noord-Brabant 40% van het rijks
subsidie, totaal dus 80% .48

In 1972 werden in het interieur enkele veranderingen aangebracht.
Zo werd het zangkoor onder de toren weggehaald. Hierdoor ontstond
een betere ruimtewerking tussen toren en kapelruimte. Het oude altaar
en de biechtstoel verdwenen. Van oud eikenhout werd een kast voor de
paramenten getimmerd. Al het houtwerk en de wanden werden ge·
schilderd. Muurnissen werden vereenvoudigd.

Het is jammer dat in 1934 de toren, de muren van het schip en de
kap niet op de oorspronkelijke hoogte zijn teruggebracht. Het gebouw
zou dan zijn vroegere aanzien hebben herkregen. Het lage tentdak en de
afgeknotte toren kunnen het oog van de oudheidminnaar toch niet geheel
bevredigen.

De oude gemeente Ginneken en Bavel was rijk aan kapellen: die van
Strijbeek, Heusdenhout en Galder. Van deze drie is die van Galder altijd
het belangrijkst geweest. Haar typische toren domineert in het gehele
"volkrijke" gehucht. Hij is een herkenningsteken voor de toerist, die
vanuit Meersel-Dreef naar Breda trekt. Voor hem is de St. Jacobskapel
het eerste religieuze gebouw van hoge ouderdom op het grondgebied
der Baronie. Door de eeuwen werd de kapel het symbool van Galder.

De bouwgeschiedenis der kapel.

Voor het eerst verscheen in 1912 een kunsthistorisch verantwoorde
beschrijving van deze geheel in baksteen opgetrokken kapel en wel in
het standaardwerk van dr. Jan Kalf over de monumenten in de voor·
malige Baronie van Breda.49 Daar wordt ondersteld, dat de toren en het
kruis uit het begin van de 16e eeuw dateren. Over de ouderdom van
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koor en schip laat dr. Kalf zich niet uit. Hij deelde mede, dat de toren
een oppervlakte heeft van 2,20 m x 2,12 m binnenwerks en dat het
schip 8,65 m x 6,50 m meet. Het koor heeft één travé met drie zijden
van een rechthoek en meet 6,32 m x 5,10 m. In totaal is de kapel dus
ongeveer 17 m lang en de grootste breedte is 6,50 m. De toren heeft
aan drie zijden galmgaten en is gedekt met leien.

De kapel is gebouwd in het centrum van Galder op een grasveld
van 10 roeden en 40 ellen, dat steeds met eikebomen was beplant.50

Rondom was dit terrein omgeven door een gracht en een wal, die de
"Capelle schans" werd genoemd. Over die gracht lag, althans in 1630,
een vlonder en aan de buitenkant waren palen geplaatst. Het dak was
volgens een bron uit 1777 toen met zoden bedekt.51

In de toren hangt een zeer oude klok (middellijn 40 cm) met het
opschrift: "Jhesus ben ick van Peter van den Ghein geghoten, 1553".
Verder was er vroeger een uurwerk of "horologie" in de toren. Dit was
in 1648 besteld en had toen een gewicht van ongeveer 180 pond. Daar
bij werd nog een wijzer geleverd "soo groot als tot Bavel, met vergulde
letteren". De klok werd in de vorige eeuw elke dag om half 12 geluid,
bovendien bij een sterfgeval. Van het interieur in de oude tijd is niet
veel bekend. Iets weten we van de liturgische voorwerpen. Tot de kerk
schatten behoorde in 1628 nl. een zilveren kelk, die toen werd gerepa
reerd door de Bredase zilversmid Geleyn Wernouts Popta. Ook ont
moeten we dan een kazuifel en kerkbanken, die in 1639 werden ver
nieuwd. Nog in Kalf's tijd waren er in het koor zes smeedijzeren
kandelaars en twee smeedijzeren armluchters uit de 16e of 17e eeuw.52

Deze laatste werden in 1933 aan het Bisschoppelijk Museum te Breda in
bruikleen gegeven, van de kandelaars viel niets te achterhalen.

Reconstructie van de vroegere toestand.

Dankzij de hierna volgende mededelingen van Prof. C. J. A. C.
Peeters te Amsterdam weten we thans veel meer van de bouwkundige
ontwikkeling der kapel dan tijdens de restauratie in 1934 bekend was.
Een schetsmatige reconstructie der ontwikkelingsfase is mogelijk ge-
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maakt door een tweetal tekeningen van rond 1800, het bestek der
verbouwing tot schoolhuis in 1824 en sporen in het metselwerk van het
gebouw zelf: o.m. een oude dakmoet tegen de oostzijde van de toren,
op grotere hoogte dan het tegenwoordige dak; op de noord· en zuid·
muur van de toren sporen van de aanhechting van de oorspronkelijke
hogere westmuren van het schip; in de driezijdige koorsluiting de
onderste gedeelten van de dichtgemetselde oorspronkelijke vensters;
verder nog verbouwde partijen in het staand metselverband van de
schip. en koormuren. De tekeningen zijn die van Maas van Altena (ca.
1789) en van Hendrik Verhees (1809) .53 Uit een en ander blijkt het
volgende.

Koor en schip waren voor de verbouwing in 1824 hoger: de schip
muren zijn nu 3,25 m hoog, maar waren, blijkens het bestek, 1,75 m
hoger, in totaal 5 m hoog. De nokhoogte van het dak van schip en koor
is thans 7,25 m, was vroeger 10,50 m. De westmuren van het schip te
weerszijden van de toren zullen aan hun bovenkant voorzien geweest
zijn van vlechtingen in het baksteenwerk; in het bestek wordt voor·
geschreven, dat deze gesloopt moeten worden.

Verhees tekent steunberen aan het schip, maar betrouwbaar is hij
op dit punt wellicht niet, want hij tekent ook steunberen op de oost·
hoeken van de toren, terwijl niets erop wijst, dat deze er ooit waren.
Maas van Altena tekent er geen. Tussen schip en koor was, volgens
beide tekeningen, een buiten het dak uitstekende brandmuur, rustend
op de triomfboog.

Het koor had vensters in de driezijdige sluiting en ook in zijn aan·
sluitende rechte travee: aan de noordkant is dat nog te zien, aan de
zuidzijde door vele wijzigingen in het metselwerk niet meer. Het schip
was nogal schaars verlicht, doordat slechts in de oostelijke helft aan de
zuidkant, vermoedelijk ook aan de noordkant, een spitsboogvenster aan·
wezig was. Maar sporen daarvan zijn niet zichtbaar meer. In de kapel
rekening van 1753-1758 wordt gesproken van zeven horden (horren)
voor de vensters, vermoedelijk afschuttende houten latwerken en houten
diefstaven voor de ramen. Als hun getal zeven betrekking heeft op alle
toen aanwezige ramen, dan kan men zich voorstellen, dat het gaat om
vijf ramen in het koor en twee in het schip; dan zou het venster in de
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westmuur van de toren misschien al dichtgemetseld zijn geweest en geen
horde nodig gehad hebben. Wat het dak van de kapel betreft: de
tekening van Verhees geeft leien in Rijnse dekking weer, maar de hier
voor vermelde bron van 17ï7 deelt mede, dat het met zoden bedekt was.

De toren was een geleding hoger dan thans: het metselwerk reikte,
blijkens het bestek van 1824, 5 rIl hoger dan thans.

In 1824 werden de spits en deze geleding afgebroken. Volgens de
beide tekeningen was er een hoge, van vier- tot achtkant ingesnoerde
naaldspits, mogelijk met uurwijzerringen aan de voet.

Verhees geeft in de derde geleding een galmvenster aan de zuidkant
van de toren, en zo zal het wel geweest zijn, omdat de huidige galmgaten
volgens het bestek van 1824 de oorspronkelijke moesten navolgen, zij
het in verkorte vorm. In de noord- en de zuidmuur van de tweede
torengeleding lijken de huidige spitsboognissen oorspronkelijk, de west
muur was op die hoogte misschien geheel vlak, met alleen het kleine,
nog aanwezige, boogvenstertje. Aan de oostzijde was geen nis, maar een
boogpoortje, dat vroeger onder de kap zat en van de torenzolder naar de
zolder op het schip leidde. Dit poortje is, in dichtgemetselde staat, nog
aanwezig; het ligt voor de hand, dat het dichtzetten in 1824 heeft plaats
gevonden, toen het schip verlaagd werd.

De steunbeervorm van de derde geleding is onzeker, maar Verhees
geeft eenvoudige, overhoekse steunberen, die een eindweegs onder de
naaldspits eindigen, zodat het torenvierkant nog juist boven de steun
beren uitsteekt. Op de tekening van Maas van Altena wordt onder de
daklijst een boogfriesje gesuggereerd.

De verbouwing tot schoolhuis in 1824.

De naaldspits en de 5 m hoge bovenste torengeleding werden ge
sloopt. In plaats daarvan werd een laag tentdak getimmerd, met behulp
van afkomend materiaal en van de oude koningsstijl, gedekt met af
komende leien. Op de top werd het oude kruis met de in 1714 ver
nieuwde appel en haan54 herplaatst. De ingekorte "bellefroi" (klokke
stoel) werd op de bovenste zolder gezet; in deze etage werden drie
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galmgaten (geen aan de oostkant) gemaakt overeenkomstig de oude die
hogerop zaten. De galmborden werden van afkomend hout gemaakt. De
westelijke steunberen van de toren werden neerwaarts tot hun derde
versnijding afgekloofd: op een der oudste foto's (1906) zijn de sporen
van dit weghakken duidelijk te zien.

Het ijzeren kruis in het "lichtgat" van de toren werd hersteld en met
glas in lood gevuld. Bedoeld is, in het bestek, blijkbaar het ronde west·
venster met ijzeren kruisraam. Het uurwerk werd gerepareerd, het
wijzerbord verkleind of vernieuwd op een maat van 1,50 bij 1,50 m.

Volgens Juten droeg dit bord het jaartal 1801 op de hoeken, Kalf
echter deelt mede, dat het was geplaatst voor het oostelijk galmgat en
het jaartal 1861 droeg.55 In 1918 was het jaartal niet meer aanwezig.

In de toren ("onder den toren") werd een kelder gemaakt met een
halfsteensgewelf. "Aan het einde", moeilijk te localiseren, kreeg deze
een venstertje van 32 x 42 cm, met vier diefijzers. Het plaatsen van een
eiken deurkozijn en het vervolgens toemetselen van de verdere opening
tot aan de zolder (artikel 6 van het bestek) zou men in de doorgang
tussen toren en schip kunnen situeren.

Tegen de zuidkant van de toren werd een turfhok gebouwd, waar·
van het afdak in het verlengde van het kapeldak kwam te liggen. Dit
aanbouwsel bestaat niet meer, maar tegen de zuidwestelijke steunbeer
van de toren is nog de dakmoet ervan te zien. De dichtgemetselde recht·
hoekige opening die hier in de westmuur van het schip thans nog zicht
baar is, is wellicht de toegang (met een luik) geweest, waarlangs men
van de school uit turf uit het hok kon nemen. Aan de noordkant van de
toren kwam een afdak voor de brandspuit. Dit heeft geen sporen na·
gelaten.

Schip en koor kregen hun huidige kap en pannendak. Vier "scharen"
of "binten" zijn er nog steeds, zoals in het bestek voorgeschreven: vier
jukspanten.

De indeling van het schoollokaal en de schoolmeesterswoning wordt
uit het bestek niet duidelijk. Volgens Juten was "het grootste gedeelte"
van het koor de woning.56 Of was bij deze kleine ruimte ook een klein
stuk van het schip getrokken? Het bestek spreekt van een dwarsmuur
en een schouw; wellicht scheidde die muur het klaslokaal en de woning,
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en waren er twee stookplaatsen, een voor elke ruimte, met een gemeen
schappelijke schoorsteen boven het dak uit.

Ook de plaatsing van deuren en vensters wordt uit het bestek niet
duidelijk. Men moet er rekening mee houden, dat verscheidene al
bestaande vensters en deuren, waarover niet gesproken wordt, gehand
haafd bleven. Er schijnt, blijkens een segmentboog, een ingang of groot
venster geweest te zijn in het middelste vak van de koorsluiting, terwijl
een even brede segmentboog in de noordmuur van het koor op een even
oud venster wijst, dat later eveneens dichtgemetseld is. Nog bestaande
rollagen in het metselwerk van de zuidmuur van het schip laten zich
combineren met een groot venster en een ingang met bovenlicht, zoals
voorgeschreven in het bestek. Twee van de drie genoemde grote vensters
(artikel 5) kunnen zich in de noordmuur bevonden hebben: boven de
twee tegenwoordige venstertjes in die muur bevinden zich brede seg
mentbogen (van hetzelfde karakter als die in het koor), waaronder grote
vensters bestaan hebben, die later met metselwerk gedicht zijn.

De kapel kort na 1882.

Uit het voorgaande blijkt, dat de huidige venstertjes niet op de
verbouwing van 1824 teruggaan en nog minder te maken hebben met
de oorspronkelijke gotische vensters. Zij zijn veel jonger, maar bestonden
al, toen De Hoog in 1906 zijn plattegrond tekende ten behoeve van
Kali's beschrijving. Pas in 1918 completeerde De Hoog deze plattegrond
met opstandtekeningen.57

In Galder werd in 1882 een nieuwe school en woning gebouwd en
de kapel werd spoedig daarna alweer zoals hiervoor is vermeld, als
bidplaats gebruikt: in 1884 werd er een Mariabeeld geplaatst, in 1889
een kruisweg. In die jaren kan ook een verbouwing plaats gevonden
hebben, waarbij de dwarsmuur met schouw, het turfhok en het brand·
spuithok verdwenen. Vermoedelijk zijn ook toen de kleine venstertjes
met hun meer kerkelijk karakter in de plaats van de grote schoolramen
gekomen. Zij waren, blijkens genoemde foto's, bezet met ijzeren ramen
met spitsboogmotieven.
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De kapel in 1934-1935.

G. de Hoog Hz. maakte reeds in 1918 een restauratieplan, waarin
hij het schip tot zijn oorspronkelijke hoogte wilde terugbrengen. Het
koor zou wat lager daarbij aansluiten. Op de korte steunberen onder
aan de tweede geleding van de toren zouden de overhoekse steunberen
die in 1824 afgekloofd waren, herbouwd worden. Maar eerst in
1934-1935 is de kapel gerestaureerd, naar ontwerp van architect Valk.
Voor de toren volgde hij het plan van De Hoog: door de toevoeging
van de bovenste steunberen tegen de tweede geleding is het silhouet wat
robuster geworden, maar overigens bleef het in 1824 geschapen karakter
van de toren bestaan. Schip en koor behielden hun kap van 1824. In de
venstertjes die kort na 1882 gemaakt zijn, werden nu bakstenen mon
tants met gekoppelde spitsbogen gezet.
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