
 1 

TUSSEN ST. JOOSTKAPEL EN MARIAKAPEL 
BREDA  1943 - 1947 
 
Door Jacques Jespers 

 

Als vierjarig manneke werd ik in mei 1947 door mijn ouders meegenomen naar 
de  nieuwe Mariakapel in de Ginnekenstraat, welke kort tevoren was ingewijd. 
Voor mijn vader, geboren in de Ginnekenstraat, had deze Mariakapel een 
bijzondere betekenis. Het was dan ook bijna vanzelfsprekend dat iedere 
zaterdagmiddag, als mijn ouders (met mij) vanuit Overakker “in de stad” 
inkopen gingen doen, er even een bezoekje aan de kapel werd gebracht. Dat ben 

ik later, als de gelegenheid zich voordeed, blijven doen. Al 67 jaar ben ik dus een 
min of meer trouwe bezoeker.  
Vanaf de inwijding op 3 mei 1947 is over deze Bredase Mariakapel al heel veel 
geschreven. Over de transformatie van de oude St. Joostkapel naar de nieuwe 
Mariakapel, in de jaren 1945 - 1947, echter veel minder. Het begin van deze 
transformatie viel al in december 1943. 
Met het onderstaande artikel heb ik getracht deze lacune enigszins op te vullen.   

 
December 1943 
Duitsland bouwde aan een gigantische kustverdediging om aan de te verwachten 

landing vanuit Engeland het hoofd te kunnen bieden. Duitse steden werden bijna 

dagelijks aangevallen door talrijke geallieerde bommenwerpers. Vanuit Oost-Europa 

rukten Russische legers steeds verder op; zelfs Kiew, de hoofdstad van Oekraïne, was 

de vorige maand veroverd. Italië, Hitler’s trouwste bondgenoot, had al gecapituleerd. 

Het was voor bijna iedereen in Breda wel duidelijk; Duitsland zou binnen afzienbare 

tijd de oorlog verliezen. 

Maar als de geallieerde landing zou slagen en Breda zou weer in de frontlinie komen 

te liggen, zou het Duitse leger dan Breda hardnekkig verdedigen, zoals de Fransen in 

mei 1940 van plan waren te doen? 

Zou Breda dan het zelfde vreselijke lot treffen als Rotterdam en Middelburg? 

Mogelijk hebben deze overwegingen de bisschop van Breda, Petrus Hopmans 1), er 

toe gebracht om, puttend uit zijn diepe geloof, een beroep te doen op de Maagd Maria, 

de patrones van de stad Breda. 

Midden december 1943 liet bisschop Hopmans, zonder er verder enige ruchtbaarheid 

aan te geven, bij alle Rooms-katholieke kerken in Breda een eenvoudig briefje 

bezorgen. De tekst luidde als volgt: 
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Beleefd verzoeken wij U op Zondag, den 19 December, onder alle vastgestelde Heilige 

Missen het volgende af te kondigen: 

“Zijn Hoogw. Excellentie de Bisschop van Breda heeft na rijp beraad, op verzoek van 

meerdere geloovigen, besloten om aan de Allerheiligste Maagd Maria, de patrones 

van de stad Breda, te beloven te harer eer in Breda een kapel te stichten, als de stad 

tijdens den oorlog van zware rampen mag bevrijd blijven. 

De geloovigen, die met dat besluit van hun Bisschop instemmen, kunnen voor de 

stichting van die kapel een bijdrage storten bij hun eigen Pastoor of desgewenscht bij 

den Bisschop zelf”.  

 

In 1944 werd op initiatief van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg (met het oog 

op mogelijke toekomstige oorlogsschade?) begonnen met het opmeten en in tekening 

brengen van gebouwen, straten en pleinen in de oude kern van Breda. Omstreeks half 

mei 1944 werd met de werkzaamheden begonnen door de Bredase architecten Fr. 

Mol, W. J. Bunnik en J. de Lint.  

Op 7 maart 1944, dus al twee maanden vóór de bovengenoemde werkzaamheden, was  

een grote tekening van de voormalige Sint-Joostkapel verschenen, vervaardigd door 

Openbare Werken van Breda. Deze tekening toont de vier gevelwanden van de 

St.Joostkapel en de indeling van de beide verdiepingen, als onderdeel van de woning 

welke al ruim 125 jaar geleden in de oude kapel was ondergebracht. 

Was dit toeval of bestond er hier een verband met het voornemen van bisschop 

Hopmans,  slechts enkele maanden daarvoor? 

Heeft burgemeester Van Slobbe zelf de mogelijkheden laten onderzoeken om de oude 

St.Joostkapel na de oorlog te laten ombouwen tot een Mariakapel? 

Slechts vier dagen na het gereedkomen van de bovenvermelde tekening werd aan 

burgemeester Van Slobbe, op zijn verzoek en bij besluit van de commissaris-generaal 

voor Bestuur en Justitie, onmiddellijk ontslag uit zijn functie verleend. 

Burgemeester Van Slobbe besloot daarop te verdwijnen in afwachting van betere 

tijden. Deze braken aan op 29/30 oktober 1944 met de bevrijding van Breda door de 

Eerste Poolse Pantserdivisie, onder bevel van generaal-majoor Stanisław Maczek, en 

ondersteund door Canadese en Engelse legeronderdelen. 

 
Na de bevrijding van Breda 
Al op maandag 30 oktober 1944, een dag na de bevrijding van Breda, vond in de 

Barbara kathedraal aan de Haven een indrukwekkende dodenherdenking plaats. 

Bisschop Hopmans had voor deze dienst een dankwoord voorbereid, welke hij bij die 

gelegenheid wilde uitspreken. De kathedraal was echter zo stampvol met gelovigen, 

dat hij voorzag met zijn zwakke stem niet verstaanbaar te zullen zijn. Dit dankwoord 

werd daarom een paar dagen later afgedrukt in “ Sancta Maria”, het kerkelijk 

weekblad voor het bisdom Breda. Het dankwoord eindigde met de woorden: 
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“ Na God, die alles bestuurt en regelt, en na onze hemelse Moeder Maria, op wier 

machtige voorspraak wij ons geheel verlieten en aan wie wij namens de gelovigen van 

Breda een devotiekapel beloofden, toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, 

hebben wij aan de onverschrokken Polen onze redding te danken.  

Die kapel zal te allen tijde onze dankbaarheid blijven verkondigen aan God, aan de 

Allerheiligste Maagd Maria en aan de Polen, voor wie een aandenken in de kapel zal 

worden aangebracht. De vriendschap tussen de Polen en de Bredanaars is 

vereeuwigd.”  

 

 

 
 

                    De Barbara kathedraal aan de Haven na de bouw van de 
ondergrondse parkeergarage. 

 

 

Op 17 november 1944, amper twee weken na de bevrijding van Breda, schreef 

burgemeester Van Slobbe 2) een brief aan “Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. P. 

Hopmans, Bisschop van Breda”. Deze brief sloot naadloos aan op de belofte van de 

bisschop met de woorden: …”Het is mij dan ook een voorrecht U ter verwezenlijking 

hiervan namens het Gemeentebestuur in eigendom aan te bieden het terrein, opstal en 

getimmerten van den toren der voormalige St. Joostkapel met aangebouwde woning 

aan de Ginnekenstraat” …  
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Deze brief werd ondertekend met “ De Burgemeester van Breda” , met daaraan 

toegevoegd “De Secretaris”,  met weglating van het gebruikelijke “Burgemeester en 

Wethouders van Breda” .  

Ongetwijfeld heeft burgemeester Van Slobbe, alvorens deze belangrijke brief te 

verzenden, overleg gevoerd met zijn wethouders die vanaf de bevrijding van Breda 

weer in functie waren. Naar mijn mening heeft hij echter in deze uitzonderlijke vorm 

willen benadrukken, dat de aanbieding van de St. Joostkapel zijn persoonlijke 

initiatief is geweest.  

De volgende dag reageerde bisschop Hopmans enthousiast in zijn brief aan “de 

Edelgrootachtbaren Heer Burgemeester van Breda”.  

Hij aanvaardde het aanbod dankbaar met de woorden: “Na uiting te hebben gegeven 

aan mijn gevoelens van vreugde en van waardering voor Uw zeer prijzenswaardige 

geste, moge ik berichten, dat ik met oprechte erkentelijkheid Uw vriendelijk aanbod 

aanvaard om de voormalige St. Joostkapel c.a. voor de beloofde Mariakapel te 

bestemme. 

Een week later werd deze brief gevolgd door het officiële Collegebesluit.  

Gezien het belang van dit besluit wordt het hier in zijn totaliteit afgedrukt: 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BREDA, uitoefenende de 

bevoegdheden van den Gemeenteraad; 

Overwegende, dat Zijne Hoogwaardige Excellentie de Bisschop van Breda, een 

“Maria-kapel” had beloofd, indien de stad Breda voor groot oorlogsgeweld zou 

worden gespaard; 

Dat gezien de groote verwoestingen en het ontzettend leed in dat deel der provincie 

Noord-Brabant, waarvan Breda als het ware het middelpunt vormt, kan worden 

getuigd, dat, in verhouding tot elders, Breda wel bijzonder is gespaard en zichtbaar is 

beschermd; 

Dat uit dien hoofde Breda een grooten dank verschuldigd is; 

Dat mitsdien de gemeente dient mede te werken, om het plan van het Hoogwaardig 

Episcopaat zoo spoedig mogelijk te verwezenlijken; 

Dat de gemeente beschikt over een gebouw, dat zeer geschikt is voor het beoogde 

doel, t.w. de voormalige St. Joostkapel aan de Ginnekenstraat; 

Gelet op de artikelen 171 en 228 der Gemeentewet; 

                                                   b e s l u i t e n :  

I  aan het Bisdom Breda “om niet” , met alle eventueel daarop rustende heerschende 

en lijdende erfdienstbaarheden in eigendom over te dragen: 

a.  de v. m. St. Joostkapel met toren, daarin ingerichte woning en open ruimte, 

kadastraal bekend onder sectie B no.2861, met uitzondering evenwel van de zuidelijk 

en noordelijk van genoemde kapel gelegen gangen; 
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b.  een westelijk gedeelte van het kadastrale perceel sectie B no.4935, ter diepte van 

ong.3 ½ meter en ter breedte van ong.6 meter, direct grenzende aan en liggende in het 

verlengde van het sub a genoemde perceel. 

II Te bepalen, dat het geschonkene weder aan de gemeente zal overgaan, indien van 

het geschonkene een ander gebruik wordt gemaakt dan thans wordt beoogd. 

                                           Aldus besloten op 23 November 1944. 

                                           BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, 

                                                                            , Burgemeester. 

                                                                            , Secretaris.  

   

Eind december 1944 werd zowel door de Commissaris der Koningin in de provincie 

Noord-Brabant als door de Minister van Justitie de gevraagde goedkeuring tot 

overdracht “ om niet” verleend. 

De Minister van Justitie, G. J. van Heuven Goedhart, maakte hierbij gebruik van het in 

Engeland gedrukte briefpapier met daarop het adres van zijn nog in Engeland 

gevestigde ministerie: 10 Arlington House, Arlington West-London, S.W.1, tel. 

Regent 2141.  

Er stond bisschop Hopmans nu niets meer in de weg om de geestelijkheid en de 

gelovigen van de stad Breda van het goede nieuws op de hoogte te brengen. 

Deze brief werd op 31 december 1944 in alle kerken en kapellen van de stad 

voorgelezen. 

Ongetwijfeld zal dit goede nieuws ook onder de parochianen van de O. L. Vrouw 

Hemelvaart kerk in de Ginnekenstraat met vreugde zijn ontvangen. Ten slotte was het 

hun St. Joostje, welke weer in ere zou worden hersteld. 

 

Het echtpaar Van der Heijden - Van Dijk, dat in St. Joostje woonde, was minder 

enthousiast. Verrast door het bericht vanaf de preekstoel stootte mevrouw Van der 

Heijden haar man aan en zei: “ Hoor je dat, hij heeft het over ons huis!”  
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                        De achterzijde van Sint Joosje, vóór de verbouwing van 1945-1947.      
                        Tekening van Octave Deconinck. 
 

 

De familie C. van der Heijden - Van Dijk woonde al vanaf 1927 in deze beneden- en 

bovenwoning, met als postadres Ginnekenstraat 21. Het portaal en de gang gaven 

toegang tot het achter de kapel gelegen schoolgebouw. Naast ambtenaar bij Openbare 

Werken en conciërge van het eerder genoemde schoolgebouw was de heer Van der 

Heijden tevens belast met het dagelijks opwinden van de klok in de kapeltoren.  

Het was hun wel duidelijk dat - ingeval van een totale restauratie -  de woning zou 

moeten worden opgeofferd. 

De vrees, die mevrouw Van der Heijden op die laatste dag van 1944 al had 

uitgesproken, werd bewaarheid op 30 april 1945. Op die dag schreef de bisschop een 

brief aan de heer Van der Heijden waarin hij meedeelde dat “wij verplicht zijn U de 

huur dezer woning op te zeggen en wel tegen 1 juni 1945.” De bisschop zegde wel toe 

dat “wij voornemens zijn in de kosten dezer ontruiming bij te dragen.”  
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Het echtpaar verhuisde korte tijd later naar de Bredase woning Spadestraat 30.  De 

verhuiskosten van f. 154,94 werden door het Bisdom voldaan. 
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De beneden- en bovenverdieping in de St. Joost Kapel vóór de verbouwing, 

getekend door Openbare Werken van Breda op 7 maart 1944. 
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Op 23 maart 1945 werd de schenkingsakte gepasseerd bij notaris mr. F. Suijs, op het 

adres Kasteelplein 6. 
Namens de gemeente Breda trad op mr. Eugène Louis Hubert Maria van Mierlo, loco-

burgemeester. Het Bisdom van Breda werd vertegenwoordigd door Zijne 

Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Petrus Hopmans. 

In deze akte werd de naam “ Mariakapel” voor de eerste maal officieel vastgelegd. 

De op handen zijnde restauratie van de kapel werd door bisschop Hopmans 

toevertrouwd aan de door hem in het leven geroepen “Commissie voor den ombouw 

en de restauratie van de St. Joostkapel, Bisdom Breda”.  

De drie leden van deze commissie waren de heren P. A. H. Hornix, directeur van 

Openbare Werken, F. Mol, architect 3) en D. Steenbergen, beeldhouwer. Als 

postadres van de commissie werd gekozen voor Wilhelminasingel 22, tevens het 

woonadres van de heer Hornix. 

Op 21 juni 1945 werd de goedkeuring tot de uitvoering van de restauratie verleend 

door  “ het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw in 

Noord-Brabant”. Tevens werd door dit College die zelfde dag toestemming verleend 

tot het verwerken van 2000 kilo cement, 100 kilo ijzer en staal en 5000 kilo kalk. De 

daartoe vereiste bonnen werden gelijk met de goedkeuring toegezonden. 

De enige voorwaarde, welke door dit College werd gesteld, was dat vóór 21 

september 1945 met de bouw een aanvang zou worden gemaakt. 

Na deze goedkeuring kon ook door het College van Burgemeester en Wethouders van 

Breda de gevraagde bouwvergunning worden verleend.  

 

De financiering van de Mariakapel 
De “overdracht om niet” van de oude St. Joostkapel door het Bredase 

gemeentebestuur op 23 maart 1945, vormde uiteraard een zeer welkome financiële 

basis onder de totstandkoming van de toekomstige Mariakapel. 

Tijdens zijn bekendmaking, op 19 december 1943, had bisschop Hopmans, zoals reeds 

vermeld, de gelovigen de gelegenheid geboden om voor de stichting van de 

Mariakapel een bijdrage te storten bij hun eigen pastoor of bij de bisschop. 

Hoewel de priesters de opdracht hadden gekregen om hiervan geen melding meer te 

doen, stroomden al snel daarna de geldelijke bijdragen binnen. Zeer vele enveloppen, 

met soms als inhoud een kwartje -  bisschop Hopmans zag dit als “het penningske van 

de arme weduwe” - werden vervolgens in de collectebussen gestopt. 

Na de bevrijding van Breda werd vaak op de enveloppen geschreven: “Uit 

dankbaarheid, voor de Mariakapel”, zonder vermelding van de namen van de 

schenkers. Parochianen trokken spontaan langs de huizen om zo nog meer gelden in te 

zamelen. Ook werden in de kerken openschaal collecties georganiseerd. 
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Een schildersbedrijf aan de Ginnekenweg bood eind december 1943 aan schilderwerk 

te verrichten tot een bedrag van f. 100,00  “als dank voor het sparen van het 

huisgezin.”  

Een Bredanaar uit de Bleekstraat bood, voor het stichten van een Mariakapel, het 

bouwterrein aan “ op de hoek van de Mr. Dr. Frederiksstraat en de Markendaalschen 

weg, het  mooiste punt van het in mijn bezit zijnde bouwterrein”. (de locatie van de 

latere Rabobank Breda?) 

De N.V. .Bredasche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesman zegde een bedrag 

toe van f. 1.000,00.   

Mocht de te stichten kapel, tot verering van O.L.Vrouw, van Breda opnieuw een 

bedevaartsstad maken, zoals in de Middeleeuwen, dan was men zelfs bereid dit bedrag 

te verhogen tot f. 5.000,00. (Zou de korte afstand tussen de kapel en het warenhuis 

van Vroom en Dreesman iets te maken hebben gehad met deze toezegging?) 

Vlak na de bevrijding van Nederland, in mei 1945, schreef een echtpaar uit de 

Leuvenaarstraat “strikt privé” een brief aan bisschop Hopmans. Met deze brief werden 

vooroorlogse zilveren Nederlandse munten toegezonden. Deze munten waren tijdens 

de bezettingsjaren steeds bewaard gebleven om, wanneer de stad Breda gespaard zou 

blijven van oorlogsrampen, deze te schenken aan “onze goede Moeder de aller H. 

Maagd Maria.”  Zij verzochten hieruit een zilveren kroontje te laten vervaardigen, als 

bekroning van het beeld der H. Moeder Maagd in de kapel. 

( In oktober 1948 werd aan Nico Witteman te Amsterdam opdracht gegeven twee 

kroontjes van verguld zilver te vervaardigen voor Maria en het Kindje Jezus) 

Ingenieursbureau Van der Pas in de Willemstraat bood op 16 juni 1944, de dag van 

het 25-jarig bestaan van dit elektrotechnisch bureau, de complete elektrische 

installatie aan in de te stichten Maria Kapel, “uit dankbaarheid voor de voorspoed in 

de afgelopen jaren en in de hoop en het vertrouwen ook in de toekomst, naar Gods 

plan, gespaard te blijven voor rampen en tegenspoed”. Op 3 januari 1947, na de 

verrichte werkzaamheden, verzond het bureau een nota waarop met duidelijke letters 

vermeld stond “ Gratis”.  

Een bekende Bredase bankiersfamilie ten slotte gaf f. 5.000,00. Dit bedrag was 

bestemd voor “de Mariakapel, eerst en vooral voor een mooi Mariabeeld”.   

Er kwam zelfs zo veel geld binnen dat bisschop Hopmans, eind december 1944, al kon 

mededelen dat er na de afbouw van de Mariakapel waarschijnlijk geld zou 

overblijven. 

Hij durfde er echter op te vertrouwen dat alle weldoeners ermee zouden instemmen als 

dit restbedrag besteed zou worden aan de wederopbouw van de verwoeste kerken en 

kloosters in het bisdom Breda.  
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Op 30 april 1945 - de 36
ste

 verjaardag van Prinses Juliana - diende de Commissie voor 

de ombouw en de restauratie van de St. Joostkapel te Breda een subsidieverzoek in bij 

de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De commissie schatte de 

kosten van de restauratie, begroot door architect F. Mol, op f. 40.000. 

Als onderbouwing van dit verzoek vermeldde de commissie dat er voor de 

instandhouding van de Mariakapel en zijn bestemming jaarlijks uitgaven nodig 

zouden zijn. Tengevolge van de oorlogshandelingen waren -  aldus de commissie - 

vele kerken en kloosters beschadigd en ook hun herstel zou in de toekomst voor het 

bisdom een zware financiële last gaan betekenen. 

Ongetwijfeld tot grote opluchting van bisschop Hopmans kwam op 3 september 1946 

het bericht binnen dat de minister een rijkssubsidie van ruim 50% in de bouwkosten 

had toegezegd tot een bedrag van f. 23.000,00. Later volgde nog een toezegging van 

de Provincie Noord-Brabant. Met een gerust hart kon de commissie daarna de 

restauratie van de kapel, voor een bedrag van f. 54.359,00, opdragen aan de aannemer, 

de heer F. van der Peijl te Ginneken.  

 

In januari 1945 verscheen in Dagblad De Stem het volgende gedicht, geschreven door    

HUB  K. 

 
De St. Joost - Kapel spreekt: 
Nu moet ik peinzen over verre tijden, 

Zes eeuwen rekte ik reeds mijn bestaan; 

Geslachten zag ik bloeien en vergaan. 

Ik ken van ’t aloud Breda de vreugd en ’t lijden. 

 

Mijn klokje klepte tot een vroom vermaan 

Om iedre levensstond aan God te wijden. 

Om van de pestilentie te bevrijden, 

riep ’t volk hier Sint Jodocus aan. 

 

‘k Aanschouwde wisseling in ’t bont Verleden 

Fel streden hier de Staatschen en Spanjolen. 

‘k Zag Russen, Pruisen, Engelschen. 

De Franschen zag ik verzot de Carmagnole dansen. 

Thans hoor ik ’t zangerig gebed der Polen 

Verruischen op den adem van het Heden. 
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                                             De St. Joost Kapel in het jaar 1909 
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Noten 
 

1) Petrus Adrianus Wilhelmus Hopmans werd geboren te Standaardbuiten op 22 

augustus 1865 en tot priester gewijd op 12 oktober 1890. Hij studeerde van 1891 tot 

1893 theologie te Leuven. Als professor gaf hij vanaf 21 maart 1894 les aan het Klein 

Seminarie IJpelaar. Op 1 november 1914 werd hij gewijd tot bisschop van Breda en 

op 27 december 1945 opgevolgd door Mrg. Jos.Baeten. Zijn lijfspreuk was Mihi 

Vivere Christus Est. Hij overleed op 18 februari 1951. 

 

 

 

 
 

                                              Bisschop P. A. W. Hopmans 
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2) B. W. Th. van Slobbe werd tot burgemeester van Breda benoemd bij Koninklijk 

Besluit van 30 mei 1936 en geïnstalleerd op 3 augustus 1936. Hij werd herbenoemd 

bij besluit van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, van 30 

november 1942, met ingang van 1 augustus 1942. 

Bij besluit van 11 maart 1944 werd hem door de commissaris-generaal voor bestuur 

en justitie onmiddellijk ontslag uit zijn functie verleend.  

Het burgemeesterschap werd daarna tijdelijk waargenomen door wethouder J. C. van 

der Aa. Op 29 oktober 1944, de dag van de bevrijding van Breda, keerde de heer Van 

Slobbe terug als burgemeester van Breda en werd hij bij Koninklijk Besluit van 21 

mei 1946 herbenoemd met ingang van 25 april 1946. Bij Koninklijk Besluit van 2 

oktober 1947 werd hem, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd, per 1 november 1947, eervol ontslag verleend als burgemeester van Breda. 

 

 

 

 
 

                                    Burgemeester B. W. Th. van Slobbe. 
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               Architect Frans Henri Marie Mol, 1910 - 1963 
 

3) Frans Henri Marie Mol werd geboren te Breda op 21 januari 1910 als tweede zoon 

van vier kinderen in het gezin Mol-Koremans. Na de Rijks-H.B.S. aan de Nassaustraat 

ging hij in 1927 studeren aan de Academie voor Beeldende en Bouwende Kunst te 

Tilburg. 

In Breda was hij vóór de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de herbouw en/of 

restauratie van diverse bekende panden, zoals in 1932 de restauratie van het 

17
e
eeuwse hoekpand Grote Markt – Reigerstraat, het pand “Op de Trapkes” aan de 

Haven (1934 en 1941), het café “Het Voske” aan de Grote Markt (1939) en het pand 

“De Seven Sterre” aan de Haagdijk uit het jaar 1605 (1939). 

Zeer bekend is ook van zijn hand “De Passage” tussen de Nieuwe Ginnekenstraat en 

de Dr.Van Mierlostraat (1935). 

In het na-oorlogse Breda zijn onder zijn leiding zeer vele gebouwen tot stand 

gekomen. Op 26 juli 1963 overleed architect Mol te Breda aan een hartaanval.  
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De verbouwing 
In juni 1945 werd door architect Frans Mol het “ Bestek en Voorwaarden” opgesteld 

voor rekening van Z. H. Exc. Mgr. P. Hopmans, Bisschop van Breda. 

Vervolgens nam hij contact op met de heer Frans van der Peijl. 1) 

 Na de nodige gesprekken werd de verbouwing/restauratie van de voormalige St. 

Joostkapel aan deze Ginnekense aannemer gegund voor een bedrag van f. 54.359,00.  

De heer en mevrouw Van der Heijden - Van Dijk hadden hun woning in St. Joostje 

inmiddels verlaten en dus kon het werk beginnen, 

In de tweede helft van juli 1945 werd een houten schutting geplaatst, welke St. Joostje 

afschermde van de openbare weg. Als eerste werk moest de totale woning uit het 

gebouw worden verwijderd. 

Terwijl aannemer Van der Peijl en zijn medewerkers hiermee druk bezig waren, 

ontving bisschop Hopmans een brief van de “ Nederlandsche Katholieke Bond van 

Bouwpatroons, afdeeling Breda”. Hieruit bleek dat tijdens de laatst gehouden 

ledenvergadering van deze Bredase afdeling het bestuur ter kennis was gebracht dat de 

bouw door de architect Frans Mol bij uitsluiting en alleen was opgedragen aan de 

aannemer Van der Peijl. De vergadering was zeer ontstemd over deze onbegrijpelijke 

handelwijze van de architect. Dit gold te meer daar het werk was opgedragen aan een 

niet katholiek georganiseerde aannemer, en dus met opzettelijke uitschakeling van de 

Bisschoppelijke Voorschriften. Het bestuur verzocht de bisschop deze 

onverkwikkelijke aangelegenheid, indien mogelijk, alsnog recht te zetten.  

In een kort briefje antwoordde bisschop Hopmans dat hij hiervan niet op de hoogte 

was geweest. De aannemer was echter vast besloten zich, zodra mogelijk, alsnog 

katholiek te organiseren. De gunning kon echter niet worden ingetrokken daar “een 

man van grote ervaring in een dergelijke restauratie niet kon worden gemist.”  
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Tijdens de afbraak van de woning bleek dat verschillende oorspronkelijke fragmenten 

uit de oude St. Joostkapel nog aanwezig waren. Zo werden de 15
e-
eeuwse korbeels - 

uitspringende steen waarop een balk rust -, de trekbalken met muurstijlen en het 

houten tongewelf vrijwel ongeschonden bloot gelegd. Ook het mooie stenen 

kruisgewelfje in de toren kwam volledig te voorschijn. In de buitenmuren werden in 

totaal vijf laatgotische spitsboogvensters, met de natuurstenen traceringen, zichtbaar 

nadat het later aangebrachte metselwerk was verwijderd. Dit gold ook voor het 

kleinere dubbele spitsboogvenstertje met rozetje boven de centrale ingang. 
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Helaas bleek tijdens het werk al gauw dat de vroegere kapelmuren in de loop van de 

eeuwen zó slecht waren geworden dat deze geheel moesten worden afgebroken. Met 

het verwijderen van deze muren en de kap resteerde er achter de toren dus niets van de 

oorspronkelijke St. Joostkapel. Bijna alle oude stenen van de St. Joostkapel bleken na 

de sloop niet meer geschikt om opnieuw te worden verwerkt. 

Gelukkig kon het Bisdom Breda gebruik maken van de stenen, afkomstig van de 

laatgotische kerk te Hoeven. Deze prachtige kerk, welke een grote gelijkenis 

vertoonde met de kerk van Wouw, had tijdens de oorlog aanzienlijke schade 

opgelopen.  

De parochie Hoeven beschikte echter al sinds 1929 over een nieuwe en grotere kerk. 
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 De plaatselijke aannemer Reynders werd daarom opdracht gegeven om de oude toren 

af te breken zodat de bouwstenen naar Breda konden worden overgebracht. 

Voor een totaalbedrag van f. 3.970,00 werden zo niet alleen 46.800 bakstenen maar 

ook 16 m3 middeleeuws eikenhout uit de Hoevense kerk gebroken en verwerkt in de 

nieuwe Mariakapel. 

Tevens werd de vloer uit de St. Joostkapel voor dit bedrag vervangen door 60 oude 

Naamse tegels uit de Hoevense R.K. kerk.  

 

 

 

 
 

 

De vlakke achterwand van de St. Joostkapel, als afsluiting van de 

sloopwerkzaamheden in het jaar 1817, werd vervangen door een driezijdig absis, 

waarbij het middelste venster als blindvenster werd opgemetseld. Hierdoor ontstond 

niet alleen meer ruimte maar kreeg  het toekomstige Mariabeeld ook een waardiger 

plaats. 

De kapconstructie van het oude schip werd in zijn oorspronkelijke vorm 

gereconstrueerd. Ook hierbij kon ruimschoots gebruik worden gemaakt van het oude 

eikenhout uit Hoeven. In het Bestek stond bovendien vermeld dat al het eikenhout 

driemaal in de was moest worden gezet en goed uitgeborsteld. 

De lelijke centrale ingang werd vervangen door een fraaier exemplaar.  



 21 

Met de spitsboogvensters werd ook het gewelf in de toren zorgvuldig gerestaureerd. 

Het onderste gedeelte van de toren werd zodanig uitgevoerd dat men, bij het 

binnenkomen, meteen de hele kapel kon overzien en direct het oog had op het 

Mariabeeld.   
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                De bovenstaande twee foto’s laten de originele muren met de 
laatgotische spitsboogramen zien. Helaas konden deze wegens 
bouwvalligheid niet gehandhaafd worden.  
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Niet alles wat in het Bestek stond vermeld, of men aanvankelijk van plan was, is 

uitgevoerd: 

- Aan de achterzijde van de kapel zou ’n éénsteens muurtje met poortje worden 

gemetseld, hoog 2.10 meter en voorzien van een ezelsrug. 

Helaas is dit muurtje nooit gerealiseerd. Het had kunnen voorkomen dat het 

plaatsje achter de kapel als openbaar toilet werd gebruikt. Ook het in het jaar 1945 

nog onbekende verschijnsel van “ graffiti”, aangebracht op de kapelmuur, had 

hiermee voorkomen kunnen worden; 

- Het kamertje aan de linkerzijde van de toren, met het raam uitziend op de  

Ginnekenstraat als onderdeel van de vroegere woonkamer, werd niet gesloopt; 

- Ook het daaronder staande muurtje met poort zou worden verwijderd. De kapel 

zou hierdoor iets vrijer komen te liggen; 

- Voor de centrale ingang werd aanvankelijk gedacht aan twee smalle deuren, 

uitgevoerd in gebeeldhouwd brons. Hiervoor in de plaats kwam een eenvoudiger 

exemplaar, uitgevoerd in “ Hoevens eikenhout.”  

- In 1946 werd nog uitgegaan van 50 stoelen met leerbedekking. Later werd aan de 

firma Franken uit Zundert opdracht gegeven om van het door de aannemer 

geleverde ruim 2 m3 eikenhout de huidige twaalf bankjes te vervaardigen.  

 

Midden oktober 1946 konden de schuttingen rondom de nieuwe Mariakapel worden 

weggehaald. Het grootste deel van de bouwwerkzaamheden was voltooid. 

Daarna volgde de afwerking van het interieur, die nog ongeveer een half jaar zou 

duren. 

Toen  in het voorjaar van 1947 de eindafrekening kon worden opgemaakt, bleek dat 

de bouw van de Mariakapel, inclusief alle kunstwerken, een totaalbedrag van              

f. 102.591,67 had gevergd. Als gevolg van allerlei tegenslagen tijdens de bouw was 

dit ongeveer 2 ½ maal meer dan de globale begroting waarvan  architect Frans Mol in 

april 1945 (exclusief de kunstwerken) was uitgegaan.   
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 De klok 
In zijn brief van 17 november 1944, waarin burgemeester Van Slobbe het eigendom 

van de St. Joostkapel had aangeboden, vermeldde hij ook het klokje, dat tot voor kort 

nog in de toren had gehangen. Helaas was dit klokje, zoals vele andere Bredase 

kerkklokken, in mei 1943 door de Duitsers weggehaald. Dit klokje, met een middellijn 

van 78,5 cm., had als opschrift: HENDRICK TER HORST HEF MI GEGATEN IN 

DE STADT DEVENTER VOR DE KERCKE RECKEN ANNO 1658 

GERBRANDUS HENRICI PASTOR IN RECKEN KERCKMEISTERS BERENT 

BRUGGERS LUBBERT LUTTEKE TANCKINCK. 

De burgemeester verzekerde de bisschop dat hij pogingen zou doen om dit klokje 

terug te krijgen. Er bestond namelijk de mogelijkheid, dat het klokje nog ergens in 

bevrijd gebied aanwezig was. 

Korte tijd later schreef burgemeester Van Slobbe twee brieven aan de Directeur van 

Openbare Werken. In de eerste brief deelde hij ondermeer mee: “ Ik heb aan zijn 

Hoogw. Exc. den Bisschop van Breda een  Maria-Kapel geschonken. ”  

In zijn tweede brief verzocht hij de Directeur “ pogingen te doen de klok terug te 

bekomen.”  

Een onderzoek door de stadsbeiaardier, de heer Jac. Maassen, leverde geen resultaat 

op. De klok bevond zich niet meer in het depot, de loods van de centrale houthandel in 

Tilburg, en moest dus als verloren worden beschouwd. 

De heer Maassen deed echter de suggestie aan de hand om een van de oude klokjes uit 

het oude carillon van de Grote Kerk voor de kapel beschikbaar te stellen. Deze 

klokjes, welke zich in het Stedelijk Museum bevonden, hadden naar zijn mening uit 
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oudheidkundig oogpunt niet veel waarde, doch zouden voor het beoogde doel zeer 

geschikt zijn. 

Het bestuur van het “Stedelijk Museum voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 

Breda” zag dit echter heel anders; het bedoelde bronzen klokje was immers in het jaar 

1724 door de Bredase Magistraat geschonken.  

Dit bleek ook uit het opschrift: DONO DEDERUNT DOMINI MAGISTRI C. VAN 

RIETHOVEN, C.L.MONTENS, P.C.MONTENS, P.I.STICKERS, GUILIELMUS 

WITLOX ME FUDIT ANTVERPIAE 1724. 

Het bestuur verzekerde het College van Burgemeester en Wethouders: “In 1928 is het 

klokje met grote zorg door het bestuur uitgezocht en aangekocht om als 

cultuurhistorisch bezit in de verzameling van het Stedelijk Museum te blijven.”  

Het bestuur was echter genegen om, gezien de tijdsomstandigheden, bij de 

ingebruikneming van de kapel deze klok tijdelijk aan het Bisdom van Breda in 

bruikleen af te staan gedurende twee jaar na de bevrijding van heel Nederland. Na die 

tijd zou er weer gelegenheid zijn om een nieuwe klok voor de toren van de St. 

Joostkapel te laten gieten. 

Dit aanbod werd door de bisschop met welgemeende dank aanvaard. 

De bruikleentermijn is later blijkbaar aanzienlijk verlengd want de klok hangt nog 

steeds in de toren van de Mariakapel. Met zijn gewicht van 60 kilo en een middellijn 

van 45 cm. laat hij nog ieder half uur zijn vertrouwde geluid horen.  

Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend geweest. Bijna de hele maand augustus 2003 

waren de Bredase vrijwilligers René de Vet en Hans Veels druk bezig om 25 

vuilniszakken met 400 kilo duivenmest, vogelkadavers, veren, nesten en kapotte 

eieren uit de toren te verwijderen. Pas na deze grondige schoonmaakbeurt was er weer 

beweging in het klokje te krijgen. Lang daarvoor was het klokje niet meer te horen 

geweest. 

In 1946 heeft hulpbisschop Jos. Baeten nog verklaard dat  hij het op prijs zou stellen 

dat de klok tevens werd gebruikt om dagelijks het Angelus (om 12 uur ’s middags) te 

luiden. 

 

De kunstwerken van Niel Steenbergen 
Naast glazenierster Gisèle van Waterschoot van der Gracht heeft vooral Niel 

Steenbergen 2) aanzienlijk bijgedragen tot de verfraaiing van het interieur. Hij heeft 

zich hierbij sterk laten inspireren door de teksten van het boek Genesis in het Oude 

Testament. 

In zijn fraaie laat Romaanse stijl werden door hem tot stand gebracht: 

1) De vier schraagstenen, uitgevoerd als “ profetenkoppen”; 

2) Het Mariabeeld op console; 

3) Het altaar met de gebeeldhouwde pilonen; 

4) De schraagsteentjes onder de zes houten gewelfribben. 
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5) De drie gewelfrozetten. 

6) Het wijwaterbakje 

 

 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat Niel Steenbergen ook een beeldje van St. 

Judocus en de vier bronzen kandelaars met het Crucifix voor op het altaar zou 

vervaardigen. (De vier kandelaars verwijzen naar de vier evangelisten Marcus, 

Matteus, Lucas en Johannes.) Door tijdgebrek is het hier niet van gekomen. 

De opdracht tot het maken van de vier kandelaars op het altaar werd later verleend aan 

Jan Kaldewey 3) 

Het kruisbeeld, dat in het midden van het altaar werd geplaatst, werd helaas in het jaar 

1992 uit de kapel gestolen.  

 

1) De vier koppen, geplaatst onder de kap, staan bekend als de “ profetenkoppen”. 

Bij gebrek aan voldoende daglicht zijn ze helaas minder goed zichtbaar.  

     Mogelijk heeft Niel Steenbergen met de koppen schuin boven het altaar de 

heiligen Cosmas en Damianus willen uitbeelden, aan wie in het jaar 1363 een 

altaar in de Sint Joostkapel is gewijd. In het jaar 287 werden Cosmas en 

Damianus tijdens een christenvervolging onthoofd.  
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 2)   Het Mariabeeld op console. 

De hardstenen console geeft aan beide zijden de zondeval van het mensdom 

weer.  

Adam, aan de linkerkant, en Eva, aan de rechterkant, zitten ineengedoken uit 

schaamte om hun naaktheid. ( Genesis, III, 7-8) 
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In het midden is de engel met het bliksemende zwaard afgebeeld om de 

weg naar de boom van het leven te bewaken. (Genesis, III, 24) 

 

 

 
 

 

          Letterlijk en figuurlijk verheven boven het zondige mensdom is het Mariabeeld  

geplaatst, als de Vrouw die zonder zonde is.  

Niel Steenbergen heeft dit beeld eerst geboetseerd in zijn atelier en later, naar 

dit model, in hout uitgesneden. 

Dit hout, geschonken door Monumentenzorg, is afkomstig van een 600 jaar 

oude eiken balk uit een tijdens de oorlog verwoest huis in Nijmegen. 

Midden november 1949 werden de twee verguld zilveren kroontjes geplaatst, 

vervaardigd door de bekende zilversmid Nico Witteman. 4) 
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          3)  Het altaar met de gebeeldhouwde pilonen. 

Het altaarblad met de beide pilonen is vervaardigd uit het kostbare Franse 

Vaurion kalkgesteente. De afbeeldingen op de beide pilonen onder het 

altaarblad, verwijzen naar het offer, dat Christus met zijn kruisdood heeft 

gebracht. 

          In zijn brief van 24 oktober 1946 aan bisschop Hopmans schreef Niel    

Steenbergen over het altaar: 

          “ Ik kan U verzekeren, dat ik in mijn leven aan geen ander beeldhouwwerk    

meer aandacht heb geschonken, wanneer het eenmaal door U zal worden in 

gebruik genomen” . 
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          De linkerpiloon toont aan de voorzijde het eerste bloedige offer. 
Abel, de rechtvaardige zoon van Adam en Eva, offert de eerstgeborene van 
zijn beste schapen. (Genesis, IV, 4-5) 
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(foto Niek Kools) 

 

Op de rechterzijkant van deze piloon is het offer van Kain, de eerste zoon 
van Adam en Eva, afgebeeld. Dit offer van de (zondige) Kain wordt door 

Jahwe niet aanvaard. Ook is op deze zijde de daaropvolgende moord van 
Kain op zijn broeder Abel te zien. (Genesis, IV, 4-8)  
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          (foto Niek Kools) 

 

Op de linkerzijde van deze piloon is het moment afgebeeld, waarop Kain 
van Jahwe het Kainsteken ontvangt. (Genesis, IV, 15) 
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   Op de rechterpiloon is aan de voorzijde het onbloedige offer afgebeeld. 
Melchisedek, de koning van Salem, schenkt Abram, als dankoffer, brood 
en wijn voor de goede afloop van de strijd. (Genesis, XIV, 17-24)  
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          (foto Niek Kools) 

 

          De linkerzijde van de piloon toont Lot, de zoon van Abram’s broeder, die 
met zijn vrouwen gevangen wordt genomen. (Genesis, XIV, 12) 
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                     (foto Niek Kools) 

 
De rechterzijde geeft de bevrijding van Lot weer, door toedoen van 

Abram.  Lot en Abram keren vervolgens te paard huiswaarts. 
(Genesis, XIV, 13-16)  
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De mozaïeken 
Begin 1949 was Mgr. Jos. Baeten, bisschop van Breda, voornemens door de bekende 

mozaïst Marius de Leeuw twee mozaïeken te laten aanbrengen op de zijwanden van 

de Mariakapel. 

Het ene mozaïek moest de opdracht van Jezus in de tempel weergeven. (Lucas, II, 22-

4), het andere mozaïek de Piëta, de afbeelding van Maria met het dode lichaam van 

Jezus in haar armen. Met de beide afbeeldingen werd de centrale rol van Maria in het 

hele leven van haar zoon benadrukt. 

Nadat het eerste ontwerp was afgewezen, zond Marius de Leeuw aan bisschop Baeten 

een nieuw ontwerp. Bij voorbaat maakte hij in zijn brief van 2 april 1949 de bisschop 

erop attent dat de “ weerbarstige techniek van het mozaïek veel minder dan 

bijvoorbeeld een muurschildering of een glas-in-loodraam de gelegenheid biedt tot het 

weergeven van een verfijnde gelaatsuitdrukking”. Blijkbaar viel dit nieuwe ontwerp 

wél in de smaak want op 8 november 1949 ontving hij, via architect F. Mol, de 

opdracht.  

Op 12 november 1951 werden de beide mozaïeken door aannemer F. Mol uit de Dr. 

Van Mierlostraat in de kapel aangebracht.  

Teneinde een mogelijke teleurstelling te voorkomen, schreef Marius een dag later aan 

bisschop Baeten: “Ik wil u verzoeken -  indien u ze bezichtigt -  de eerste indruk niet 

te zwaar te laten wegen. De ervaring leert mij namelijk dat mijn werk na 

herhaaldelijke aanschouwing meestal wint aan interesse.”  

Ongetwijfeld tot opluchting van Marius de Leeuw schreef bisschop Baeten hem twee 

weken later dat hij over zijn werk best tevreden was. Hij beschouwde het een mooie 

aanwinst voor de kapel. 

Toch was de bisschop van mening dat sommige onderdelen, bijvoorbeeld het 

Goddelijk Kind dat door Maria wordt opgedragen “zo traag naar voren treedt, dat de 

gewone man het niet weet te ontdekken.”  
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                    (foto Niek Kools) 
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                     (foto Niek Kools) 
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Noten 
 

1) Florus Gommert van der Peijl werd te Halsteren uit Zeeuwse ouders geboren op 13 

oktober 1911. Vanaf 24 januari 1920 verhuisde het gezin Van der Peijl vanuit 

Halsteren naar ’t Ginneken. Na zijn opleiding aan de Ambachtsschool te Breda 

vestigde hij zich als metselaar-aannemer op het adres Prins Hendrikstraat 60. 

Als 22-jarige begon zijn carrière met de restauratie van de Ginnekense Ned. Herv. 

Kerk, waarvan de aanbesteding plaatsvond op 29 november 1933. 

Hoogstwaarschijnlijk is hij ook al vóór de oorlog betrokken geweest bij de 

restauraties, onder leiding van de Bredase architect Frans Mol.  

Na de oorlog volgden, behalve de Mariakapel in de Ginnekenstraat,  restauraties van 

de Protestantse kerk te Chaam en de Grote Kerk te Breda. 

 Een gevelsteen, aangebracht op de hoek van de Prins Hendrikstraat en het 

Valkeniersplein getuigt van een van zijn vele civiele bouwactiviteiten in Breda. 

Hij overleed te Breda op 16 februari 2006. 

 

 

 

 
 

 

                                            De aannemer F. G. van der Peijl. 
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2) Daniël Cornelis (Niel) Steenbergen werd geboren te Steenbergen op 18 april 1911. 

Hoewel hij aanvankelijk zeeman wilde worden liet hij, op aandringen van zijn 

tekenleraar, dit plan varen en koos voor de beeldende kunst. 

Na het Gymnasium te Roosendaal ontving hij zijn opleiding aan de Katholieke 

Leergangen te Tilburg, het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen en aan 

de Rijksacademie van Beeldende Kunsten Amsterdam. Hij ontving voor zijn 

omvangrijke oeuvre vele onderscheidingen, nationale en internationale prijzen, met 

als eerste, in 1938, de gouden medaille van de Prix de Rome voor de vrije 

beeldhouwkunst.  

Voor zijn beeld van de H.Franciscus ontving hij niet alleen de bij de Prijs behorende 

gouden medaille maar ook een betaalde studie te Rome. In 1956 ontving hij de gouden 

medaille van de Biennale te Salzburg.  

In 1946 richtte hij met de kunstschilders Dio Rovers en Gerrit de Morée van Lierde de 

Vrije School voor Beeldende Kunsten Breda op, als de voorloper van de Academie 

voor Beeldende Kunsten St. Joost Breda. Aan deze kunstacademie was hij van 1962 

tot 1989 verbonden als bestuurslid. 

 Zijn eerste officiële opdracht bestond uit het vervaardigen van een gedenkteken voor 

ir. J. A. Leeghwater, ter gelegenheid van het 325-jarig bestaan van de Beemsterpolder. 

Tijdens de oorlogsjaren weigerde hij zich aan te sluiten bij de door de Duitsers 

gecontroleerde Cultuurkamer en ging les geven aan de Academie te Tilburg, waar hij 

zijn vrouw leerde kennen. 

Zijn grote talent als penningsnijder benutte hij in die tijd met het snijden van valse 

stempels voor paspoorten en persoonsbewijzen. In 1954 vestigde hij zich in zijn 

houten huis met atelier aan de rand van het Cadettenkamp. (Galgestraat 3) 

Talrijk zijn de kunstwerken, welke Niel Steenbergen in Noord-Brabant -  maar ook 

daarbuiten - heeft nagelaten. Naast zijn werk voor de Mariakapel in de Ginnekenstraat 

zijn in Breda vooral bekend geworden: 

- Het beeldje van Catharina boven de poort alsmede het muurreliëf in het 

poortgebouw van het Begijnhof; 

- Het Judith monument op de Grote Markt; 

- De beeldengroep Cosmas en Damianus, de patroonheiligen van artsen en 

apothekers,  op het gazon voor de hoofdingang van De Klokkenberg; 

- Het relïef boven de ingang van de vroegere kapel van De Klokkenberg met in 

het midden de Christusfiguur en aan weerszijden de symbolen van de vier 

evangelisten; 

- Het hoofdaltaar in de R.K. Laurentiuskerk te Ginneken en Ulvenhout; 

- Het Mariabeeld in de Vredeskapel te Princenhage; 

- Het omvangrijke halfronde beeldhouwwerk opzij van de Bredase Kamer van 

Koophandel. 
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Internationale bekendheid kreeg ook zijn zware dubbele brons-koperen deur          

voor het noorderportaal van de Annunciatie (Maria Boodschap) kerk te Nazareth, 

een geschenk van katholiek Nederland aan Israël.  

     Niel Steenbergen overleed te Oosterhout op 8 maart 1997. 

 

 

 

 
 

                                                       Niel Steenbergen 
 

 

3) Jan (Joannes Maria) Koldewey werd geboren te Rijswijk ZH op 8 april 1923. 

Volgde opleidingen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te ’s-

Gravenhage en de Vakschool voor Goud- en Zilversmeden Schoonhoven. 

 
4) Nico (Nicolaas Adrianus Franciscus) Witteman werd geboren te Nieuwendam op 4 

oktober 1900. 

Ontving opleidingen aan I.V.K.N.O.Quellinus Amsterdam, Kunstgewerbeschule 

München en de Academie Collarossi Parijs. 

Hij was werkzaam als edelsmid, beeldhouwer, medailleur en kunstnijveraar met als 

onderwerpen religieuze voorstellingen en als toepassingen sieraden, kruisbeelden, 

broches en medaillons. 
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5) Marius (Marinus Antonius) de Leeuw werd geboren op 29 augustus 1915 te ’s-

Hertogenbosch. Hij volgde opleidingen aan de Koninklijke School voor Kunst en 

Kunst- techniek en Ambacht te ’s-Hertogenbosch, Academie van Beeldende Kunsten 

Rotterdam, Academie van Beeldende Kunsten te ’s-Gravenhage en Rijksacademie van 

Beeldende Kunsten te Amsterdam. 
Hij was vooral werkzaam als glazenier, schilder en kunstnijveraar. Verkreeg in 1947 

de Prix de Rome Monumentale en Versierende Schilderkunst en in 1957 de 

Cultuurprijs van Noord-Brabant. In 1978 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-

Nassau. 

Doceerde van 1953 tot 1978 ondermeer aan de Koninklijke Academie voor Kunst en 

Vormgeving te ’s-Hertogenbosch. Ontwierp vele glas-in-loodramen, aquarellen, 

muurschilderingen en mozaïeken.  

Zijn glas-in-loodramen werden meestal uitgevoerd door B. V. Glasbewerkingsbedrijf 

Brabant in Tilburg en de firma Van Tetterode in Amsterdam. Evenals Gisèle van 

Waterschoot van der Gracht werd hij aanvankelijk geïnspireerd door het werk van 

Joep Nicolas.   

In Breda bestaat zijn meest imposante werk uit de drie hoge glas-in-loodramen in de 

centrale hal van De Klokkenberg, aangebracht in 1954.  

(Helaas is het zicht op deze prachtige ramen grotendeels weggenomen door een laag 

plafond, dat later werd aangebracht.) 
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De ramen 

Begin 1945 werd nog uitgegaan van vier ramen in de zijwanden, later is dit aantal met 

twee uitgebreid.   

De afbeeldingen op de zes grote glas-in-loodramen vormen samen een beeldverhaal.  

Dit beeldverhaal is in de jaren 1945 - 1947 tot stand gekomen door nauwe 

samenwerking tussen de Bredase pater Constantinus 1), die de schetsen heeft 

geleverd, en de Amsterdamse glazenierster freule Gisèle van Waterschoot van der 

Gracht 2), die de ideeën van pater Constantinus op glas heeft omgezet in kleurrijke 

beelden 3).  

Helaas hebben niet alle ramen de afgelopen 67 jaren even goed doorstaan.  

Vanaf het raam linksachter in de kapel laat dit verhaal zich in het kort als volgt 

“lezen” : 

 

1
e
 raam. 

Tijdens oorlogen is er steeds een strijd gaande tussen het Goede en het Kwade. Het is 

de H. Maagd Maria, die er steeds voor zorgt dat het Goede overwint, zoals ook 

gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

2
e
 raam. 

Bisschop P. Hopmans belooft aan Maria een genadekapel, indien de stad Breda deze 

oorlog goed mag doorkomen. 

3
e
 raam. 

Maria beschermt Haar stad Breda tegen het oorlogsgeweld in de vorm van 

bombardementen en neerstortende V-1’s en V-2’s. 

4
e
 raam. 

Breda wordt op 29 oktober 1944 bevrijd door de geallieerde legers. 

5
e
 raam. 

Het gemeentebestuur van Breda biedt aan bisschop P. Hopmans de oude St. 

Joostkapel aan als toekomstige genadekapel. 

6
e
 raam. 

De geestelijkheid en burgerij van Breda danken Maria voor het behoud van hun stad 

gedurende de Tweede Wereldoorlog. 

 

Als we deze prachtige ramen nauwkeurig bekijken, vallen de navolgende details op: 
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                     (foto Niek Kools)  
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Eerste Raam. 
Op de linkerzijde, boven de bloeiende appelboom van het Paradijs met daarin het 

symbool van Satan, de slang, zien we de Vrouw en Haar Kind. Twee engelen houden, 

als overwinningssymbool, een kroon boven Maria’s hoofd. Boven dit tafereel de ster 

van Maria, die alles met Haar licht overstraalt. 

Op de rechterzijde de voortdurende strijd tussen soldaten, als vertegenwoordigers van 

het Christendom, die een vijfkoppige draak met rode kroontjes bevechten, als 

vertegenwoordiger van het Kwaad. 4) 

Bovenaan, in het rozetvenstertje, is het Labarum (Romeins krijgsvaandel) zichtbaar 

van de eerste Romeinse Christenkeizer Constantinus 5)  met daarop geplaatst het 

Christusmonogram 6), als zinnebeeld van de overwinning van het Christendom op het 

goddeloze heidendom. Onder het Labarum is te lezen: In hoc signo vinces. 

Op de banderol onder het tafereel de tekst: Ik zal vijandschap stellen tussen u en de 

vrouw, Genesis, III, 15. 
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                    (foto Niek Kools) 
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Tweede Raam. 
Monseigneur P. Hopmans, de bisschop van Breda, knielt neer in rijke pontificale 

dracht met mijter, op zijn prie-Dieu (bidbankje) voor het Mariabeeld, geflankeerd 

door twee engelen. Zijn staf wordt door een engel vastgehouden. 

Op de prie-Dieu ligt een opengeslagen gebedenboek, met daarin de tekst: “Mater Dei” 

(Moeder Gods) en “Supplex Omnipotens” (Neerknielend voor de Almachtige) 

De symbolische bouwarchitectuur achter hem verzinnebeeldt de Bredase St. Barbara 

kathedraal aan de Haven. 

 In het rozetvenstertje, bovenaan, het wapen van Mgr. Hopmans met zijn  lijfspreuk: 

Mihi Vivere Christus Est. (Voor mij is het leven Christus) 

De bandtekst, onder het tafereel, luidt: Zijn Hoogwaardige Excellentie Monseigneur 

P. Hopmans belooft aan Onze Lieve Vrouw een genadekapel, indien de stad Breda 

gespaard blijft in den oorlog 1940 – 1945. 7) 
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                    (foto Niek Kools) 
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Derde Raam. 
Maria zweeft boven Haar stad Breda ter bescherming tegen het oorlogsgeweld. 

Met Haar blauwe mantel voorkomt Zij dat de drie bovenin afgebeelde vliegtuigen en 

een V1, met hun dodelijke ladingen, de stad Breda ernstige schade toebrengen. 8) 

Naast Maria smekende beschermengelen. 

In het rozetvenstertje staat het monogram met de witte lelie van Maria afgebeeld. 

Op de banderol onderaan: Maria beschermt Haar stad tegen het oorlogsgeweld der 

jaren 1940 – 1945. 
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                    (foto Niek Kools) 
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Vierde Raam     
 Poolse bevrijders te paard rukken op 29 oktober 1944 Breda binnen. In de handen van 

infanteristen de Poolse, Amerikaanse, Britse en Nederlandse vlaggen. 9) 

Op de linkermouw van een van de Poolse cavaleristen is een bandje met de tekst “ 

Poland” zichtbaar.  

Boven alles uit een oranje wimpel, vastgehouden door een Bredase ondergrondse 

strijder in blauwe overal met een oranje band om de mouw. 

Links het vaandel met daarop de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Częstochowa, 

de Koningin van Polen. 10) 

In het rozetvenstertje de Poolse adelaar met kroontje 11) 

De bandtekst luidt: Op zondag 29 october, Feest van Christus Koning 1944, wordt 

onze stad Breda op Maria’s voorbede door de geallieerden bevrijd. 

(Voor de geïnteresseerden zijn “De Poolse kapel in het Brabantpark “ met “De 

beeltenis van de Madonna van Częstochowa” als bijlagen toegevoegd).  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 53 

 
                    (foto Niek Kools) 
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Vijfde Raam 
Het Bredase gemeentebestuur biedt symbolisch de oude St. Joostkapel aan aan 

Monseigneur P. Hopmans, gekleed in een paars gewaad, met zijn bonnet in de hand. 

Vooraan burgemeester B. van Slobbe, eveneens in ambtskostuum met zijn steek onder 

de linkerarm geklemd. In zijn handen houdt hij een miniatuurmodel van de St. 

Joostkapel. Achter hem staan, van links van rechts, de drie wethouders J. N. Kroone, 

mr. A. A. M. Struyken en mr. E. L. H. M. van Mierlo. 

Wethouder Van Mierlo houdt de lange oorkonde vast met daarop het gemeentelijk 

besluit tot eigendomsoverdracht van de oude St. Joostkapel. 

Op de achtergrond links staat gemeentesecretaris mr. Ph. van Woensel, een van de 

stuwende krachten achter de totstandkoming van de Mariakapel. 

In het rozetvenstertje het Wapen van Breda. 12) 

Op de banderol de tekst: Het Gemeentebestuur van Breda biedt Monseigneur P. 

Hopmans de oude Sint Joost aan. 

 

 
 

 

                              
 
                                        Gemeentesecretaris mr. Ph. I. E. van Woensel 
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                     (foto Niek Kools) 
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Zesde raam. 
De geestelijkheid van Breda, met vooraan bisschop P. Hopmans, en de Bredase 

burgerij brengen dank en hulde aan Maria, Koningin van de Vrede. Maria staat hier 

afgebeeld tussen twee witte lelies met rechts van Haar zwevende engelen. 

In het rozetvenstertje, als vredessymbool, een duif met olijftak. (Boek Genesis VIII, 

10-11) 
Als bandtekst de woorden: Maria, Koningin van de Vrede, wij danken U voor onze 

bevrijding. 
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          (foto Niek Kools) 
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Dubbelvenster boven de ingang van de kapel 13) 

Op de linkerhelft de heilige Judocus (Sint Joost) in pelgrimsgewaad en met een 

pelgrimsstaf in de hand. Aan zijn voeten de door hem afgewezen koningskroon van 

Bretagne, aangeboden door een engel.  

In zijn rechterhand de sleutel van zijn Sint Joostkapel, welke hij aan Maria aanbiedt. 

Afgebeeld op de rechterhelft aanvaardt Maria de sleutel. Zij wordt omgeven door 

witte lelies, als zinnebeeld van Haar deugden. 

Aan haar voeten een engel, die een maquette van de St. Joostkapel vasthoudt.  

In het rozetvenstertje het Wapen van Mgr. Jos. Baeten, coadjutor (helpende bisschop) 

van Mgr. P. Hopmans 14) 

Op de banderol de tekst: Sint Joost biedt de sleutel van zijn kapel aan Maria, Koningin 

van de Vrede. 

(Voor de geïnteresseerden is de geschiedenis van Sint Joost als bijlage toegevoegd.) 
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Noten 
 

1) Johannes Nicolaas Reijgersberg (pater Constantinus) werd op 19 augustus 1885, als 

een van twaalf kinderen in het gezin Reijgersberg, geboren te Schiedam, waar zijn 

vader werkzaam was als gistbaas in een jeneverstokerij. 

In 1902 trad hij in bij de Capucijnen te Babberich en werd op 18 december 1909 als 

pater Constantinus tot priester gewijd. Vanaf 1911 tot 1943 werkte hij als professor 

aan de opleiding van seminaristen te Langeweg. Tevens doceerde hij kerkelijke kunst 

aan het Voortgezet en Hoger Bouwkundig Onderwijs. In 1943 werd pater 

Constantinus overgeplaatst naar het Capucijnenklooster aan de Schorsmolenstraat te 

Breda.  

Pater Constantinus is vooral als publicist zeer actief geweest; bij elkaar heeft hij vijftig 

kleinere en grotere werken gepubliceerd over missie, liturgie, kerkelijke architectuur 

en kunst en de inrichting van kerkgebouwen. Als voorzitter van de “Commissie voor 

Israel” heeft hij veel gepubliceerd over de Joodse geschiedenis en heeft daar vele 

goede relaties met Joden aan overgehouden. Hij leidde ook talrijke retraites aan 

jongeren en was een verdienstelijk decorateur, grimeur en musicus. 

Hij overleed te Breda op 3 februari 1970. 

  
2) Freule Marie Gisèle Madeleine Josephine van Waterschoot van der Gracht werd 

geboren te ’s-Gravenhage op 11 september 1912. Zij vertrok in 1915 met het hele 

gezin van Waterschoot van der Gracht  naar Noord-Amerika, waar haar vader, een 

bekend geoloog en mijningenieur, wetenschappelijk, economisch en bestuurlijk 

werkzaam was in de aardolie industrie. Na haar terugkeer, in 1929, volgde zij twee 

jaar later, tot 1933, een opleiding aan de Ecole des Beaux Arts te Parijs. Terug in 

Nederland werd zij in 1935 assistente van de destijds zeer bekende glazenier Joep 

Nicolas, die haar inwijdde in zijn Limburgse barokstijl van het brandschilderen. 
Vanaf die tijd tot in de vijftiger jaren concentreerde Gisèle zich hoofdzakelijk op het 

gebrandschilderde glas-in-lood werk. 

In 1939 trok zij naar het Noord-Hollandse plaatsje Bergen waar ze Adriaan Roland 

Holst en Eduard du Perron leerde kennen. Vanaf 1941 woonde ze in het pand 

Herengracht 401 te Amsterdam. Samen met de Duitse dichter Wolfgang Frommel 

bood ze hier gedurende de rest van de oorlog onderdak aan een vijftal joodse 

scholieren. In 1998 ontving ze hiervoor de Yad Vashem onderscheiding.  

Tijdens de oorlog weigerde ze toe te treden tot de door de Duitsers gecontroleerde 

Cultuurkamer en verdiende de kost voor zichzelf en haar vijf onderduikers vooral met 

het schilderen van portretten.  

Uit die tijd dateren ook de vier ramen voor een laboratorium van de vroegere 

Staatsmijnen te Geleen. Voor haar glas-in-lood ramen in de Mariakapel te Breda liet 

ze haar werk uitvoeren door het atelier Bogtmans.  
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Na de oorlog richtte ze met Wolfgang Frommel de Duitstalige culturele stichting 

Castrum Peregrini (Burcht van de Pelgrims) op. Het was de schuilnaam van haar 

onderduikadres tijdens de oorlog.  

Vanuit de kernwaarden Vrijheid, Vriendschap en Cultuur organiseerde deze literaire 

uitgeverij vele culturele activiteiten. Haar belangrijkste opdracht in die tijd bestond uit 

de beglazing van de Munsterkerk te Roermond in 1953. 

In 1957 trouwde ze met Arnold Jan d’Ailly, de vroegere burgemeester van 

Amsterdam. Na diens overlijden in 1967 ging ze wonen in een door haar gerestaureerd 

kloostertje op het Griekse eiland Paros. Hier hield ze zich uitsluitend bezig met de 

vrije schilderkunst. Wegens al te grote toeristische belangstelling keerde ze in 1982 

terug naar de Herengracht in Amsterdam. Op 29 januari 2011 ontving ze voor haar 

kunstmecenaat, uit handen van Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, 

de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij overleed op 

27 mei 2013 op 100-jarige leeftijd. 

 

              
 

                                     Freule Marie Gisèle van Waterschoot van der Gracht 
 

3) Naar de mening van Gisèle van Waterschoot van der Gracht en haar leermeester 

Joep Nicolas waren de zeven glas-in-lood ramen in december 1946 te licht gebrand 

door atelier Bogtmans. Naar hun mening dienden de ramen te worden overgebrand. 

De extra kosten hiervan bedroegen f. 876,00. 

Door de Bouwcommissie werd besloten de helft van deze kosten, na het overbranden 

van de ramen, voor rekening te nemen van het Bisdom Breda.   
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4) In de schets van pater Constantinus waren de zeven drakenkoppen ieder voorzien 

van een swastika, het symbool van het Nazisme. Gisèle van Waterschoot van der 

Gracht heeft deze swastika’s weggelaten omdat deze, naar haar mening, niet gezien 

konden worden als symbool voor het Kwaad van alle tijden. Zij heeft de swastika’s 

vervangen door rode kroontjes. Mogelijk heeft ze hiermee toch de actualiteit van het 

goddeloze communisme willen weergeven. 

 

5) In 312 na Chr. was Constantinus, met Licinius, kroonpretendent in het Romeinse                          

Rijk. In dat jaar ontbrandde een strijd met de tegenkeizer Maxentius, die over veel 

sterkere troepen beschikte. Vóór de beslissende slag, bij de Mulvische brug te Rome, 

riep Constantinus de God der Christenen te hulp. Hij moet vervolgens een visioen 

hebben gekregen en aan de hemel een stralend kruis hebben gezien met het opschrift: 

“ In hoc signo vinces” . (In dit teken zult gij overwinnen) Onmiddellijk daarna liet hij 

het Kruis bovenop zijn krijgsvaandel plaatsen.  

 

Als dank voor de overwinning vaardigde keizer Constantinus een jaar later, samen 

met zijn zwager Licinius, het Edict van Milaan uit, dat de christenen in het Romeinse 

Rijk godsdienstvrijheid garandeerde. Het Christendom werd daarmee wettelijk erkend 

als volledig gelijkberechtigd met de Romeinse godsdienst. Tevens liet keizer 

Constantinus het Christusmonogram, niet alleen op zijn gardestandaard, maar ook op 

schilden en munten aanbrengen.   

Keizer Constantinus (Constantijn) de Grote wordt door de Armeense en Russische 

kerk als heilige vereerd. De Rooms-katholieke kerk echter heeft hem nooit in de lijst 

der heiligen opgenomen.  

Het Labarum met het Christusmonogram in het rozetvenstertje kan slechts ten dele in 

verband worden gebracht met het daaronder staande tafereel. Mijns inziens heeft pater 

Constantinus met het afbeelden van dit Labarum niet alleen zijn illustere Romeinse 

naamgenoot willen eren maar ook zijn eigen aandeel in de totstandkoming van de 

glas-in-loodramen willen vastleggen.  

 

6) De letters X en P in het Christusmonogram staan voor de twee beginletters van de 

Griekse naam Chrestos.  

 

7) Uiteraard wist bisschop Hopmans ten tijde van zijn belofte aan Maria, in december 

1943, nog niet dat de oorlog in 1945 zou eindigen. 

 

8) De vier neersuizende bommen zijn ieder afgebeeld met een - in werkelijkheid niet 

bestaande - brede rookpluim achter zich aan. De glazenierster Gisèle heeft hiermee de 

aanwezigheid en verwoestende werking van deze projectielen nog duidelijker willen 

weergeven. (Opvallend is dat het kleine vierlingtorentje op de Grote Kerk ontbreekt). 
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Afgezien van het bij vergissing uitgevoerde geallieerde bombardement van “ Bad 

Ginneken” aan de Duivelsbruglaan zijn er vóór de bevrijding van Breda betrekkelijk 

weinig slachtoffers gevallen als gevolg van bombardementen.  

Ook tijdens de bevrijding van Breda bleef het aantal omgekomen inwoners, in 

vergelijking met andere Brabantse steden en dorpen, beperkt als gevolg van het 

behoedzame optreden van de Eerste Poolse Pantserdivisie.  

Hoewel in totaal 28 Duitse raketten (V-1’s en V-2’s) binnen de Bredase 

gemeentegrenzen zijn neergekomen, is geen enkele “vliegende bom” op de binnenstad 

terecht gekomen. De dichtstbijzijnde V-1 kwam neer opzij van de Haagweg. 

In de omgeving daarentegen hebben ze vanaf midden december 1944 nog vele 

slachtoffers gemaakt. Ook de zware bom, welke op 23 december 1944 de Balfortbrug 

trof had een even afschuwelijke uitwerking; 20 Bredanaars vonden hierbij de dood. 

 

9) Evenals in het eerste raam is Gisèle hier enigszins afgeweken van de schets van 

pater Constantinus; in plaats van een “zakelijke” tank af te beelden heeft zij de 

voorkeur gegeven aan een drietal paarden. Overigens had pater Constantinus vrede 

met deze wijziging. In zijn brief van 16 oktober 1946 schreef hij: “In de iconographie 

is een anachronisme op aesthetische gronden wel gebruikelijk” .  

Mogelijk heeft Gisèle zich hierbij laten inspireren door de roemruchte Poolse 

cavalerie, welke in vroegere eeuwen menige vijand een verpletterende nederlaag heeft 

bezorgd. 

 
10) Bij de samenstelling van dit raam zou pater Constantinus - naar verluidt - zijn 

geïnspireerd door het Danklof in de rijk versierde Heilig Hartkerk aan de Baronielaan, 

dat gehouden werd op zondagmiddag 19 november 1944. 

Tijdens dit Lof werd in processie een schilderij van Onze Lieve Vrouw van 

Altijddurende Bijstand rondgedragen door vier Poolse soldaten. Het schilderij was 

gedrapeerd met de Nederlandse en de Poolse vlag. Aan het einde van dit plechtige Lof 

werden het Poolse, het Britse en het Nederlandse volkslied gezongen. Na de 

bevrijding van West-Brabant werd aan de buitengevel van vele honderden huizen in 

en rondom Breda een plaquette aangebracht van O. L. Vrouw van Altijddurende 

Bijstand ter bescherming tegen verder oorlogsgeweld. 

 

11) Na de installatie van de door de communisten gedomineerde Poolse “regering der 

nationale eenheid” in 1945, werd de adelaar in het Wapen van Polen ontdaan van zijn 

kroontje. 

Naar de mening van de communisten herinnerde dit kroontje nog te veel aan het 

vroegere koninkrijk Polen. In het communistische Polen was naar hun mening geen 

plaats meer voor adellijke symbolen. 



 63 

De Eerste Poolse Pantserdivisie viel tijdens de Tweede Wereldoorlog echter niet 

onder het gezag van de communistische regering in Warschau, doch onder de in 

Londen zetelende Poolse regering in ballingschap. Deze regering hield wél vast aan 

het koninklijke kroontje in het Wapen van Polen.  

Na de omverwerping van het communistische bewind in Polen werd het kroontje in 

ere hersteld.  

 

12) Gisèle heeft hier gekozen voor het destijds oudst bekende Wapen van Breda. Het 

komt voor op een zegel uit het jaar 1269 en vertoont alleen het wapenschild met de in 

een driehoek geplaatste St.Andrieskruizen. (St.Andries was een van de twaalf 

apostelen en werd later de patroon van de vissers) 

Dit wapenschild werd in de Middeleeuwen, als herkenningsteken, zichtbaar 

opgehangen tegen de muur van de Bredase burcht. 

 

13) Dit glas-in-loodraam is alleen te bewonderen vanuit de kapel. Helaas is het 

tegenwoordig slechts gedeeltelijk zichtbaar als gevolg van het moderne witte plafond 

met ventilator, dat later in de toren is aangebracht. 

 

14) Mgr. Joseph Wilhelmus Maria  Baeten werd geboren te Alphen NB op 8 april 

1893. Op 23 augustus 1933 werd hij benoemd tot bouwpastoor van de parochiekerk 

Maria Middelares Aller Genaden in de Ginnekense wijk Overakker en in november 

1945 tot coadjutor van Mgr. P. Hopmans. Op 27 december 1945 werd hij door 

bisschop Hopmans gewijd tot bisschop van Breda. Hij overleed te Breda op 26 

augustus 1964 en werd in dat jaar opgevolgd door bisschop G. de Vet. 

Zijn lijfspreuk luidde: Aurora Consurgens (De Rijzende Dageraad) 
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                                                Bisschop J. W. M. Baeten. 
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De inwijdingsdatum 
Als de dag voor de inwijding van de Mariakapel werd aanvankelijk gestreefd naar 15 

augustus 1946, de feestdag van Maria Ter Hemelopneming en dus verbonden aan de 

gelijknamige parochiekerk in de Ginnekenstraat. Deze datum bleek echter, wegens 

gebrek aan bouwmaterialen, onvoldoende personeel en andere tegenvallers bij de 

restauratie, zoals de strenge winter van 1945 - 1946,  niet haalbaar. 

Op 16 oktober 1946 berichtte de  Bredasche Courant: ”Met zekerheid kunnen we 

verwachten dat de kapel binnenkort gereed zal zijn en waarbij het in de bedoeling ligt 

om op de dag dat Breda twee jaren geleden bevrijd werd, de kapel plechtig in te 

wijden.”  

Besloten moest echter worden ook deze dag uit te stellen tot 25 maart 1947, het feest 

van Maria Boodschap.  

Vooral het vervaardigen en aanbrengen van de kunstwerken in de kapel vergden nog 

zo veel tijd dat ook deze datum te optimistisch was gekozen. Uiteindelijk werd 3 mei 

1947 als dé dag aangewezen. 

 

Waarom werd gekozen voor 3 mei? 
Weliswaar was dit de eerste zaterdag in de Meimaand, vanouds de Mariamaand, toch 

ben ik van mening dat er hiervoor nog een andere reden bestond. 

De datum van 3 mei is in de Liturgische Kalender, als de dag van de Vinding van het 

Heilig Kruis door de heilige Helena, van veel minder betekenis dan 15 augustus en 25 

maart en heeft ook geen speciale plaats in de Mariaverering. 

In de Poolse geschiedenis is de datum 3 mei om twee redenen echter wél van grote 

betekenis: 

Op 1 april 1656 bepaalde koning Jan Kazimierz dat de Heilige Maagd Maria van 

Częstochowa voortaan als Koningin en Schutspatrones van Polen zou worden vereerd. 

Dit jaarlijkse Mariafeest op 3 mei staat in Polen bekend als Najswiętszej Marii Panny 

Królowej Polski (de Allerheiligste Maagd Maria, Koningin van Polen) .  

Op 3 mei 1791 werd door de Sejm, de Poolse Landdag, een nieuwe grondwet 

aangenomen, welke niet alleen de eerste moderne grondwet in Europa was, maar ook 

beschouwd wordt als de beste die Europa tot dan toe had voortgebracht. Polen is nog 

steeds zó trots op deze historische gebeurtenis dat 3 mei, de Dag van de Constitutie, 

jaarlijks als een nationale feestdag wordt gevierd.  

In het jaar 1947 was de viering van deze Dag in Polen echter nog streng verboden. Het 

herinnerde te veel aan de laatste koning van Polen, Stanislaw August Poniatowski, die 

het initiatief tot deze moderne constitutie had genomen. (Iedere Pool, die na 1 mei, de 

Dag van de Arbeid, de uitgestoken Poolse vlag op 3 mei, de verboden Dag van de 

Constitutie, “per ongeluk” buiten liet hangen, kon destijds een boete tegemoet zien.)  

Mijns inziens heeft bisschop Hopmans voor de inwijdingsdatum van 3 mei gekozen, 

als een stil eerbetoon aan de Poolse bevrijders van Breda.  
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In overtreding? 
Naar mate de dag van de inwijding dichterbij kwam, moest steeds dringender een 

passend antwoord worden gevonden op de vraag of de inwijding van het interieur en 

het exterieur van de kapel wel mocht plaatsvinden. Handelden bisschop Hopmans en 

zijn coadjutor-bisschop Baeten, beiden in vol ornaat, op die dag niet in strijd met: 

1) Artikel 6 van de Wet tot regeling van het toezicht op de onderscheiden 

kerkgenootschappen; 

2) Artikel 177 van de Grondwet. 

Volgens beide wetten was het dragen van kerkelijke kleding slechts binnen gebouwen 

en besloten plaatsen geoorloofd. 

Onder een “ besloten plaats” werd hier volgens uitspraken van de Hoge Raad 

verstaan: “Open en niet overdekte plaatsen, die door muren, heiningen of heggen zijn 

omgeven en daardoor van de openbare weg zijn afgescheiden, onverschillig of 

hetgeen daarop voorvalt van de openbare weg kan worden waargenomen.”  

Blijkbaar heeft de gemeente Breda gemeend dat de gangetjes, bereikbaar via de 

poortjes opzij van de kapel, gezien konden worden als “besloten plaatsen”.  

Maar als beide geestelijken van hun rondgang terugkwamen op de openbare weg, in 

casu de Ginnekenstraat, kon dit dan gezien worden als een R. K. processie, welke 

verboden is volgens artikel 177 van de Grondwet?  

Ook hier heeft het gemeentebestuur blijkbaar gemeend dat er, in het tolerante Breda 

van het jaar 1947, niet in strijd met de wet zou worden gehandeld want de inzegening 

van zowel van het exterieur als het interieur van de kapel heeft normaal plaats 

gevonden.  

 
De inwijding 
De datum van de inwijding, 3 mei 1947, naderde. 

Op 12 maart bespraken bisschop Hopmans en burgemeester Van Slobbe welke 

personen voor een uitnodiging in aanmerking zouden komen. In de twaalf eikenhouten 

bankjes was plaats voor zestig aanwezigen.  

Besloten werd dat het College van Burgemeester en Wethouders hiervoor een dertigtal 

wereldlijke autoriteiten zou aanwijzen. Bisschop Hopmans zou een lijst opstellen van 

dertig geestelijke autoriteiten. 

Op de lijst van 22 wereldlijke autoriteiten, die (met bovenaan de Burgemeester) op 21 

maart werd ingediend, stonden ondermeer vermeld de president van de Bredase 

rechtbank, de Bredase kantonrechter, de Officier van Justitie, een ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie, de garnizoenscommandant van Breda, de militaire bevelhebber 

van het district Noord-Brabant West, de oud-gouverneur van de K.M.A., de voorzitter 

van de Kamer van Koophandel, de Commissaris van Politie en de voorzitter van het 

Rode Kruis, afdeling Breda.  
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Verder de voorzitters van de vijf fracties van de Bredase gemeenteraad en de vijf 

voorzitters van de R.K. standsorganisaties. Tevens diende het College van 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, of in ieder geval de Commissaris van de 

Koningin en de griffier te worden uitgenodigd, alsmede de Directeur van het 

Rijksbureau voor de Monumentenzorg en de Rijksinspecteur Kunstbescherming, 

beiden uit ’s-Gravenhage. 

Hoewel  daarnaast ook werden vermeld “ degenen, die op de een of andere wijze bij 

de restauratie en de inrichting van de kapel betrokken zijn geweest”, ontbraken  - naar 

de geest van die tijd - de namen van aannemer F. van der Peijl en zijn medewerkers, 

die onder zulke moeilijke materiële en weersomstandigheden de verbouwing hadden 

verricht.  

 “De lang verbeide dag van dankbaarheid is daar”, liet bisschop Baeten in Dagblad De 

Stem van 2 mei afdrukken. In alle parochiekerken van Breda werd op die avond, 

voorafgaand aan de inwijding van de Mariakapel, een avondwake gehouden.  

De volgende dag wapperden in de Ginnekenstraat de vlaggen in de nationale en 

pauselijke kleuren. Het was feest; St. Joostje kreeg na 310 jaren zijn religieuze 

bestemming terug! 
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’s Ochtends, rond 8.30 uur, na de aankomst van bisschop Hopmans en zijn gevolg, kon de 

plechtigheid beginnen. Geassisteerd door pastoor Antonissen van de Maria 

Hemelvaartkerk in de Ginnekenstraat en vicaris-generaal Mgr.Koenraadt liep bisschop 

Hopmans rond de Mariakapel voor de inwijding van het exterieur. Daarna ging het 

gezelschap naar binnen waar het interieur en het altaar werden ingezegend. Inmiddels 

hadden in de twaalf bankjes, naast het gemeentebestuur en minister Gielen,  ondermeer 

plaatsgenomen Niel Steenbergen, Gisèle van Waterschoot van der Gracht, pater 

Constantinus, architect F. Mol, dhr. P. Hornix, de leden van het Bisschoppelijk 

Bouwbureau, de irs. Siebers en Van Daal, en mej. De Beukelaar, de Overste van de 

Catechisten. Uit alle Bredase parochies waren ook de pastoors en een vertegenwoordiger 

namens de gelovigen van iedere parochie aanwezig.  De Poolse deputatie bestond uit dr. 

Komar, de voorzitter van de Poolse Katholieke Vereniging en een Poolse militair namens 

de Eerste Poolse Pantserdivisie.  

Pas toen alle tientallen kaarsen waren ontstoken kon het gezelschap zien wat de bouwers en 

kunstenaars in de afgelopen twee jaren tot stand hadden gebracht. Wegens de hoge leeftijd 

van bisschop Hopmans droeg coadjutor-bisschop Jos. Baeten een stille H. Mis op, de eerste 

op deze plaats sinds 1637. Het jongenskoor van de Barbara kathedraal zong tijdens de H. 

Mis enkele Marialiedjes.  
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Na afloop sprak bisschop Hopmans met ontroerde stem een dankwoord, dat begon 

met de woorden: “Dit is een onvergetelijke dag voor mij, omdat God mij het voorrecht 

heeft geschonken deze plechtigheid te mogen bijwonen.” Tevens betuigde hij namens 

God en de Maagd Maria zijn hartgrondige dank aan allen, die tot de opbouw en de 

inrichting van de kapel hadden bijgedragen Daarna vertrok hij, rond half twaalf, voor 

een receptie naar zijn Bisschoppelijk Paleis aan de Veemarktstraat.  

Meteen na de inwijding werd de Mariakapel door vele honderden gelovigen en 

belangstellenden bezocht. Uit dankbaarheid werden die dag 35 bloemstukken onder 

het Mariabeeld geplaatst. De belangstelling was zó groot dat de bezoekers  daarna 

bijna niet meer naar buiten konden komen. Bisschop Baeten kon tevreden zijn; aan de 

tekst op het steentje dat hij boven de ingang had laten inmetselen “ HAC NE VADE 

VIA QUIN DIXERIS AVE MARIA” (Bid, als Gij hier passeren moet, Maria wees 

gegroet) 2), werd massaal gevolg gegeven. 3) 

 

Het mirakelspel Beatrijs 
De volgende dag, zondagavond 4 mei, werd door de Katholieke Actie, in 

samenwerking met de Standsorganisaties, Katholiek Vrouwencentrum, Jeugd- en 

Jongerenbeweging en Katholiek Leven een “ Feestavond van Katholiek Breda” 

georganiseerd in de Bredase schouwburg Concordia aan het Van Coothplein om allen 

te danken, die tot de totstandkoming van de Mariakapel hadden bijgedragen. De 

voorzitter van de Katholieke Actie, mr. Ph. van Woensel, benadrukte in zijn toespraak 

dat de dank van Katholiek Breda vooral tot uiting kon komen door een voortdurend en 

druk bezoek aan de nieuwe Mariakapel.  Daarna werd door het Zuidelijk Toneel het 

mirakelspel “Beatrijs” 4) opgevoerd, onder de directie en regie van Johan Steenbergen 

jr. Opvallend was de rolverdeling met ondermeer drie leden uit het bekende 

Ginnekense artiestengezin t’ Sas; moeder Tine t’ Sas speelde een oudere zuster, zoon 

Guido was te zien als knaap en vader Henri t’ Sas, inmiddels 70 jaar oud, vervulde de 

rol van een tuinman. 
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De nieuwe Mariakapel zou bij de oudere Bredanaars de naam “ St. Joosje” niet meer 

kwijt raken. Toch bewijzen de vele tientallen ontstoken kaarsen, iedere dag weer, dat 

het kapelletje na 68 jaar nog steeds een belangrijke plaats inneemt in de harten van 

vele Bredanaars.  
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Noten 
 
 1) Ambtelijk was voorgesteld om, na de inwijding van de kapel, de burgemeester een 

feestrede te laten houden. 

Hiertegen hadden echter zowel burgemeester Van Slobbe als bisschop Hopmans grote 

bezwaren; tenslotte paste bij louter kerkelijke plechtigheden geen feestrede. 

Afgesproken werd daarom dat de bisschop vóór zijn vertrek uit de kapel een 

dankwoordje van twee à drie minuten tot de aanwezigen zou richten. 

 
2) Deze tekst is afkomstig van Mgr. Dr. R. Costen, directeur van het Klein Seminarie 

Rolduc in  het bisdom Roermond in de jaren 1893 – 1909. 

Er ontstond daarna nog onzekerheid of de Latijnse vorm “ ne vade” wel juist was.  

 R. A. Sweere, de regent van het Klein Seminarie Ypelaar, destijds nog gevestigd in 

Dongen, kon bisschop Baeten echter geruststellen. Naar zijn mening werd “ ne vade” 

ook al door Cicero gebruikt. 

 
3) Op zaterdag 2 augustus 1947, drie maanden na de inwijding van de Mariakapel, 

werd een onderzoekje gedaan naar het aantal bezoekers gedurende die dag, vanaf ’s 

ochtends half 7 tot ’s avonds 8 uur: 
 

Van   6.30  tot   7.00 uur      13 bezoekers 

Van  7.00  tot    8.00 uur      54 

van   8.00  tot    9.00 uur      90 

van   9.00  tot  10.00 uur    161 

van 10.00  tot  11.00 uur    299 

van 11.00  tot 12.00 uur     224 

van 12.00  tot 13.00 uur       53 

van 13.00  tot 14.00 uur       55 

van 14.00  tot 15.00 uur     126 

van 15.00  tot 16.00 uur     331 

van 16.00  tot 17.00 uur     405 

van 17.00  tot 18.00 uur     265 

van 18.00  tot 19.00 uur      74 

van 19.00  tot 20.00 uur      77 

                                     ------- 

Totaal                           2.227 bezoekers. 

 

Aantal ontstoken kaarsen: 233.  
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4) De Nederlands berijmde Marialegende Beatrijs stamt waarschijnlijk uit het midden 

van de 13
e
 eeuw. In het jaar 1918 is het door dr. Felix Rutten bewerkt tot een 

mirakelspel in vier bedrijven. 

 

Tot slot het gedicht “De stadskapel”, van Jeanne-Marie Klavers, gepubliceerd in “De 

Leunstok”: 

Een drukke winkelstraat 

Met vele typen mensen; 

Etalages, die verleidelijk wenken 

Met alle hartewensen 

Kijk ik zo om mij heen: 

Zie haastige en trage stappen; 

Hoor een jengelend kind 

Na opgelopen klappen. 

Een tenger muzikantje, 

Krijgt beloning voor zijn spelen 

In het fluwelen kistje daar. 

Tussen de glazen wanden 

Een zware donkere deur, 

Een klink om rond te draaien 

Met pijl in witte kleur. 

Schuchter, om niet te storen 

Betreed ik de kapel: 

“hier is men altijd welkom”; 

“ja zeker, dat weet ik wel.” 

Het Mariabeeld staat te prijken 

Te midden van kaarsenlicht; 

In haar Moederarmen 

Draagt Zij het Goddelijk Wicht. 

Er wordt hardop gebeden, 

De rust wordt niet verstoord; 

Het verdiept zelfs de stilte, 

omdat het er bij hoort. 

Een kaarsje opgestoken, 

De tas op de bank gezet, 

Sluit ik mij bij de anderen aan 

In een ogenblik van gebed. 

Zo knielen wij tesamen, 

Zowel zwart als bruin en blank; 

De een die vindt er troost en kracht, 
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De ander bidt uit dank. 

Waren het enkele minuten? 

Ik sta nu weer op straat; 

O, ik moet een pasje sneller gaan, 

Want intussen werd het laat. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 74 

De medewerkers 
Voor zover nu nog door mij was na te gaan, zijn de navolgende instanties, firma’s en 

personen betrokken geweest bij de totstandkoming van de Bredase Mariakapel in de 

Ginnekenstraat: 

 

- Bisdom Breda; bisschop Mgr. J. Hopmans en co-adjutor Mgr. J. Baeten; 

- Gemeentebestuur Breda; burgemeester B. W. Th. van Slobbe, de wethouders 

mr. E. L. H. M. van Mierlo, J. N. Kroone, mr. A. A. M. Struyken, A. van 

Haperen en gemeentesecretaris mr. Ph. van Woensel;                               

- Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te ’s-Gravenhage; 

- Ministerie van Justitie te Londen; 

- Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch; 

- Het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw in 

Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch; 

- Rijksbureau voor de Monumentenzorg te ’s-Gravenhage; 

- Openbare Werken Breda; 

- Gemeentelijke Lichtbedrijven Breda; 

- Gemeente Hoeven; 

- Mr.F.Suijs, notaris te Breda; 

- Commissie voor den ombouw en de restauratie van de St. Joostkapel:  Bisdom 

Breda, P. A. H.  Hornix, directeur Openbare Werken,  F. H. M. Mol, architect, 

en D. C. Steenbergen, beeldhouwer; 

- Stedelijk Museum voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Breda; 

- Freule Gisèle van Waterschoot van der Gracht, glazenierster te Amsterdam; 

- Atelier Bogtmans; 

- Pater Constantinus, Capucijn te Breda; 

- Niel Steenbergen, ’t Provinciewapen, Cadettenkamp te Breda; 

- Jan Kaldewey, kunstsmid te ’s-Gravenhage; 

- Nico Witteman, edelsmid te Amsterdam; 

- Marius de Leeuw, mozaïst te ’s-Hertogenbosch; 

- Gerrit de Morée van Lierde, kunstschilder te Breda; 

- Firma F. van der Peijl, aannemersbedrijf te Breda; 

- Firma F. Mol, aannemersbedrijf te Breda; 

- Firma Reynders, aannemersbedrijf  te Hoeven; 

- Firma Franken, meubelmakerij te Zundert; 

- Ingenieursbureau Van der Pas te Breda; 

- Lood- en Zinkwerkerij R.de Roij en Zn. te Breda; 

- Constructiewerkplaats firma H. L. van Ierssel te Breda; 

- Leidekker W. van Boxtel; 

- Firma v. d. As, bliksemafleiding; 
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- Lips Slotenfabriek, offerblok; 

- “ De Klok”, dhr. J. v. d. Kerkhof, te Aarle-Rixtel; 

- R. A. Sweere,  Regent Klein Seminarie IJpelaar te Bavel; 

- B. van Gils, fotograaf te  Breda; 

- Fam. C. van der Heijden - Van Dijk te Breda. 
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 Bronnen 
-Stadsarchief Breda; 

- Dagblad De Stem; 

- Archief Bisdom Breda, met medewerking van Pastoor Brand. 

- Correspondentie met pater Ambrosius, archivaris Capucijnen: Archief van de                                       

Nederlandse provincie van de Orde der Minderbroeders Capucijnen; 

- Dr. F. A. Brekelmans, “ Kapellen in de Baronie van Breda, de Sint-Joostkapel                                          

Ginnekenstraat Breda”; 

- Het Oude Testament, boek Genesis; 

 - Voorlopige lijst der Monumenten in de provincie Noordbrabant, 1931; 

-  Maurits van Rooijen, “ Breda vroeger en nu”; 

- J. Kalf, “ De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst”; 

- Overdracht om niet, St. Joostkapel, Stadsarchief Breda, 

- Inwijding Mariakapel 1945 – 1959, 994-V, Stadsarchief Breda; 

- III-108, Theresia, 2 90/5 – 90/8, Stadsarchief Breda; 

- Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 

“De   Oranjeboom” 1994; 

- W. A. J. van der Kam,“ Niel Steenbergen (1911-1997) Beeldhouwer; 

- Leo Cantrijn, “ Niel Steenbergen”; 

- A. van Eck, “De Bonte Historie van Breda, Het Wapen van Breda” ; 

- Ietje Erkens - Mol, “Frans Mol, Een Bredase architect 1910-1963”; 

- Joop Bakker, “Gemeentebestuur in oorlogstijd. De stedelijke overheid van Breda 

onder Duitse bezetting” ; 

- Kerkelijk Weekblad Sancta Maria; 

- De Bredasche Courant;  

- A. J. van Esch en A. J. M. Klep,“ Hoeven in oude ansichten”; 

- Archief Parochie H.Hart van Jezus, afd.III-179, inv.nr.1; 

- Jacques Jespers, “ De Poolse Kapel in het Brabantpark” in Engelbrecht van Nassau, 

2004-3 en “ De     Heilige Sint Joost” in Engelbrecht van Nassau, 2003-3;  

- Stadsarchief Breda, Bevolkingsadministratie Breda 1918 - 1937, Gezinskaarten; 

- Grote Winkler Prins Encyclopedie 1976; 

- Verslag van de toestand van de gemeente Breda over de jaren 1941 t/m 1947; 

- Thomas Ernst van Goor, “ Beschrijving der Stadt en Lande van Breda”; 

- Liber Memoralis Heilig Hartparochie 1944.; 

- P. M. J. E. Jacobs, “ Beeldend Benelux , biografisch handboek”; 

- Gerard Otten, “De straten van Breda”; 

- Maurits van Rooijen, “ Breda in Beeld  1860 - 1940” en “ Breda in Beeld 1940 - 

1985”; 

- Mevr. T. Maas te Breda; 

- Fam. A.van der Peijl te Bavel. 
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SINT JOOST 

 
Op de plaats van de huidige Mariakapel in de Ginnekenstraat stond tot 1945 de 
middeleeuwse Sint Joostkapel. In twee leslokalen van een schoolgebouw achter 

deze kapel ontstond in april 1947 de Kunstacademie Sint Joost.  
Ondanks de gedeeltelijke afbraak van de Sint Joostkapel in 1945-1946 is de naam 
Sint Joost daarmee voor Breda behouden gebleven. Als onderdeel van 
Hogeschool Brabant telt de Kunstacademie, tegenwoordig gevestigd aan de 
Beukenlaan te Bavel, ongeveer 650 leerlingen. Maar wie was de heilige, aan wie 
de Bredase Kunstacademie zijn naam ontleend heeft? 

 
De heilige Judocus 
Sint Joost komt in het Romeinse Martelarenboek voor onder de naam Sint Judocus. 

Zijn jaarlijkse feest staat vermeld op 13 december, samen met dat van zijn oudere 

broer Sint Judicaël. Zijn van oorsprong Keltische naam was Judoc, wat betekende “ de 

strijder”.  

In Frankrijk staat hij sinds lang bekend als Saint Josse. Niet bekend is in welk jaar 

Judoc is geboren als zoon van de Bretonse koning Juthaël. Deze koning werd 

opgevolgd door zijn oudste zoon Judicaël. (Bretagne vormde destijds een zelfstandige 

staat in het noordwesten van Frankrijk). 

 Rond 640, toen koning Judicaël ongeveer zestig jaar oud was, deed hij vrijwillig 

afstand van de troon en besloot de rest van zijn leven in een klooster door te brengen. 

De kroon bood hij aan zijn broer Judoc aan die, in tegenstelling tot zijn tweede broer 

Haeloc, hem nooit de opvolging had betwist.  

Judoc vroeg om een week bedenktijd en trok zich terug in het klooster Lan Maelman, 

waar hij zijn schoolopleiding had genoten. Tijdens zijn verblijf klopte een groep 

pelgrims bij het klooster aan voor onderdak. Zij waren op weg naar Rome om daar de 

graven van de apostelen te bezoeken. Judoc besloot niet naar huis terug te keren maar 

zich bij deze groep aan te sluiten op weg naar het verre Rome. Hiermee deed Judoc 

tegelijkertijd afstand van de koningstitel, die op hem wachtte. Als gevolg hiervan zag 

koning Judicaël zich genoodzaakt afstand van de troon te doen ten gunste van 

Solomon II. 
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                             Judoc met de afgewezen kroon aan zijn voeten. 
 
 

Graaf Haymo 
In Ponthieu, onderweg naar Rome, genoot Judoc met zijn groep pelgrims gastvrijheid 

bij graaf Haymo. Tijdens de tafelgesprekken over geestelijke zaken maakte Judoc zo 

veel indruk op graaf Haymo dat deze hem voorstelde in zijn graafschap 

godsdienstwetenschappen te studeren. Judoc zag dit als een teken van God, besloot te 

blijven en begon aan zijn studie. Na zijn priesterwijding werkte hij hier zeven jaar als 

hofkapelaan in dienst van graaf Haymo. 

 Nog meer dan als zielzorger wenste Judoc echter een teruggetrokken beschouwelijk 

leven met gebed. Met instemming van graaf Haymo zocht Judoc rond het jaar 647 met 

een metgezel de streek rondom het plaatsje Brahic op. Waarschijnlijk wordt hiermee 

het tegenwoordige Raye aan de rivier de Authie bedoeld. Hij bouwde er een kerkje en 

een huisje voor zichzelf.  

De grond leverde zo weinig eetbaars op, dat hij er maar amper in leven kon blijven. 

Graaf Haymo, die hem vaak kwam opzoeken, raadde hem in het jaar 652 aan om zijn 

kluizenaarsbestaan te verplaatsen naar Runiac aan de rivier de Ganche. Mogelijk was 

dit het tegenwoordige Villers Saint Josse. Judo leefde hier dertien jaar.  
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Daarna nam hij zijn pelgrimsstaf weer op en trok verder. Naar verluidt zou de beet van 

een slang hem hebben doen besluiten om uit die streek te vertrekken. Hij volgde de 

rivier de Gauche stroomopwaarts en bouwde daar in het jaar 665 een nieuw 

onderkomen tussen Montreuil en Etaples. 

 

 
 

 
 
Drie plaatsjes in Noord-West Frankrijk, welke een rol hebben gespeeld in het 
leven van Sint Joost. 
 

 
 
 



 80 

Pelgrimstocht naar Rome 
Toch was hij nog steeds niet het plan uit zijn jonge jaren vergeten om bij de graven 

van de apostelen in Rome te gaan bidden. In het zelfde jaar bracht hij dit plan tot 

uitvoering. Tijdens zijn pelgrimstocht naar Rome liet graaf Haymo bij Judoc’s nieuwe 

verblijfplaats een stenen kapel bouwen ter ere van Sint Martinus. Het zou later 

uitgroeien tot het beroemde benedictijnenklooster Sint Josse sur Mer, het vertrekpunt 

van de bloeiende Sint Joost verering.  

Na Judoc’s terugkeer uit Rome leefde hij hier nog enige jaren en stierf op 13 

december 669.  

 

Wonderlijke gebeurtenissen 
In het jaar 792 verscheen een levensbeschrijving van de heilige Sint Joost. Hierin valt 

onder meer te lezen wat er na zijn dood met zijn lichaam gebeurde. Het werd niet in 

de aarde begraven en bleef aldus ongeschonden bewaard. Er is zelfs sprake van dat 

zijn hoofdhaar, baard en nagels zo sterk bleven doorgroeien dat zijn opvolgers in de 

kluizenarij het van tijd tot tijd moesten bijknippen. 

 In zijn levensgeschiedenis wordt ook verhaald over wonderlijke gebeurtenissen. Zij 

moeten voor de lezer uit de achtste eeuw een teken zijn geweest van Gods bijzondere 

liefde voor deze heilige, die de koningstroon met al zijn aardse rijkdommen afwees 

om zijn verdere leven aan God te wijden. 

 

Alle dieren van het woud waren Sint Joost zijn vrienden. Evenals de vissen aten ze 

zelfs uit zijn hand. Eens roofde een havik zijn kippen, de een na de ander. Toen de 

laatste kip aan de beurt was, sloeg Sint Joost een kruis. Onmiddellijk keerde de havik 

om en legde de nog levende kip voor zijn voeten. Op een andere keer boorde hij met 

zijn pelgrimsstaf in de aarde en direct ontsprong op die plaats een bron, zeer tot 

genoegen van de boeren, die het water hard nodig hadden voor hun kurkdroge akkers.  

Sint Joost wordt in het levensverhaal ook afgeschilderd als de blijmoedige schenker. 

Op een dag gaf hij aan een hongerige zwerver zelfs zijn laatste stuk brood en leed 

liever zelf honger dan dat hij een hulpbehoevende met lege handen liet vertrekken.  

 

Saint Josse sur Mer 
Gedurende de Middeleeuwen werd Sint Joost hoog vereerd. Duizenden pelgrims 

trokken naar het graf van de heilige om daar zijn hulp af te smeken. Vanaf het einde 

van de twaalfde eeuw kwamen de pelgrimstochten naar Saint Josse sur Mer tot volle 

bloei. 

 Het hoogtepunt werd bereikt in de 15
e
 eeuw toen zelfs hoog geplaatsten zoals keizer 

Siegmund en Philips van Bourgondië het heiligdom bezochten.  

Saint Josse sur Mer werd in één adem genoemd met beroemde bedevaartsplaatsen als 

Rome en Compostella.  
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De verering van Sint Joost verspreidde zich over heel West- en Midden Europa. 

Overal, tot in Oost-Pruisen en Zwitserland, werd hij tot patroonheilige van kerken, 

kapellen en ziekenhuizen voor ongeneeslijke zieken, zoals pestlijders.  

Zelfs in adellijke kringen werd de naam Joost met trots gedragen. Evenals Jacobus de 

Meerdere werd hij ook de patroon van de pelgrims. 

 

Ook in Breda was Sint Joost erg bekend. In de Sint Joostkapel aan ’t Ginnekens 

Eijnde (Ginnekenstraat) werd al in 1311 een altaar ter ere van Sint Joost gesticht. In 

een stichtingsakte van 20 mei 1436 is sprake van een Broederschap van Sint Joost. In 

de Gasthuiskapel, in de tegenwoordige Boschstraat, werd in 1340 een altaar ter ere 

van deze heilige gesticht. In Nederland is zijn naam vooral bekend gebleven door onze 

“ Prins der Nederlandse dichters” Joost van den Vondel. In de Nederlandse provincie 

Limburg is een plaats naar hem vernoemd.  

 
Beschermheilige van de boerenstand 
In de zestiende eeuw werd Sint Joost steeds meer de favoriete heilige van de 

eenvoudige boerenstand. Hij werd door hen vooral aangeroepen tegen  onweer, hagel, 

veeziekten en de gevreesde korenbranden. Ook beschermde hij de vruchtbomen, 

zorgde voor een rijke kinderschare en hielp tegen de koorts.  

Tegen deze achtergrond werd Sint Joost bij de hogere standen steeds minder populair. 

Ook de Reformatie, die de heiligenverering verwierp, heeft hier sterk toe bijgedragen. 

In de loop van de daarop volgende eeuwen raakte Sint Joost steeds meer in 

vergetelheid. Pas in de twintigste eeuw werd de naam weer bekend. 

 

Sint Joost werd gewoonlijk afgebeeld in reiskleding met een pelgrimsstaf in de hand 

en een schelp. Deze Jakobsschelp, de pecten Jacobaeus, diende als bedelnap voor de 

middeleeuwse pelgrims en werd als teken aan de voorkant van hun hoed gedragen. 

Vanaf de zestiende eeuw ligt er vaak een kroon en/of een scepter aan zijn voeten. 

Deze symbolen verwijzen naar de wereldlijke macht die hij als jongeman had 

afgewezen.  
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DE POOLSE KAPEL IN HET BRABANTPARK. 
 
Aan de rand van het Brabantpark staat sedert 1954 de “Poolse kapel”. Dit 
monument werd destijds, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de 

bevrijding van Breda,  door de Bredase bevolking geschonken aan de bevrijders 
van de Eerste Poolse Pantserdivisie. Het meest opvallend in deze kapel is het 
grote tegeltableau, een replica van de Madonna van Częstochowa. Deze 
middeleeuwse afbeelding heeft vanaf het jaar 1382 een zeer belangrijke rol 
vervuld in de geschiedenis van het katholieke Polen. 
 
In maart 1953 ontving de burgemeester van Breda, mr. dr. C. Kortman, een brief van 

de Poolse Volksvereniging, Kring Breda. Deze brief bevatte ondermeer de volgende 

twee passages: “ Alle Polen, die hebben deelgenomen aan de bevrijding van 

Normandië, België en Brabant, voelen zich het beste thuis in Nederland en vooral in 

Brabant, want Brabant heeft hun harten veroverd. Dat komt waarschijnlijk door het 

feit, dat wij hier een werkelijk gelukkig thuis gevonden hebben en wij er gedeeltelijk 

ons leed over ons verloren Vaderland kunnen dragen of enigszins vergeten. Vooral 

Breda is het punt, waar alle Polen uit geheel Nederland graag samen komen”.  

Verder schreven zij: “ Nu wij voor de herdenking van het tweede lustrum der 

bevrijding staan, willen wij U het volgende verzoeken. Het zal een grote eer voor de 

Polen zijn voor hun beschermster, de Lieve Vrouw van Częstochowa, een kapel te 

kunnen bouwen uit dankbaarheid voor de bevrijding van de Stad Breda en hun 

behoud”. 

Vervolgens ontstond een correspondentie tussen de voorzitter van de Poolse 

Volksvereniging, de heer J. Wojnarowicz, en het gemeentebestuur van Breda, dat 

direct sympathiek tegenover dit verzoek stond. Voorlopig kwam vooral de locatie van 

de toekomstige kapel in deze briefwisseling aan de orde. 

De Polen zagen deze aanvankelijk het liefst gerealiseerd op de plaats van de “Poolse 

tank” in het Wilhelminapark, maar dat vond het gemeentebestuur te bezwaarlijk. 

 

Een kapel in het Mariajaar 1954. 
Ongeveer tegelijkertijd kwam het district Breda van de Katholieke Jeugdbeweging 

met het idee een kruisbeeld te doen oprichten op het plantsoen in de Parkstraat. Later 

zag met hiervan af en stelde men voor in het Mariajaar 1954 een kapel te bouwen 

langs de nieuwe weg in het Brabantpark (de latere Claudius Prinsenlaan) nabij de 

Burgemeester Prinsenbrug. 

Ondanks deze beide initiatieven dreigden de bouwplannen midden 1954 in een 

impasse te geraken. In juli van dat jaar nam de bisschop van Breda, Mgr. Jos Baeten, 

de draad weer op en werd op zijn instigatie besloten tot de oprichting van het “Comité 

tot bouw van een kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Częstochowa”.  
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                                        Mgr. Jos Baeten, bisschop van Breda. 
 

 

 

In dit comité namen niet minder dan 13 Bredanaars zitting: Mevr. J. Knibbeler - 

Schellens, voorzitter van de stedelijke Katholieke Actie, afdeling vrouwen, dhr. W. 

Grandel namens de Poolse Katholieke missie in Nederland, dhr. B. Galas, secretaris 

van de Poolse Katholieke Vereniging te Breda, dhr. dr. N. Komar namens de Poolse 

Katholieke Actie, dhr. J. Janssen, districtcommissaris van de Katholieke 

Jeugdbeweging, dhr .ir. Leeuwenberg, voorzitter van de vereniging Nederland-Polen, 

dhr. M. Wils, voorzitter van de stedelijke Katholieke Actie, afdeling mannen,  

dhr. Z. Sosinski namens de Poolse katholieke vereniging te Breda, dhr. G. van Aalst 

namens de Katholieke Actie, dhr. mr. J. Willekens namens de stedelijke Katholieke 

Actie, dhr. ir. Z. Krzyzanowski, dhr. drs. J. van de Made, voorzitter van de diocesane 

katholieke jeugdraad te Breda en dr. G. de Vet, aalmoezenier van maatschappelijk 

werk (hij zou in 1962 Mgr. Jos Baeten opvolgen als bisschop van Breda).  
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Op 13 september 1954 werd door bisschop Baeten het bovenstaande bidprentje 
in Breda verspreid, met op de achterzijde een “Gebed tot O. L. Vrouw van 
Częstochowa”. 
 

Na de oprichting van dit comité kwamen de bouwplannen in een stroomversnelling. 

Men werd het eens over de plaats van de kapel op de hoek van de Wilhelminasingel 

en de Lovensdijkstraat en op 26 augustus werd door de heer J. v. d. Made, als 

voorzitter van het comité, een bouwvergunning aangevraagd bij het gemeentebestuur 

van Breda. Het ontwerp was van de architect ir. A. Siebers en de bouw zou 

gerealiseerd worden  door de Bredase bouwonderneming I. G. B.  

Het beeldhouwwerk van de altaartombe en de tufstenen gedenksteen aan de 

achterzijde van de kapel zouden worden vervaardigd door de Bredase beeldhouwer 

Frans Verhaak. Op deze gedenksteen werd, rond het embleem van de Eerste Poolse 

Pantserdivisie, de tekst aangebracht: “ Uit dank voor de bevrijding 1944. Gebouwd in 

1954 Mariajaar”.  

Aan de Bredase keramist Jan Gladdines werd opdracht gegeven om in de door Frans 

Verhaak vervaardigde lijst achter de altaartombe, en in de oorspronkelijke kleuren, 
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een uit 260 glazuur-emaille tegels bestaand tableau te vervaardigen van de Madonna 

van Częstochowa.  

 

 

 

 

 
 

 

                       Het tableau, vervaardigd door de Bredase keramist en beeldhouwer 
Jan Gladdines, van 1949 tot 1982 werkzaam als docent aan de 
Kunstacademie St. Joost. 
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Te verwachten viel echter dat dit 2.00 bij 1.33 meter grote tableau niet voor 29 

oktober gereed zou zijn. Onmiddellijk na het aanvragen van de vergunning werd 

gestart met de bouwactiviteiten. Koste wat kost moest de negen meter hoge kapel 

gereed zijn op 29 oktober, de dag waarop Breda tien jaar geleden was bevrijd. 

 

 

 
 

                 De Mariakapel, ontworpen door de Ulvenhoutse architect ir. A. Siebers 
 

 

Ook aan de financiering van de geschatte bouwkosten van f. 20.000,00 had de Bredase 

bisschop gedacht. Op zaterdag 25 september schreef Dagblad De Stem: In praktisch 

alle kerken wordt a.s. Zondag voor dit doel gecollecteerd. Deze collectie (met open 

schaal) moet een succes worden, omdat Breda als Maria-stad er een eer in moet stellen 

dit plan te verwezenlijken”.  
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De inwijding 
Op zondag 31 oktober 1954, daags voor de Kroning van Maria als “Regina Mundi” 

(Koningin van de wereld) op het Sint Pietersplein door Paus Pius XII, vond de 

inwijding van de kapel plaats. Onder grote belangstelling van de Bredase bevolking 

begonnen de plechtigheden om half vier. Aan weerszijden van de kapel hadden de 

Poolse oud-strijders met hun vaandels de erewacht betrokken en de Bredase harmonie 

St. Fidelis, onder leiding van directeur L. Evers, was aanwezig om de gebeurtenis 

muzikaal op te luisteren. Ook het Poolse R. K. Koor, onder leiding van de heer W. 

Gallas, was, zoals bij zo vele andere Poolse officiële bijeenkomsten, aanwezig.  

Boven de altaartombe was een fotografische reproductie van de Madonna van 

Częstochowa aangebracht. Na de inwijding bracht de bisschop van Breda, Mgr. Jos 

Baeten, dank aan de Poolse troepen, die tien jaar geleden na taaie strijd Breda hadden 

bevrijd, en ook aan de velen die hadden meegewerkt aan de totstandkoming van de 

kapel. Daarna bad hij met de honderden aanwezigen een tientje van de Rozenkrans. 

Tot slot van de een uur durende plechtigheid werden het Poolse en het Nederlandse 

volkslied gezongen.  

  

 

Onder grote belangstelling van de Bredase bevolking werd de 
Mariakapel op zondag  31 oktober 1954 ingewijd. 
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De beeltenis van de Madonna van Częstochowa 
 
Het beroemde schilderij van de Madonna van Częstochowa met haar pasgeboren zoon 

is, volgens de overlevering, op verzoek van de eerste christenen, geschilderd door de 

evangelist Lucas. Dat Lucas naast schrijver van het derde canonieke evangelie en van 

de Handelingen der Apostelen ook bekend zou zijn geweest als schilder, is 

waarschijnlijk te danken aan een legende uit de zesde eeuw. Deze leidde ertoe dat hij 

later vaak als schilder werd afgebeeld en de patroon werd van de schilders.  

Volgens deze overlevering zou Lucas twee afbeeldingen van Maria hebben 

geschilderd. De ene zou later zijn weg hebben gevonden naar Italië en zich nog steeds 

in Bologna bevinden. De tweede beeltenis zou geschilderd zijn op het hout, afkomstig 

van de tafel waaraan de Heilige Familie heeft gezeten. Kunsthistorici achten het echter 

waarschijnlijk dat het een Byzantijnse icoon betreft, geschilderd op cipressenhout 

tussen de zesde en de negende eeuw en afkomstig van Kiëv, de bakermat van het 

Russische christendom. 

 In verband met de christenvervolgingen is het laatstgenoemde schilderij, volgens de 

overlevering, lange tijd in Jeruzalem verborgen gehouden. Pas nadat door keizer 

Constantijn de Grote in het jaar 313 het christendom als geoorloofde godsdienst werd 

erkend, kon het schilderij voor het eerst in de openbaarheid worden gebracht. 

 

Constantinopel 
Volgens de overlevering bracht de moeder van keizer Constantijn, de heilige Helena, 

het schilderij naar Constantinopel, de eerste christelijke hoofdstad van het Romeinse 

Rijk, gesticht door haar beroemde zoon. Daar bleef het schilderij ruim vijf eeuwen. 

Bij epidemieën en rampen werd het hier met groot eerbetoon door de straten gedragen. 

In de negende eeuw werd de beeltenis door de keizer van Constantinopel geschonken 

aan de Russische prins Lew, wegens zijn militaire verdiensten voor het Oost-

Romeinse Rijk. Deze bracht het over naar Galicië in het slot Belz, gelegen ongeveer 

zestig kilometer ten noorden van Lwów. In 1340 werden deze stad en het grootste deel 

van Galicië veroverd door Polen op het buurland Litouwen.  

In 1382 belegerde een Tatarenleger het slot Belz. De Mariabeeltenis werd tijdens het 

beleg door een projectiel in de hals geraakt, waarvan de sporen altijd zichtbaar zijn 

gebleven. 

 Nadat het beleg was afgeslagen, ontdekte de Poolse hertog Władisław van Silezië dat 

het schilderij door de plaatselijke bevolking werd vereerd vanwege miraculeuze 

genezingen. Hij besloot het daarom te laten overbrengen naar zijn veilige kasteel in de 

stad Opole in Silezië. Tijdens het transport, in de buurt van Częstochowa, bleven de 

paarden voor de wagen, volgens de overlevering, plotseling staan en waren niet meer 

in beweging te krijgen.  
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Tevens kreeg de hertog die nacht in een droom de boodschap om het schilderij hier 

achter te laten. Hertog Władisław besloot zijn droom te verwezenlijken en liet hier op 

zijn kosten een houten kapel en een klooster bouwen. In het naastgelegen klooster 

werden Paulanen, paters van de Paulusorde, gehuisvest. Volgens de legende zou de 

heilige Paulus de eerste kluizenaar zijn geweest die leefde in de derde eeuw na 

Christus. De Paulusorde werd gesticht door de Hongaar Eusebius, de kanunnik van 

Esztergom, die in het begin van de dertiende eeuw erin slaagde alle kluizenaars, die 

leefden in  de bossen van Hongarije en Kroatië, in een orde te verenigen. 

 
 

 

 
 
 In 1382 werd de 293 meter hoge heuvel, in het westelijk deel van de stad 
Częstochowa, met de kapel en het klooster officieel overgedragen aan de 
Paulanen. De heuvel vernoemden zij naar hun moederhuis in Buda(pest), gelegen 
op de Claro Monte Budensi. 
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Jasna Góra 
Op 9 augustus 1382 werd de stichtingsakte van het klooster met de kapel op de Jasna 

Góra (Lichtende Berg) getekend. Reeds enige jaren later kreeg de Jasna Góra 

bekendheid door de vele wonderen die er plaats vonden.  

De “ Clarus Mons” groeide uit tot een bekende bedevaartplaats. Een van de bekendste 

middeleeuwse Poolse historici, Jan Długosz, stelde vast dat het betrekkelijk kleine 

schilderij van 120 bij 82 cm. al vóór 1430 een geweldige bekendheid had verworven 

tot in Silezië, Moravië, Hongarije en Pruisen.  

Het jaar 1430 betekende overigens bijna het einde van het inmiddels beroemd 

geworden schilderij. Op Paaszondag, 14 april 1430, overviel een groep gewapende 

Hussieten, afkomstig uit Bohemen, Moravië en Silezië, het heiligdom op de Jasna 

Góra. Als strenge volgelingen van de Boheemse kerkhervormer Jan Hus verwierpen 

zij ondermeer de beeldendienst. De Hussieten namen alle kostbaarheden mee, die aan 

de beeltenis waren toegewijd. Ondanks hevig verzet van de paters werd de beroemde 

beeltenis op een kar geladen om ook deze mee te nemen.  

Net als in het jaar 1382 bleven de paarden echter, volgens de overlevering, doodstil 

staan. Kwaad gooiden de Hussieten het schilderij zo hard op de grond, dat het in drie 

stukken brak. 

Onder bescherming van koning Władisław II Jagiełło en zijn echtgenote, de later 

heilig verklaarde koningin Jadwiga, verbeef het schilderij daarna gedurende vier jaar 

in Krakau, destijds de hoofdstad van het grote Poolse rijk. Restaurateurs probeerden 

hier de schade te herstellen, welke het schilderij had opgelopen door de overval van de 

Hussieten. 

De restauratie werd echter een faliekante mislukking. Hierop besloten de restaurateurs 

de oude beeltenis te verwijderen en er een nieuwe overheen aan te brengen. Ter 

herinnering aan de brute overval van de Hussieten brachten zij tenslotte twee sneden 

aan over het gezicht van de Heilige Maagd.  

 

Na de dood van Władyław II Jagiełło  in 1434 bracht zijn zoon Władysław III het 

schilderij terug naar Częstochowa. In 1466 werd het klooster van Częstochowa weer 

aangevallen, dit keer door het leger van de Boheemse koning.  

Onder koning Władysław IV ( 1632-1648) werd in de kapel een schitterend altaar 

geplaatst, vervaardigd uit ebbenhout. Het schilderij zelf werd voorzien van een rijk 

versierde omlijsting. De maker van het altaar, Jerzy Ossolinski, wilde ook dit 

helemaal in zilver uitvoeren, maar de koning raadde dit af. Het zou rovers anders op 

verkeerde gedachten kunnen brengen. Vanaf 1638 startte koning Władysław IV met 

de bouw van uitgebreide fortificaties rondom Jasna Góra en transformeerde het 

kloostercomplex in een Maria Fort (Fortalitium Marianum). 
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                Het rijk versierde schilderij van de Madonna van Częstochowa. 
 
 
De “zondvloed” 
Reeds in het jaar 1655 bleek het grote nut van deze fortificaties. Dit jaar staat in de 

Poolse geschiedenis bekend als het begin van “ potop”, de zondvloed. 

Voornamelijk buurland Zweden was hiervoor verantwoordelijk.  

Polen was al in de zestiende eeuw in strijd met Zweden om het bezit van Lijfland, het 

tegenwoordige Letland met de belangrijke havenstad Riga. In 1587 zag het er naar uit 

dat deze strijd zou worden bijgelegd, toen de Zweedse troonopvolger Sigismund Wasa 

tot koning van Polen werd gekozen. Het Zweedse koningshuis Wasa heeft daarna 

echter grote ellende voor Polen betekend.  
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Niet alleen bleven de oorlogen aanhouden maar ook bleek er grote verdeeldheid te 

bestaan tussen de protestantse tak van het geslacht Wasa in Zweden en de katholieke 

tak in Polen.  

Toen ook Rusland zich in de strijd om Lijfland mengde, verklaarde de Zweedse 

koning Karel X Gustaaf de oorlog aan zijn Poolse achterneef Jan Kazimierz. Op 21 

juli 1655 vielen de Zweedse legers Polen binnen. Met de aanvallen van de Kozakken 

in het zuid-oosten en van de Russen in het noordoosten was Polen niet bestand tegen 

de Zweden vanuit het noorden, die destijds over het beste leger in Europa beschikten. 

 Koning Jan Kazimierz vluchtte naar Silezië waar hij tevergeefs om Duitse hulp 

aanklopte. De steden Warschau en Poznan werden door de Zweden ingenomen en, na 

een belegering, ook Krakau. Polen was in verrassend korte tijd ingestort en leek 

reddeloos verloren.  

Met grote wreedheid traden de protestantse Zweden op tegen de katholieke Poolse 

bevolking. Ieder die trachtte zijn bezittingen te verdedigen, werd vermoord. Kastelen 

werden beroofd, verwoest, in brand gestoken en de hele bezetting, inclusief vrouwen 

en kinderen, over de kling gejaagd. Kerken, kloosters en stadhuizen werden volledig 

geplunderd, de nonnen en priesters vermoord. Alles wat enige waarde had, werd 

meegenomen. Hele dorpen hielden, als gevolg van de verwoestingen en 

moordpartijen, op te bestaan.  

Op 1 september 1655 hadden de Zweedse troepen het hele land onder de voet gelopen. 

De belangrijkste havenstad Danzig, die door Hollanders werd verdedigd, hield stand. 

Ook enkele steden waren nog in Poolse handen. Een daarvan was Częstochowa met 

het vestingklooster op de Jasna Góra.  

Op 8 november 1655 begonnen negenduizend Zweden aan de belegering van het 

Poolse heiligdom met zijn rijke kunstschatten. De Zweden waren in de vaste 

overtuiging dat zij een gemakkelijke en snelle overwinning konden behalen op de 

weinige paters, bijgestaan door een kleine militaire bezetting.  

De Zweedse generaal Muller, die het klooster betitelde als “ het kippenhok”, eiste een 

onmiddellijke en onvoorwaardelijke overgave. De bezetting van het klooster, 

bestaande uit zeventig paters, twintig edelen en honderd zeventig soldaten, had echter 

een eed gezworen dat zij zich liever dood zouden vechten dan het klooster prijs te 

geven. Onder leiding van de prior Augustyn Kordecki wisten de verdedigers alle 

Zweedse aanvallen af te slaan. Zodra de vijandelijke kanonnen een bres in de muur 

hadden geschoten werd deze snel gedicht.  

In de nacht van 5 op 6 december 1655, toen de Zweden nog geen stap dichter bij de 

overwinning waren gekomen, ondernamen enkele Poolse verdedigers een commando-

aanval op de grootste Zweedse kanonnen en bliezen deze op.  

De laatste massale aanval lanceerden de Zweden op Eerste Kerstdag, maar ook deze 

aanval werd door de paters en hun helpers afgeslagen.  
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 De verdediging van het klooster onder leiding van de prior 
Augustyn Kordecki. 

 

Na een strijd van veertig dagen begon de vijand zich terug te trekken. Jasna Góra was 

gered en daarmee ook de vele kunstschatten, waaronder het schilderij van de Zwarte 

Madonna. Uit dankbaarheid werd op die dag de beeltenis van Maria in processie 

rondgedragen over het terrein van het klooster en over het slagveld buiten de muren.  

De overwinning op de Jasna Góra betekende een keerpunt in de oorlog.  

De Polen, die toch al diep verontwaardigd waren geweest over de Zweedse aanval op 

hun heiligdom, zagen de overwinning als een teken van God. Het werd het signaal 

voor een algemene volksopstand. Overal in Polen ontstonden verzetshaarden van 

boeren, stedelingen en edellieden, die de Zweden vanuit hinderlagen zware verliezen 

toebrachten.  
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Koningin en schutspatroon van Polen 
In het voorjaar van 1656 keerde koning Jan Kazimierz terug naar Polen. In de 

kathedraal van Lwów bepaalde hij op 1 april, geknield voor een schilderij van Maria, 

dat de Heilige Maagd van Częstochowa voortaan als koningin en schutspatrones van 

Polen zou worden vereerd. 

 Hoewel kort daarop ook Brandenburg (het latere Pruisen) en Zevenburgen zich op 

Polen stortten, kon in 1660 in Oliva de vrede worden getekend. De Poolse tak van het 

geslacht Wasa deed afstand van de aanspraken op de Zweedse kroon. 

De oorlog had vreselijke sporen achtergelaten in Polen. Veruit de meeste priesters 

waren vermoord en het Poolse inwonertal was gedaald van tien tot zes miljoen. De 

boerderijen waren verwoest, het vee geslacht. Bijna ieder voorwerp van waarde was 

gestolen.  

Vanaf die tijd is Jasna Góra in Polen bekend als “ Góra Zwycięstwa” , de 

Overwinningsberg, het symbool van de nationale en godsdienstige vrijheid.  

Nadat paus Clemens XI een jaar eerder de Kroningsakte had ondertekend, werd de 

beeltenis op 8 september 1717, in aanwezigheid van 200.000 gelovigen, van een 

gouden kroon voorzien. 

Ook gedurende de periode waarin Polen volledig van de kaart was geveegd (1795 -  

1918) en tijdens het communistische bewind (1945 - 1990) bleef Jasna Góra de rol 

van Nationaal Heiligdom vervullen. In de loop van de 19
e
 eeuw werden de 

pelgrimages naar Jasna Góra verboden wegens haar grote nationale betekenis. De drie 

bezettingsmachten Pruisen, Oostenrijk-Hongarije en Rusland betitelden de Maagd van 

Jasna Góra zelfs als de “ grootste revolutionaire van hen allen” .  

 

In 1863 brak toch de grote Poolse opstand uit. De Polen trokken ten strijde met de 

beeltenis van Maria van Częstochowa op hun vaandels. De opstand werd door de 

Russen, ondersteund door Pruisen, bloedig neergeslagen. De paters van het klooster 

op de Jasna Góra werden beschuldigd van collaboratie met de rebellen en naar Siberië 

gedeporteerd. 

 

Het “wonder aan de Weichsel (Wisła) ”  
Nog tweemaal na de Zweedse invasie hebben de katholieke Polen ervaren dat de 

Heilige Maagd van Częstochowa Polen heeft beschermd en geholpen in hun strijd om 

de vrijheid. De eerste keer dat dit plaats vond staat in de Poolse geschiedenis bekend 

als “ Het wonder aan de Weichsel”, in het jaar 1920. 

Hoewel het vredesverdrag van Versailles Polen had erkend als onafhankelijke staat, 

ontstond in dat jaar onenigheid tussen Polen en de Sowjet-Unie over het verloop van 

de Poolse oostgrens. Polen wilde koste wat kost een herstel van de toestand van vóór 

1772, toen een groot deel van Wit-Rusland en Oekraïne Pools territorium was.  
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Tijdens de oorlog, die op 26 april 1920 uitbrak, rukte het Poolse leger ver op en 

veroverde zelfs Kiëv. Het tegenoffensief, dat op 2 juli volgde, bracht het Russische 

leger tot de rivier de Weichsel en in de voorsteden van Warschau.  

Polen leek weer te worden opgeslokt door de grote oosterbuur. Duizenden Polen 

reisden naar Częstochowa om hun hemelse koningin de redding van Polen af te 

smeken.  

Op 27 juli 1920 kwamen ook de Poolse bisschoppen bijeen op Jasna Góra om 

nogmaals hun erkenning van Maria als de Koningin van Polen te proclameren. De 

leiders in het Kremlin verklaarden dat hun grote aanval vooral ten doel had een 

revolutie in Midden-Europa te ontketenen, waarbij men de communistische 

kameraden in Duitsland op het oog had.  

Met steun van de Franse generaal Weygand en zijn staf begonnen de Polen op 15 

augustus 1920, de dag van Maria Hemelvaart, aan een tegenaanval die zeer succesvol 

verliep. Wat weinigen hadden verwacht, gebeurde toch. Het leger van de Sowjet-Unie 

werd honderden kilometers ver teruggedreven. Bij de Vrede van Riga op 18 maart 

1921 kreeg Polen de oostgrens die het tot 1 september 1939 heeft behouden.  

De communistische bedreiging van Midden- en West-Europa was na “Het wonder aan 

de Weichsel” voorlopig een halt toegeroepen.  
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                                 De Poolse cavalerie in de jaren 1919 – 1939. 
 
 
15 augustus 1944 
De tweede keer dat de hulp van Maria van Częstochowa werd ervaren was in augustus 

1944. Dit gold in het bijzonder voor de Eerste Poolse Pantserdivisie, die op 5 augustus 

1944 in Normandië zijn vuurdoop onderging.  

Midden augustus dreigde de Duitse legermacht langs alle kanten te worden ingesloten. 

Wanhopig vluchtten de restanten van allerlei Duitse eenheden langs de enige 

ontsnappingsroute, die liep tussen de berg Ormel en het plaatsje Chambois. Op 

initiatief van generaal Stanisław Maczek veroverden de Polen na hevige gevechten 

deze beide strategische punten en blokkeerden zo de ontsnappingsroute. De “Zak van 

Falaise” was gesloten. Ondanks hun geïsoleerde positie en de aanvallen van  twee SS-

pantserdivisies hielden de Polen stand. Na afloop van de bloedige gevechten, die op 

22 augustus eindigden, werden 50.000 gevangenen geteld en 10.000 Duitsers 

begraven.  

Ook de Polen betaalden een zware tol. De gevechten in Normandië kostten de Eerste 

Poolse Pantserdivisie bijna 10% van haar sterkte; 1.441 Poolse militairen waren 

voorgoed of voor langere tijd uitgeschakeld.  
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Ook deze moeizaam behaalde overwinning schreven de katholieke Polen toe aan 

Maria van Częstochowa. Weer was de datum 15 augustus, Maria Hemelvaart, van 

grote betekenis geweest in deze slag. Op 28, 29 en 30 oktober 1944 bevrijdde de 

Eerste Poolse Pantserdivisie de stad Breda van het Nazi-juk. 

 

 
 

 Generaal-Majoor Stanisław Maczek, commandant van de Eerste Poolse Pantser- 
divisie. 
 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd een deel van het kloostercomplex op de 

Jasna Góra bezet door de Nazi’s. Pelgrimstochten waren verboden. 
Toch slaagden de paters erin partizanen, gevluchte gevangenen en Joden hier een 

heimelijke schuilplaats te bezorgen.  

Op 16 januari 1945 werd het heiligdom onverwachts aangevallen door Russische 

troepen. De Duitse bezetting vluchtte in paniek en kreeg geen gelegenheid meer de 

voorgenomen vernietiging van het kloostercomplex uit te voeren.  

(Later werd 15 augustus uitgeroepen tot de jaarlijkse Dag van de Poolse 

strijdkrachten)  
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Pauselijk bezoek 
Ook tijdens het communistische regime reisden ieder jaar miljoenen Polen naar 

Częstochowa om blijk te geven van hun trouw aan Maria, als de heilige 

beschermvrouwe van Polen.  

Paus Paulus VI verzocht de Poolse regering in 1966 om op 3 mei aanwezig te mogen 

zijn bij de duizendjarige herdenking van Polen’s bekering tot het christendom. Het 

communistische regime gaf geen toestemming.  

De eerste paus uit Polen, Johannes Paulus II, durfde men echter niet een bezoek aan 

zijn land te weigeren. Het was dan ook niet verwonderlijk dat paus Johannes Paulus II 

reeds tijdens het eerste bezoek aan zijn geboorteland, in juni 1979, direct een bezoek 

bracht aan de Jasna Góra. Drie en een half miljoen Polen hoorden hem hier tijdens zijn 

driedaagse bezoek zeggen: “ Maria’s wil is vervuld. Hier ben ik”.  

 

  

 

 
 

            Het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Częstochowa in juni 1979. 
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