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Geschiedkundig op zoek naar de verborgen bron St. Quirinusputje.
De St. Quirinusparochies van Halsteren/ St. Quirijn.

St. Quirinus werd als 
heilige aangeroepen tegen 
allerlei ziektes zoals 
been- en voetkwalen,
jicht, verlamming, ettergezwellen,
de pest, oorpijn en oogkwalen,
keelziekten, schurft, pokken en
andere huidziekten.
En daarbij wordt voorspraak
afgeroepen tegen allerlei 
paardenziektes.

De gebeden worden 
versterkt met wijwater 
uit de Quirinusputjes
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	 	 Voorwoord.

	 	 ‘Geloven	is	wat	je	niet	kan	zien,
	 	 zien	is	geloven	wat	je	niet	zag.

Het	Sinte	Crijnsputje	in	Halsteren	is	een	lokale	mythe	die	

moet	worden	onderzocht.	Al	gaan	we	wel	heel	veel	terug	in	de	

tijd	van	oorsprong	van	het	putje,	zo’n	530	jaar	geleden.	

Wat	weten	de	inwoners	van	Halsteren	en	ook	elders	nog	van	

het	bestaan	van	een	Sint	Crijnsputje?	

En	van	de	Sint	Crijnskapel?	Dat	zal	niet	veel	betekenen,	men	

zegt	steevast,	‘dat	is	van	vroeger	tijd,	heb	ik	geen	interesse	

meer	in.’	

Er	is	in	het	verleden	hier	wel	over	geschreven	door	historici	

en	ook	door	de	van	horen	zeggen	schrijvers,	overschrijvers	

e.d.	Maar	een	uitgebreide	versie	is	er	niet.	Ik	ga	in	dit	boekje	

wat	van	de	mythe	ontrafelen	en	analyseren.	Het	vormt	

een	tijdsbeeld	vanaf	de	oorsprong	van	de	bouw	van	een	

kapel	met	bronnetje	en	hoe	het	komt	dat	Halsteren	twee	

Quirinussen	kent.	Men	zou	denken	dat	er	maar	één	Quirinus	

is	op	de	wereld	maar	dat	is	niet	zo.	Appels	en	(aard)appels	

zijn	niet	hetzelfde.	Religieopvattingen	zijn	ook	niet	eender	

blijkt	in	het	verleden.	De	kerkennamen,	parochienamen	en	

patroonheiligen	die	daaraan	verbonden	zijn	worden	doorheen	

verward	in	1799	-	1830	-	1924	en	een	(Quirijn)waterputje	

komt	ineens	in	beeld.	Zo	wordt	weer	uitgelegd	door	de	roomse	

kerk,	te	geloven	wat	je	niet	eerder	zag.	

En	wat	de	kerk	in	de	‘nieuwe	tijd’	verkondigde	was	toen	

helemaal	waar.	Mythe	opgelost	zou	je	zeggen.	Nou	nee,	

historie,	geloof	en	feitelijkheden	zijn	naamgebonden.	

Ik	bedoel	hiermee	dat	maatschappelijkheden	de	

geschiedenis	vormen.	Dat	is	leefomstandigheden	beleven	

naar	de	alledaagse	middeleeuwse	gebeurtenissen.	Dat	werd	

opgeschreven,	overgeschreven,	doorverteld	en	verkeerd	
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doorverteld.	En	was	het	nu	waar,	of	onwaar?	

Is	het	de	naam	St.	Quirijn,	aan	een	kerkgebouw	of	kapel	dat	

op	de	oude	kaarten	staat?	Of	putje?	Of	is	de	naam	verbonden	

met	een	parochie?	Ook	deze	kaarten	zijn	steeds	opnieuw	

overgetekend	van	eerdere	publicaties.	De	kapel	St.	Quirijn	

bestaat	al	lang	niet	meer,	maar	kaartenmakers	blijven	de	

plaats	nog	steeds	eeuwen	aanduiden.	

De	geschiedenis	herhaalt	zich	blijkbaar	al	lijkt	het	omgekeerd.	

Immers	in	het	heden	kennen	we	de	Sint	Quirinuskerk	

van	Halsteren	(als	gebouw	en	inventaris)	samen	met	vier	

andere	kerken	in	de	regio,	maar	verbonden	in	een	Sint	

Christoffelparochie.	Maar	we	spreken	als	dorpsbewoners	

van	Halsteren	nog	altijd	van	een	Sint	Quirinuskerk!	En	dat	

is	in	1799	ook	gedaan,	toen	werd	de	St.	Martinuskerk	(eerst	

rooms	daarna	hervormd	in	1647)	in	zijn	heroverde	functie	

weer	rooms,	St.	Quirinuskerk/parochie	genoemd.	In	1830	

vormt	men	ook	de	St.	Quirinusparochie	definitief	met	een	

afscheiding	van	Lepelstraat.	Kerkgebouw	en	parochienaam	

kunnen	dus	gescheiden	maar	ook	verbindende	namen	

hebben.

En	het	vervolg	is	er	dan	ook	nog,	dat	met	de	oplevering	van	

een	nieuw	kerkgebouw	in	1913,	de	St.	Quirinuskerk	en	de	

St.	Quirinusparochie	verhuizen	naar	de	nieuwe	kerklocatie.

De	verlaten	kerk	krijgt	zijn	oorspronkelijke	naam	terug	

St.	Martinuskerk	(in	de	volksmond	‘de	oude	kerk.’)

Maar	een	soort	van	mythe	zal	er	wel	blijven	bestaan,	want	

in	dit	boek	komen	ook	mijn	persoonlijke	theorie	en	analyse	

vragen	naar	voren	die	u	persoonlijk	kan	afwegen	als	te	zijn:	

kan	niet	waar	zijn,	of	is	het	misschien	wel?	Deze	vragen	

worden	dan	ook	aangeduid	als	—	Theorie:

Er	komen	ook	teksten	dubbel	voor,	maar	dat	komt	omdat	de	

betreffende	tekst	dan	in	de	context	staat	van	het	onderwerp	in	

het	hoofdstukje.

Piet	van	de	Watering	2013
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Het gebied is natuurlijk gevormd.

Om enigszins de situatie in te schatten in de middeleeuwen en 
zelfs de tijd daarvoor en daarna is enige uitleg over het gebied 
op zijn plaats.

Het	gebied	van	Halsteren	en	Bergen	op	Zoom	kent	vele	

variaties	in	landschapsvorming.	Zeer	rijk	van	natuur	in	

de	catagorieën:	zee	en	water,	polder	met	kleigronden,	

hoge	gronden	met	dekzand,	veengebied,	bosgebieden.	

Kenmerkend	in	Halsteren	is	dat	deze	gemeente	behorend	

bij	Bergen	op	Zoom,	op	hoge	gronden	ligt.	Een	vorm	van	

landschap	in	het	pleistoceen,	ongeveer	2	miljoen	jaar	

geleden.	Dan	de	lage	gronden	met	zeeklei,	deklagen	van	

veen,	zand	en	klei	wordt	gevormd	in	het	holoceen,	

8000	jaar	voor	Chr.	Het	is	zeewater,	de	rivier	

De	Schelde	die	veel	noordelijker	liep,	rivieren	en	kreken	in	

de	polders.	De	rivier	De	Schelde	werpt	de	steilrand	

(de	Brabantse	Wal)	nog	verder	op	door	erosie.	Water	

schuurt	de	bodem	uit.	Zeewinden	brengen	zand	mee.

Slaat	over	de	rand	en	werpt	telkens	zand	naar	boven.

Zo	vormt	de	natuur	het	gebied	van	Halsteren.	

Achterliggend	richting	oosten	vormt	het	kamduinen	met

bossen	en	heidegronden.

Vrij	recent,	ongeveer	een	kleine	1800	jaar	geleden	komt	

daar	nog	bij	een	sterke	zeespiegelstijging.	Dit	bevordert	de	

waterhuishouding	in	Nederland.	Grondgebieden	worden	

precies	herkenbaar	in	natte	en	droge	gebieden.	Een	sterke	

getijdewerking	vanuit	Zeeland	en	Vlaanderen	maakt	

schorren	en	terpen	in	Zeeland.	Kreken	en	rivieren	komen	
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tevoorschijn	als	omstreeks	het	jaar	800	de	zeewaterspiegel	

weer	daalt.	De	oostgebieden	in	Halsteren	hebben	een	

moerige	grond	met	veen.	Het	vormt	de	overgang	van	

zandgrond	en	veengrond.	Een	nat	gebied	dat	ook	nog	

veenputten	heeft	zoals	De	Melanen	en	omringende	

waterlopen.	Dit	gebied	is	ook	bekend	als	waterwingebied	

voor	drinkwater.

Terug	even	naar	het	natuurgebied	van	de	buurt	van	het	

bronnetje.	Zoals	ik	al	zei	is	het	vooral	duingebied	in	de	

middeleeuwen.	Het	waterbronnetje	is	te	situeren	bij	de	

zandduin	‘De	Jankenberg’.	Deze	was	extra	hoger	dan	de	

andere	omliggende	duinen.	Er	rest	nu	nog	wat	hoogte,	veel	

is	afgeslecht	door	bewoning	en	ontginning	tot	akkers.

Deze	‘heuvel’	helt	af	naar	zuid,	oost,	noord	en	west.	

Meterond	uit	in	laag	gelegen	veengronden	in	het	oosten.	

In	het	westen	naar	laag	poldergebieden	en	zee.

Op	de	steile	grenzen	van	dit	heuvellichaam	van	

dekzanden,	tussen	de	lage	gebieden,	komt	kwelwater	

naar	het	oppervlak.	Het	kwelwater	is	neerslag-	en	

oppervlaktewater	dat	in	de	bodem	is	geïnfiltreerd	en	door	

grondwaterstromen	afhellend	naar	lagere	bodem	stroomt.	

Het	grondwater	stuit	op	een	ander	bodemtype,	veen	en	

klei,	leem,	hoopt	zich	op	aan	de	lage	heuvelranden.	Zoekt	

een	weg	naar	boven	onder	druk,	komt	uit	de	grond,	een	

kwel	bron.	En	zo	waren	er	verschillende	kwellen	in	en	om	

‘De	Jankenberg.’	Dit	kwelwater	is	bijzonder	van	kwaliteit	

‘genezend’	zou	men	zeggen.	Het	is	niet	verontreinigd	en	

rijk	aan	mineralen	zoals	kalk	en	ijzer.

Dus	is	het	geologisch	verklaarbaar	dat	een	Quirinusputje	

geen	opmerkelijk	wereldwonder	was.	‘De	Jankenberg’,	al	
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was	de	naam	nog	niet	zo	destijds,	wordt	een	podzolbodem.

De	zandheuvel	was	er	dus	eerst	gevormd	als	dekzand.	

Dan	volgt	de	tijd	met	bossen	erop.	Gevallen	bladeren	

vormen	een	humuslaag.	Dekzand	is	grof	van	structuur	

en	regenwater	sijpelt	naar	beneden.	Op	de	weg	naar	

beneden	lossen	de	humuszuren	ijzer	op,	dat	als	een	

dun	huidje	om	de	zandkorrels	heenzit.	Het	ijzer,	dat	de	

zandkorrels	gelig	kleurde,	verdwijnt	langs	chemische	weg	

lager	en	het	zand	wordt	vaalgrijs.	Het	regenwater	neemt	

de	ijzerdeeltjes	verder	naar	beneden.	Tot	ze	neerslaan	

in	de	inspoelingslaag.	Hier	hopen	zich	alle	bestanddelen	

op.	Dit	vormt	een	harde	donkergekleurde	laag.	Deze	

oerbank	wordt	in	de	loop	der	tijd	steeds	dikker	en	dikker.	

Kan	in	diepte	verschillen.	Onder	deze	oerbank	vinden	

geen	bodemprocessen	meer	plaats.	Hieronder	zit	zand.	

Een	podzolbodem	is	een	arme	grond.	Niet	geschikt	

voor	akkerbouw,	daarom	was	het	gebied	vroeger	vooral	

heidegebied.

Het	is	ook	goed	mogelijk	dat	de	vorming	van	

‘De	Jankenberg’	als	podzolbodem,	een	extra	zandpakket	

erop	kreeg,	stuifzand.	Het	kan	verklaren	dat	hetgeen	nu	

nog	rest	‘afwijkend	hoger’	is	in	vorm	met	de	rest	van	de	

zandtoppen.	Zo’n	extra	zandpakket	kan	oorzaken	hebben	

van	de	ontbossing	of	overbegrazing	in	de	middeleeuwen.	

En	als	eenmaal	het	zand	erop	is	gevormd	komen	er	

geen	mineralen	meer	naar	beneden.	De	niet	actieve	

podzolbodem	noemen	we	dan	een	paleobodem	(paleosol).

Nu	met	de	bewoning	en	infrastructuren	erbij	is	er	ook	

weinig	doordringbaarheid	van	water	meer.	Vandaar	dat	het	

kwelwater	nu	niet	veel	meer	is	waar	te	nemen.	



De St. Quirijn bron ook genaamd 
Quirinusputje in Halsteren.

Het is enigszins merkwaardig dat er in Halsteren sprake is van 
twee St. Quirinussen. Hoe is dat gekomen? In dit boekje wil ik 
met u de geschiedenis hierover wat verduidelijken. 
Met een analyse van de tijdsgeest. De verwarring met de twee 
Quirinussen is (achteraf) wel wat te verklaren. De mensen die 
destijds leefden in 1500 en ruime tijd daarna hadden het al niet 
gemakkelijk in de overlevering van welzijn elke dag en wisten 
niet beter dan dat tradities in geloof en gebod van de Kerk 
bindend waren. Daarbij een zekere onderdanigheid van Hof 
en adel en zie, de gewone man wordt dag na dag geknecht. 
Archieven waren er maar nauwelijks, het leven van alledag 
is dezelfde dag na dag. Gebeurtenissen van belang worden 
enigszins opgetekend zoals rampen, gebouwen gaan verloren 
door oorlog en veel ‘gebeuren’ wordt vergeten. Zeker na 
300 jaar geschiedenis. Door enkele mensen in Halsteren wordt 
er in 1799 weer aan Quirijn gedacht zonder ‘echt’ archiefwerk en 
een vergissing is dan zo gemaakt. Hoezo een vergissing? 
Twee keuzes van St. Quirinussen? Er is er toch maar één? 
Die keuze is vrij te kiezen voor een patroonheilige voor het 
kerkgebouw en de nieuwe parochie Halsteren in 1830. 
Maar de koppeling met het oude St. Quirijnputje van 1489 was 
in 1924 niet juist.

Waarom	niet	juist?	De	St.	Quirinus	van	Neuss	is	de	

patroonheilige	in	de	oorsprong	van	de	St.	Quirijnkapel	en	

het	waterputje	in	1489	of	eerder.	Men	koos	of	nam,	

De	St.	Quirinus	van	Siscia	als	de	patroonheilige	van	de	

kerk	in	1799	en	de	parochie	in	Halsteren	in	1830.	Beiden	

7
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Quirinussen	hebben	de	voorspraak	tot	genezing	van	allerlei	

ziektes	met	vooral	uitspringend	die	van	been	en	oogkwalen.	

En	beiden	Quirinussen	worden	met	gebed	en	wijwater	aan	

geroepen.

Ik	zal	dadelijk	de	oorsprong	geven	van	elke	Quirinus.

De	St.	Quirijn	kapel.

Omstreek	het	jaar	1475-1489	is	de	St.	Quirijnkapel	

gebouwd	in	Halsteren.	De	heer	van	Bergen	op	Zoom,	

Jan	II	van	Glymes,	bijgenaamd	‘metten	lippen’	(9	oktober	

1417-1494)	(zesde	generatie	van	geslacht	Glymes),	was	een	

domeinheer	en	van	riddergeslacht.	Hij	was	de	zoon	van	

Jan	I	van	Glymes,	(vijfde	generatie	geslacht	van	Glymes)	

en	Johanna	van	Boutersem.	In	de	stad	Bergen	op	Zoom	

was	zijn	‘blijde	intrede’	1	maart	1440	dat	met	een	groots	

vertoon	en	praal	in	de	stad	plaatsvond.	Bergen	op	Zoom	

was	niet	groot	in	die	tijd.	In	1437	telde	men	ca.	1119	huizen	

en	ca.	5500	inwoners.	De	kloosters	stonden	nog	buiten	de	

stad.	Bij	de	tellingen	van	de	burgerij	waren	de	kloosters	

niet	inbegrepen.	Jan	II	was	een	zeer	diplomatiek	heer,	

met	vele	connecties	met	het	hof	van	Maximiliaan	van	

Oostenrijk.	Jan	II	van	Glymes	heeft	ook	meebestuurd	aan	

de	historische	gebouwen	in	Bergen	op	Zoom,	daadwerkelijk	

te	bouwen	en	of	uit	te	breiden.	Dit	zijn	onder	meer	de	

Sint	Gertrudiskerk	en	het	Markiezenhof.

Jan	II	van	Glymes	trouwde		26	jaar	oud	in	1444	met	

Margaretha	van	Rouveroy.	Een	zeer	groots	gebeuren.	

Ze	kregen	samen	dertien	kinderen.	En	Jan	vele	

bastaardkinderen	erbij.

Hij	had	naar	men	zegt	ook	nog	wel	50	buitenechtelijke	

kinderen.	Misschien	wat	overdreven	maar	20	namen	zijn	

wel	bekend.	Jan	II	leeft	in	een	Bourgondische	stijl,	rijk	
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en	joviaal.	Hij	kon	blijkbaar	een	goed	potje	breken	bij	het	

vrouwelijk	schoon.	Keek	niet	op	geld,	te	spenderen	aan	

vrouwen	en	feesten,	maar	is	daarbij	ook	een	uitstekend	

zakenman	en	magistraat.	Luxe	waren	lopen	daarmee	

parallel.	En	dat	was	hij	zeker	wel	gewend	met	betrekkingen	

op	het	hof	van	de	landsheren.	Maar	zijn	vrouw	doet	voor	

die	uitbundige	levensstijl	van	Jan,	daar	niet	voor	onder.	

Als	Jan	bijvoorbeeld	afwezig	is	en	op	reis,	kan	zij	ook	het	

rijke	leven	bestellen	met	luxe	goederen,	goud	en	sierraden	

te	kopen	bij	‘Nycolaes	van	Stapele,	goutsmit	te	Bergen.’	

Jan II van Glymes, 
bijgenaamd 
‘metten lippen’.
1417-1494
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Zij	is	ook	begunstiger	in	1461,	dat	de	‘Grauwzusters’,	in	

het	klooster	te	Bergen	op	Zoom	‘witte	dames’	worden.	

Ze	kregen	in	plaats	van	de	grauwe	kleding	die	de	zusters	

droegen	van	haar	een	heldere	witte	outfit.	Dit	zijn	

de	nonnen	in	het	klooster	‘Sint	Margriete	int	dal	van	

Josaphat.’	Er	moest	wel	een	kapel	bij	worden	gebouwd.	

Jan	is	in	competitie	met	zijn	vrouw	hiermede	en	

volgt	in	1462	met	de	oprichting	van	een	klooster	der	

Minderbroeders	Observanten	in	Bergen	op	Zoom.	

Vrouwelijk schoon was Jan niet 
vreemd. Impressietekening van een 
dame aan het hof.
Tekening: Piet van de Watering 2012
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Jan	met	zijn	Bourgondische	geest	geeft	ook	trouw	aan	zijn	

zonen	en	de	stad.	Hij	heeft	veel	macht	met	zijn	onafhankelijke	

financiën	en	verbondenheid	met	de	landsheer,	wat	natuurlijk	

ook	ten	goede	komt	aan	Jans	gewesten.	En	dat	niet	alleen	voor	

Brabant	of	Vlaanderen,	maar	ook	ver	daarbuiten.	Hij	is	van	

origine	anti	Frans	ingesteld.	En	zijn	opvolgende	zonen	zouden	

dat	later	eveneens	zijn.

Het	is	een	oorspronkelijke	ridderfamilie	de	van	Glymes,	met	

hofbetrekkingen,	ridderhuwelijken,	grondbezit	en	daarbij	

huwelijken,	magistraat	over	Bergen	op	Zoom,	gezag,	handel,	

veroveringen,	tucht,	nederlagen,	verwoestingen,	oorlogsgeweld	

en	overwinningen.	Jan	II	was	ook	een	gelovig	man.	

Een	pasternoster	(rozenkrans)	had	hij	altijd	bij	zich	en	hij	

was	een	fervent	Mariavereerder.	Een	voorbeeld,	in	1489	is	er	

economische	neergang	en	oorlog.	Maximiliaan	van	Oostenrijk	is	

in	oorlog	tegen	Vlamingen	en	Hoeken.	Jan	II	helpt	een	handje,	

om	vrede	en	victorie	te	verkrijgen	beveelt	Jan	II	om	in	de	stad	

elke	dinsdag	en	vrijdag	processie	te	houden,	een	boeteprocessie.	

Het	schijnt	te	helpen	want	het	merendeel	van	Vlaanderen	sluit	

vrede	eind	van	dat	jaar.
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 Generaties van Glymes

I	 Jan	van	Cordekin,	heer	van	Glymes	(1298-1340)
	 	 	 x	1320
	 met	onbekende	vrouw

II	 Jacques	van	Glymes	(1320-?)
	 	 	 x	1340
	 met	onbekende	vrouw

III	 Jan	van	Glymes	(1340-1379)
	 	 	 x
	 Isabella	van	Walhain	(1344-?)

IV	 Jan	van	Glymes	(1360-1428)
	 	 	 x	1390
	 Isabella	de	Grez	(1350-1410)

V	 Jan	I	van	Glymes,	heer	van	Bergen	op	Zoom,	Grimbergen	en	Mellet	(1390-1427)
	 	 	 x	1418
	 Johanna	van	Boutersem	(1390-1430)

VI	 Jan	II	van	Glymes,	(metten	lippen),	heer	van	Bergen	op	Zoom,	Glymes,	na	1444	ook		
	 van	Opvelpe	en	Brecht.	na	1470:	Grimbergen	en	Walhain	(1417-1494)
	 	 	 x	1444
	 Margaretha	van	Rouveroy	(1420-1465)

VII	 Jan	III	van	Glymes,	heer	van	Bergen	op	Zoom	(1452-1532)
	 	 	 x	1487
	 Adriana	van	Brimeu,	‘vrouwe	van	bergen’	(1472-1500)

VIII	 Jan	van	Glymes	van	Bergen,	heer	van	Walhain	(1489-1514)
	 	 	 x	1504
	 Anna	van	Beveren	(1492-1541)

	 Antoon	van	Glymes,	markies	van	Bergen	op	Zoom	en	graaf	van	Walhain,	
	 heer	van	Borgvliet	(1500-1541)
	 	 	 x	1520
	 Jacqueline	van	Croy	(1500-1550)

IX	 Jan	IV	(Johan)	van	Glymes	van	Bergen,	markies	van	Bergen	op	Zoom,	
	 heer	van	Borgvliet,	na	1561	heer	van	Wavre,	na	1565	graaf	van	Walhain,	
	 heer	van	Escaudoeuvres	en	Vossemeer	(1528-1567)
	 	 	 x	1550
	 Maria	de	Lannoy	(1534-1580)
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Jan	II	woont	op	het	kasteel	van	Wouw.	Hij	wil	het	hof	

in	Bergen	op	Zoom	meer	bewoonbaar	maken	om	er	

zelf	te	gaan	wonen	en	het	kasteel	van	Wouw	als	een	

huwelijksgeschenk	aan	zijn	zoon	Jan	van	Walhain	(*1452)	

te	geven.	Hij	krijgt	van	de	stad	Bergen	op	Zoom	de	nodige	

gelden	voor	de	aan	te	passen	bouw	van	het	hof,	in	ruil	

voor	een	privilege	met	gunsten	voor	het	stadsbestuur	over	

verschillende	stadsordinanties.	De	bouw	van	dit	hof	werd	

uitgewerkt	door	Antonius	Keldermans	in	Bourgondische	

stijl.	In	1485	is	het	gebouw	(Markiezenhof)	in	Bergen	op	

Zoom	grotendeels	gereed.

Kasteel van Wouw. Kasteel aan de linkerzijde, 18e eeuwse oost-indische inkt-
tekening, 31,3x19,4 cm. In de verzameling van het Provinciaal Generaal van 
Noord-Brabant. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (public domain)
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De	heer	Jan	II	en	zijn	geestelijk	leven.

Al	vroeg	in	de	15e	eeuw	is	het	betalen	van	cijns	opgelegd.	

Zo	ook	betalen	de	geestelijken	van	de	kapittelkerk	als	sinds	

1428	cijns	aan	het	stadsbestuur	van	Bergen	op	Zoom.	

Het	stadsbestuur	controleert	of	er	wel	dagelijks	om	9	uur	

een	requiemmis	gezongen	wordt	voor	de	overleden	heren		

en	vrouwen	van	Bergen	(al	vanaf	1398).	Maar	die	missen	

zijn	niet	op	zon-	en	feestdagen.	Maar	zeker	en	vast	wel	op	

5	december	van	een	rouwmis	voor	Jans	moeder,	die	stierf	

in	1430.	De	geestelijken	gaan	nu	klagen	over	de	hoge	cijns	

die	de	stad	hen	oplegt	en	eisen	ook	meer	gelden	te	willen	

innen	voor	hun	diensten	en	beneficies.

Jan	is	dus	een	ridderlijk	Mariavereerder.	Hij	nam	namelijk	in	

1470	het	besluit	samen	met	burgemeester	en	schepenen,	dat	

verplicht	elke	avond	een	Lievevrouwelof	wordt	gezongen	in	de	

parochiekerk!	Want	hij	is	ook	een	groot	liefhebber	van	muziek	

en	zang.	Het	zangkoor	dat	wordt	samengesteld	is	het	beste	van	

het	beste	in	kwaliteit	om	coralen	te	zingen	en	Jan	neemt	alle	

kosten	op	zich	om	zangers	van	buiten	de	stad	te	verwerven	in	

het	koor.	Het	koor	heet	‘Onze	Lieve	Vrouwe	Lof’.	De	onenigheid	

met	geestelijken	en	stadsbestuur	en	Jan	II,	nemen	toe	in	de	

jaren	1480	over	de	cijns	die	de	geestelijkheid	moest	betalen	

aan	de	stad.	Ze	weigeren	te	betalen	en	de	kerkelijke	diensten	

worden	zelfs	gestaakt.	Dan	krijgt	de	geestelijkheid	ook	maar	

geen	geld	van	het	stadsbestuur,	op	bevel	van	Jan	II.	Het	liep	

hoog	op	met	een	papieren	strijd,	tot	zelfs	tot	in	Rome.	(1484)	

Het	kwam	toch	nog	tot	‘vrede’	met	beide	partijen	met	een	

overeenkomst	‘Kapittel-Stad.’	Dit	gaat	dan	over	de	markthandel	

in	het	‘innegeld’	(staangeld	kooplui)	en	de	rechten	van	het	

kapittel	om	de	‘meetvisch’	(grootste	vissen)	als	eerste	mochten	

nemen	en	kopen.	Dat	mocht	het	kapittel	dus	niet	meer	doen.	
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Tevens	ging	de	viscijns	omhoog	en	de	renteopbrengst	hiervan	

kon	aan	het	kapittel	worden	gegeven.	Slim	bekeken	van	het	

stadsbestuur,	eerst	wat	geld	geven	en	dan	later	van	het	kapittel	

terug	ontvangen.	En	Jan	II	moest	op	goede	voet	blijven	met	de	

geestelijkheid	want	hij	had	in	gedachten	nog	een	streven,	de	

oprichting	van	een	begijnhof.	Dat	begijnhof	kwam	er	toch,	al	

was	het	na	de	dood	(1495)	van	Jan	II.

Twee zonen en een dochter zullen een belangrijke rol spelen 
in het ontstaan van de St. Quirijnskapel die lag tussen 
Bergen op Zoom en Halsteren. Uit archieven blijkt wel duidelijk 
dat de kapel daadwerkelijk heeft bestaan met jaartallen, aktes en 
percelen. Niets is echter over het gebouw zelf geschreven. Alleen 
op een enkele akte na, waarin bestellingen worden gedaan voor 
materialen voor de kapelbouw. En het waarom van de stichting van 
de kapel is een veronderstelling van gebeurtenissen die verband 
kunnen houden met twee zonen en een dochter. 

Twee	zonen	van	Jan	II	van	Glymes,	namelijk	jonker	

Philips	van	Bergen,	geboren	27	december	1447	en	zijn	

broer	Jan	van	Walhain,	geboren	15	oktober	1452,	namen	

deel	aan	het	beleg	van	Neuss.	(in	Duitsland	bij	Keulen)	

Dit	beleg	duurt	10	maanden	en	eindigt	28	mei	1475.	

Ook	zoon	Cornelis	geboren	in	1458	was	als	strijder	15	jaar	

oud,	aanwezig	in	Neuss.	Dit	beleg	werd	gevoerd	door	de	

hertog	van	Bourgondië	Karel	de	Stoute.	Tijdens	dit	beleg	

van	Neuss	lijkt	Karel	de	Stoute	ingesloten	te	worden.	

Alle	steden	in	het	Rijnland	hebben	namelijk	tegen	het	

einde	van	1474	langzamerhand	partij	tegen	Karel	gekozen.	

Tijdens	de	belegering	van	Neuss	krijgt	jonker	Philips	

ook	de	ridderslag.	Bergen	op	Zoom	steunt	de	broers	met	

brieven	en	gelden.	Het	beleg	van	Neuss	gaat	verloren.
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Gezicht op de Quirinus domkerk van Neuss (1240) in de 1600 jaren.
Bron: Clemens-Sels-Museum Neuss en stadsarchief Neuss.

De Quirinus Münster. De kerk is een centraal middelpunt in de stad Neuss en 
is gelegen in de Oude Stad tussen het stadhuis en de haven. 
St. Quirinus werd waarschijnlijk gesticht in de 2e helft van de 10e eeuw als 
een Benedictijner abdij. Zij leefden volgens de regels van Sint Benedictus. 
De eerste kloosterkerk is er in het jaar 1000, dus nog voordat de botten van 
St. Quirinus van Rome door de abdis Gepa in 1050 worden gebracht voor 
aanbidding te Neuss. Maar het is niet uitgesloten dat deze relikwieën al voor 
1050 in Neuss waren. De eerste steen van het domklooster werd gelegd op 
9 oktober 1209. Uiterlijk 1250 is het geheel voltooid. Kerk is ook parochiekerk, 
hoog in rang met veel landbezit en pachterij. Dit bracht veel tienden op waarbij 
ook een verzorging werd gebracht aan blinden, doven en gehandicapten. 
Neuss wordt in de 15e eeuw een groot bedevaartsoord. 
600 Jaar lang bepaalden de nonnen van het stift in Neuss de gang van zaken, 
totdat Napoleon het klooster sloot. Maar de nonnen hadden al waardevolle 
inventaris veilig gesteld voor roof. De dom is in ere hersteld na brand in 1741. 
In de koepeltoren hangt nu een luidklok met inscriptie in het latijn. Vertaald:
‘Quirinus patroonheilige van de Stad, bewaar ons van alle kwalen.’
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Philips	keerde	terug	van	de	strijd	uit	Neuss	in	1475	en	

werd	plechtig	in	de	stadsherberg	van	Bergen	op	Zoom	

onthaald.	Zijn	broer	Jan	van	Walhain	was	al	een	dag	eerder	

teruggekomen	en	ook	eervol	in	de	stad	ontvangen.	Maar	

jonker	Philips	was	dermate	gewond	teruggekeerd	op	die	

13e	juli,	dat	hij	aan	zijn	verwondingen	toch	overleed	enkele	

maanden	later	25	november	1475.	Jan	van	Walhain	en	

zijn	broer	Cornelis	gingen	daarna	verder	in	oorlogstrijd	

om	deel	te	nemen	in	het	Bourgondische	leger	te	Nancy	en	

werden	in	1477	krijgsgevangen	genomen.	Zij	werden	door	

hun	vader	Jan	II	van	Glymes	vrijgekocht.

Een	bastaarddochter	van	Jan	II	van	Glymes,	‘Josijnken’	

genaamd,	wordt	non	in	het	‘Sinte	Margrieteklooster	in	het	

Dal	van	Josaphat’	te	Bergen	op	Zoom.	Voordat	zij	intreed	in	dit	

klooster,	ongeveer	in	1480	maakt	ze	nog	een	bedevaart	naar	

Neuss.	Heeft	zij	de	bedoeling	gehad	de	plaats	Neuss	te	bezoeken	

omdat	haar	broer	daar	zijn	verwondingen	had	opgelopen?	

Ter bedevaart gaan is in de
15e en 16e eeuw heel 
gebruikelijk.
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De	devotie	link	met	St.	Quirinus	lijkt	hiermee	te	zijn	gelegd.	

Neuss	stad	heeft	de	verering	en	aanroeping	van	St.	Quirijn	

immers	al	langer	tot	zich.	En	de	overwinning	van	de	oorlog	

dankt	men	in	Neuss	geheel	aan	St.	Quirijn.	Philips	die	gewond	

was	teruggekeerd,	in	(1475),	wilde	maar	niet	genezen	in	die	

laatste	maanden	voor	hij	stierf.	Was	het	een	wondinfectie?	

Kan	men	tot	St.	Quirinus	voorspraak	aanroepen	tot	genezing?	

Wat	dreef	de	heer	van	Bergen	op	Zoom	Jan	II	van	Glymes	ertoe	

om	kort	na	het	overlijden	van	zijn	zoon	Philips	om	tot	vorming	

van	een	stichting	van	drie	St.	Quirinuskapellen	te	komen	in	zijn	

heerlijkheid?	Het	was	toch	hij	die	de	besluitvorming	nam.

Op	de	Scheldekaart	van	1468	en	1505,	de	laatste	was	

overgetekend	van	de	vorige	kaart,	staat	geen	St.	Quirijn	

afgebeeld.	In	1468	dus	nog	geen	kapel	en	de	1505	kaart	werd	

niet	bijgewerkt.	Jan	II	van	Glymes	besloot	drie	kapellen	te	

stichten:	Oud-Gastel	(1478),	Wouw	en	onder	Halsteren.	

Volgorde	en	precieze	jaartallen	zijn	onbekend.	Misschien	

Halsteren	wel	eerst?	Alle	kapellen	gaan	in	de	loop	der	tijd	

verloren.	

In de schepenbank van Wouw van 1507-1811 staat een 
opmerkelijk geschrift: in map justitie, openbare en 
veiligheid, een processtuk:
‘Dirck Janssen Buijck, tavenier ‘in de Capelle’ te Moerstraten.
Een herbergier was in geschil met Andries van Weert, schepen 
en chirurgijn te Wouw, echtgenoot van Petronella Roovers.’
Was	dit	een	herbergier	met	een	perceelerf	van	de	verdwenen	
kapel,	of	de	verbouwde	kapel	tot	herberg?	Waar	die	kapel	stond	
is	niet	te	achterhalen.	Op	de	grens	van	heerlijkheid	Wouw	en	
Moerstraten	misschien?
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Wat kan de reden zijn tot bouw van kapellen en de 
verering van St. Quirinus? 
Het is bekend dat in het gehele gewest van Vlaanderen en 
ook in Brabant zelf, in de middeleeuwen de 
St. Quirinusparochies met kerken, overal en in vele 
aantallen opkomen in bestaan. Met de water(putjes) 
bronnen erbij. Reizen over grote afstanden en contacten 
met landsbesturen, hoven en kastelen, familie en 
geestelijkheden en dus ook deze Quirinusparochies kwam 
veel voor. En wat wordt er nu bedoeld, een St. Quirijnskapel 
of een St. Quirijnsparochie?

Is	de	keuze	van	Jan	II	van	Glymes	dus	voor	de	hand	liggend	

geweest?	Maar	hij	had	naar	ik	veronderstel,	nog	meer	redenen	

tot	het	bouwen	van	de	Quirinuskapellen.	Zijn	heerlijkheid	

had	natuurlijk	ook	grenzen	van	andere	gebiedsdelen/

heerlijkheden.	Ten	eerste	is	de	Quirinuskapel	voor	aanroeping	

van/voor	genezende	werking,	van	kwalen	voornamelijk	

been	en	oogletsels.	Gelijk	eender	als	de	heilige	Quirinus	in	

Neuss.	Quirinus	is	een	veldheer-tribuun	in	Rome	in	de	vroege	

jaartelling,	Jans	zonen,	Jan	en	Philip	zijn	in	feite	ook	strijders	

in	oorlogen.	Daarnaast	is	de	Quirinuskapel	een	symbool	van	

bescherming	van	het	domein	van	Jan	II	en	zijn	poorterij.	

Quirinus	was	tenslotte	overwinnaar	in	Neuss	geworden.	

Voorbeeld	doet	volgen.	Dus	bouwen	tegen	kwade	invloeden	

van	buiten	zijn	gebied(en).	De	St.	Quirijnkapel	in	Halsteren	

staat	dan	vlakbij	een	grenslijn	met	de	heerlijkheid	Noordgeest	

en	Halsteren.	Noordgeest	was	buitenpoorterij,	Halsteren	was	

nog	maar	wildernis.	En	nog	een	reden	kan	zijn	geweest	dat	hij	

Jan	II,	die	geweldige	gebouwen	in	Bergen	op	Zoom	stad	had	

gerealiseerd	zijn	imago	verbreed	door	zelfs	drie	kapellen	te	
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bouwen.	Behoorlijk,	grensverleggend	letterlijk.	Als	waren	het	

zijn	‘wachthuisjes’,	voor	goede	bescherming	van	lijf	en	leden.	

En	tenslotte	is	het	handig	wat	bedevaart	betreft,	pelgrims	naar	

hier	te	krijgen,	voor	ook geldelijke baten. Maar ik geef later hier 
nog wat meer theorieën op. Sint	Quirinus	van	Neuss	is	tenslotte	
een	veldheer.	Zijn	levensverhaal	is	bijna	geheel	op	een	legende	

gebaseerd.	Quirinus	staat	bekend	als	een	Romeins	tribuun	

veldheer	en	martelaar.	Gestorven	ca.	in	het	jaar	130.	Zijn	

patroonfeest	is	op	30	maart	en	te	Neuss	op	30	april.

Ten tijde van Hadrianus keizer in Rome (117-138).
‘Alexander is de zesde paus in rij aan het hoofd van de Kerk 
en werd gevangen gehouden door de veldheer Quirinus en de 
stadsprefect Hermes. Deze Hermes werd door paus Alexander 
tot Christus gebracht. Quirinus is in gesprek met Hermes: ‘Het is 
raar dat jij een zo goed weldenkend man afziet van alle voordelen 
die je ambt kan bieden, door zo vaag iets te dromen over een 
ander leven zoals het Christendom.’ Hermes antwoord: ‘Destijds 
heb ik mij ook vrolijk gemaakt over het aardse bestaan en als dat 
klaar is het einde. Maar er is meer dan aards bestaan.’ Quirinus 
hierop: ‘Als je mij bewijst dat er nog een ander leven is na onze 
dood, zal ik je volgen.’ Hermes verteld dan aan Quirinus: ‘Vraag 
het maar aan je andere gevangene Paus Alexander, die kan dat. 
Want die heeft zijn zoon weer tot leven gewekt.’ Quirinus vertelt 
nu aan Hermes: ‘Mijn dochter Balbina heeft iets ergs aan haar 
keel, als u weet te bewerkstelligen haar te genezen, dan bekeer ik 
mij tot uw geloof.’
Zo werd de dochter van Quirinus naar Alexander gebracht. 
Alexander gaf haar de opdracht de boeien van Petrus waarin hij 
destijds gevangen had gezeten weer op te sporen en te vereren. 
Balbina deed dit en werd genezen. Quirinus bekeerde zich met 
heel zijn gezin en liet zich tot Christen dopen. Alexander, de 
paus, werd vrij gelaten.
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Het	liep	in	het	Romeinse	niet	goed	af.	Het	Christelijk	geloof	

werd	vervolgd	en	uiteindelijk	stierven	velen	de	marteldood.	

Quirinus	kreeg	een	afschuwelijke	marteldood.	Evenals	zijn	

dochter	Balbina	die	eindigde	op	de	brandstapel.

St.	Quirinus	van	Neuss	wordt	vooral	in	het	gebied	van	de	Eifel	

en	rondom	Keulen	vereert.	Paus	Leo	IX	(1049-1054)	gaf	het	

gebeente	van	St.	Quirinus	aan	zijn	zuster	Gepa,	die	toen	abdis	

was	van	het	pas	gestichte	klooster	te	Neuss.	Zijn	verering	

werd	toen	alom	verbreid.	Zeker	toen	Keulen	werd	bevrijd	van	
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het	beleg	van	Karel	de	Stoute.	De	Keulenaren	en	de	bewoners	

van	Neuss	schreven	hun	redding	toe	aan	‘Sint	Grein’	

(Sint	Quirinus).	Patroon	van	de	stad	Neuss	en	wordt	

aangeroepen	tegen	been-	en	voetkwalen,	jicht,	verlamming,	

ettergezwellen,	de	pest,	oorpijn	en	oogkwalen,	keelziekten,	

schurft,	pokken	en	andere	huidziektes.	Ook	wordt	zijn	

voorspraak	ingeroepen	tegen	allerlei	paardenziektes.	Bij	de	

gebeden	wordt	kracht	bijgezet	met	wijwater	afkomstig	van	

de	Quirinusputten	of	natuurlijke	waterbronnen.	Die	waren	er	

natuurlijk	veel	van	te	vinden	in	een	landschap	langs	de	Rijn.

Zo	lijkt	het	er	dus	op	dat	de	zonen	van	Jan	II	van	Glymes	de	

verering	hebben	meegebracht	uit	Neuss.	Het	is	zeer	goed	

mogelijk	dat	jonker	Philips	zich	in	zijn	verwonding	en	lijden	

al	in	Neuss	tot	St.	Quirinus	had	aangeroepen,	temeer	omdat	

Quirinus	en	hij	en	zijn	broer,	krijgsmannen	waren.

Theorie:	Jan	II	kan	de	kapellen	hebben	doen	bouwen	als	een	

eerbetoon	aan	zijn	‘veldheer	en	martelaar’	zoon	Philips,	gelijk	

met	een	St.	Quirijn.

De	namen	die	St.	Quirinus	in	onze	gewesten	kreeg	zijn:	

Sint	Corijn,	Krijn,	Quirijn	en	Sinte	Krijns.	De	naam	werd	ook	

veel	gebruikt	als	een	voornaam,	roepnaam.	Maar	er	is	meer	aan	

de	hand	met	de	Quirinuskapel.	De	zoon	van	Jan	II,	die	in	Neuss	

in	de	oorlog	was	geweest,	Jan	van	Walhain	genaamd	(Jan	III)	

en	ongedeerd	was	teruggekomen	is	inmiddels	getrouwd	met	

Adriana	van	Brimeu.	Al	hun	kinderen	worden	geboren	op	het	

kasteel	in	Wouw	en	ook	daar	gedoopt.	Adriana	noemt	men	

ook	‘Vrouwe	van	Bergen.’	Zij	sterft	31	mei	1500	van	hun	laatste	

kind	Antonius.	Het	echtpaar	krijgt	samen	zeven	kinderen.	

Hun	eerste	zoon	heet	Johannes	(Jan)	en	wordt	geboren	

15	augustus	1489.	Peter	over	dit	kind	zijn	grootvader	

Jan	II	(metten	lippen)	en	abt	Antonius	van	Bergen.	Meter	zijn	
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Impressietekening van Jan van Walhain, Jan III van Glymes.
De terugkeer van het slagveld van Neuss in 1475. Tekening: Piet van de Watering 2012
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Margaretha	van	York,	weduwe	van	Karel	de	Stoute	en	

Maria	van	Zevenbergen,	dat	is	een	tante	van	de	dopeling.	

Het	is	volop	feest	in	Wouw.	Allerlei	waren	worden	aangeschaft	

tot	inrichting	van	een	kinderkamer.	In	de	archiefbronnen	wordt	

vermeld	dat	dit	kind	op	jeugdige	leeftijd	ernstig	ziek	is	geweest	

(aan	de	ogen?)	en	hebben	zijn	ouders	en	natuurlijk	de	opa	

Jan	II	de	belofte	gedaan	‘de	Sinte	Quirijnskapel	te	Halsteren	te	

versieren’.	

We	weten	niet	wanneer	dit	kind	ziek	was,	hoe	oud	het	was	en	

wanneer	de	belofte	van	toepassing	was.	Het	is	waarschijnlijk	dat	

het	kind	na	zijn	geboorte	in	1489	is	‘behandeld’	met	bronwater	

van	de	St.	Quirijnskapel	uit	Halsteren.	

Theorie:	Waarom	niet	water	uit	1478	Oud-Gastel?	

Of	was	daar	geen	water?	Ja	er	was	daar	wel	water.	Was	de	

kapel	in	Halsteren	er	toch	al	eerder?	Dat	is	heel	goed	mogelijk,	

direct	gebouwd	na	de	terugkomst	van	de	broers	uit	de	oorlog	

van	1475.	De	ouder	Jan	was	immers	daar	geweest	en	had	daar	

gevochten	en	St.	Quirinus	daar	aangeroepen	voor	zijn	broer	

Philips.	Hij	was	dus	mogelijk	goed	bekend	met	de	kapel	te	

Halsteren	als	die	al	daar	stond	natuurlijk.	Nu	bij	het	opgroeien	

van	zijn	zieke	zoon,	greep	hij	dus	terug	naar	zijn	opgedane	

ervaringen	van	‘genezend	water’	van	Quirinus.

De	kleine	Jan	geneest.	En	dan	nu	de	2e	theorie;	is	de	belofte	pas	

dan	gedaan?	Na	de	genezing?	Of	de	belofte	gedaan	als	Jantje	

nog	ziek	is.	Namelijk	een	belofte	van	dankoffer	te	doen	als	bij	de	

aanroeping	van	St.	Quirijn,	dat	Jantje	beter	mag	worden.	

Zo	zou	het	kunnen	zijn	dat	ook	opa	Jan	(metten	lippen)	

daar	aan	heeft	mee	belooft	en	meebeslist	de	Halsterse	

kapel	te	verrijken,	
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Impressietekening van Adriana van Brimeu met de boreling Jan, in 1489.
Echtgenoot is Jan III van Walhain. Tekening: Piet van de Watering 2012
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te	‘versieren.’	De	kapel	werd	dus	versierd.	Maar	er	staat	

niet	bij	welk	jaar.	Versierd	na	zijn	genezing?	Het	water	

heeft	wel	zijn	best	gedaan.	Was	de	kapel	al	toe	aan	een	

opknapbeurt?	Lijkt	mij	niet.	

Om	St.	Quirinus	met	zijn	voorspraak	te	bespoedigen	en	

vooral	eer	aan	te	doen	staat	er		in	de	domeinrekening	

van	1488-1489,	het	geboortejaar	van	de	kleine	Jan,	een	

beschrijving	dat	‘Matheus	Keldermans	van	steenwercke,	

dat	hij	gelevert	heeft	tot	eender	venstere	in	sinte	

Quirijnscapelle	in	Halsteren.’	

Het	kan	gaan	om	een	vervanging	zijn	van	een	kapot	

raam	of	de	gedachte	van	Jan	II,	we	kunnen	St.	Quirinus	

zo	goed	verzorgen	voor	nog	meer	steun?	Met	‘versieren’	

wordt	bedoeld	een	prachtig	raam	erbij	in	de	kapel	met	

kleurig	glas	in	lood	van	een	afbeelding.	Misschien	wel	een	

afbeelding	van	St.	Quirinus.	Een	geschenk	voor	de	stamerf	

kleinzoon	Jan.

Dan	is	er	nog	een	beschrijving	in	1492:	‘‘tharnas	totten	

gelaese,	dat	mijn	liefs	Heeren	zone	gegeven	heeft	sinte	

Quirijnscapele	tot	Halsteren’.

Dit	geeft	aan,	de	ouder	Jan	van	Jantje	dit	ijzeren	harnas,	

tralieraam	voor	hetzelfde	venster	heeft	gegeven.	Mogelijk	een	

dankoffer	drie	jaar	later,	van	Jan	van	Walhain	omdat	nu	zijn	

zoon	die	drie	jaar	oud	is,	genezen	blijkt?

Interessant	is	nog	een	post	in	de	domeinrekening	van	

1502-1503.	Hierin	staat:	‘Huge	Janss	te	Halsteren	van	de	

tonnen	in	de	wellen	te	makenen	aen	sinte	Corijnscapelle	ten	

bevele	mijns	Heeren	5	scell.	6	den.	Brab.’	

Is	dit	ook	een	vervanging	of	restauratie	of	verbetering?	
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Kan	het	zijn	een	dankoffer	van	de	‘kleine	Jan’?	Die	is	inmiddels	

alweer	13	jaar	oud.	Wordt	als	een	volwassen	man	beschouwd.	

Natuurlijk	is	dat	zijn	dankoffer	voor	de	kapel	en	bron	die	hem	

genezen	heeft.	Allemaal	theorie	met	feiten	er	doorheen.	Maar	

wat	opmerkelijk	is	het	volgende.	Het	was	in	de	Glymes	familie	

een	gebruik	van	dank	een	geschenk	te	geven.	En	dat	is	bij	de	

Glymes	altijd	ramen	en	vensters.	En	dat	is	dan	uitgevoerd	in	

glas	in	lood,	prachtige	kleurige	ramen	en	vensters.	

Glasramen in de 16e eeuw.
1. wordt nooit in een testament doorgegeven
2. de pastoor heeft geen enkele zeggenschapsrol. 
 Het is een zaak van de schenker en het bestuur van kerk
 of kapel.
3. motieven van plaatsen of bestellen van ramen;
 - gezag in de streek
 - tonen wie betaalt heeft van de bouw kapel of kerk
 - gebed prediken voor het volk door extra missen en
   meer te doen met een schutsheilige, in dit geval St. 
Quirijn.

Godsdienst	loopt	parallel	met	de	dagelijkse	gebeurtenissen	bij	

Jan	II	(metten	lippen.)	Zijn	vrouw	Margriete	van	Seysenmons	

(Margaretha	van	Rouveroy,	vrouwe	van	de	Saint-Simon)	

overlijdt	na	de	geboorte	van	hun	13e	kind	(Helena)	in	1465	

op	15	april.	Bij	dit	overlijden	van	zijn	vrouw	krijgt	de	kerk	in	

Bergen	op	Zoom	een	fundatie	(stichting)	dat	er	dagelijks	een	

H.	Mis	gelezen	wordt	in	de	eigen	kapel,	die	de	heer	Jan	II

in	de	St.	Gertrudiskerk	had.	

Theorie:	Daar	zal	ook	wel	een	toonbaar	dankoffer	bij	zijn	

geweest,	wellicht	een	intern	glas	in	lood	raam,	met	misschien	

Maria	of	Margriete	erop.	Bij	de	furie	in	1580	natuurlijk	

verwoest.
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Zo	vinden	we	terug	in	archief,	bij	Jan	III	van	Walhain,	dat	

wanneer	zijn	vrouw	overlijdt	op	31	mei	1500,	hij	(ook)	een	

glasraam	in	de	kerk	van	Wouw	laat	aanbrengen.	Op	dit	raam	

de	beeltenis	van	zijn	vrouw	dat	de	herinnering	aan	de	hoge	

Vrouwe	moet	voortzetten.	Glymes	traditie?	Hij	had	een	sterke	

band	met	kleuren.	En	zou	later	nog	vele	ramen	schenken	aan	

kerken	en	kloosters.	Maar	ook	aan	vele	hoge	functionarissen	

die	voor	hem	diensten	deden.	Het	zal	dus	bij	zijn	vader	Jan	

II	niet	veel	anders	zijn	geweest	met	ramen	schenkingen.	Het	

is	dus	misschien	zeer	aannemelijk	dat	Jan	II	(metten	lippen,)	

bij	de	geboorte	van	zijn	kleinzoontje	Jan,	een	raam	schonk	

aan	(de	al	bestaande	

St.	Quirijnkapel	voor	1489?)	de	kapel	te	Halsteren.

De	genezen	Jan	is	in	1502	13	jaar	oud	en	wordt	als	volwassen	

beschouwd.	Zijn	naam	is	ook	Jan	van	Walhain	en	hij	trouwt	

in	januari	1504,	14	jaar	oud	met	Anna	van	Beveren	(ook	wel	

Charlotte	genoemd).	Zij	overlijdt	in	1511,	kinderloos.	Ook	de	

echtgenoot	van	haar,	onze	Jan	overlijdt	voortijdig.	Al	in	1514,	

slechts	24	jaar	oud.	Te	Brussel.	Jan	hield	op	‘Dertiendag’	

(5	januari)	in	1514	te	Brussel	een	gemaskerd	en	verkleedfeest,	

waarbij	het	wild	aan	toe	ging.	Met	enkele	andere	jongelui	maakte	

hij	zich	schuldig	aan	aanranding	van	enkele	vrouwen.	

De	echtgenoten	van	die	vrouwen	gingen	hem	te	lijf	en	

Jan	van	Walhain	raakt	ernstig	gewond	en	overlijdt	5	dagen	later.	

De	dader	werd	opgepakt,	Jan	Blassaerts	genaamd.	

De	boete	die	hij	kreeg	was	een	verbeurdverklaring	van	een	vierde	

van	zijn	bezit,	terwijl	zijn	vrouw	zwanger	was.	(van	wie?)	

Zijn	vader	Jan	III	heeft	dan	nog	vier	dochters	en	twee	zonen	over.	

De	volgende	erfzoon	is	Philips	geboren	in	1498,	die	krijgt	nu	de	

titel	van	Walhain	en	overlijdt	in	Spanje	in	1525,	27	jaar	oud.	
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Jan III van Glymes, 

Dan	is	de	laatste	erfzoon,	nu	Antonius,	geboren	in	1500,	met	

gevolg	de	dood	bij	zijn	geboorte	van	zijn	moeder	Adriana.	Hij	

wordt	de	stamopvolger	van	huize	Glymes	en	in	1528	de	eerste	

markies	van	Bergen	op	Zoom.	

Anton	van	Glymes	(1500-1541)	wordt	markies	van	

Bergen	op	Zoom	en	is	graaf	van	Walhain.	Hij	trouwt	in	1520	

met	Jacqeline	van	Croy	(1500-1550).	Een	nakomeling	van	hun	

is	Johan	van	Glymes	van	Bergen	(1528-1567).	Is	ook	markies	

van	Bergen	op	Zoom	en	trouwt	in	1550	met	Maria	de	Lannoy	

(1534-1580).	Men	noemt	hem	Jan	IV.	Dit	zijn	de	laatsten	van	de	

generatie	van	Glymes.	Er	volgen	geen	stamnamen	meer.
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Wat was er eerst? Bron of kapel? 
Natuurlijk het bronwater, letterlijk! Dat is geologisch 
verklaarbaar. Daar kom ik later op terug. Dat bron- kwel- 
water had nog voor de kapel er stond in de 15e eeuw al een 
betekenis en functie. Er zal heus wel iemand geweest zijn 
die de ‘St. Quirinusdevotie’ al te pakken had van andere 
oorden. En die het water als ‘genezend’ propagandeerde. 
Hoe lang dat al was in tijd is onbekend. Maar dat het al 
bekend ‘genezend’ water was, is zeer aannemelijk.
Het zal dan ook het bekende schepje zijn erbovenop, dat er 
dan ook een kapel bij werd gebouwd. Niet precies bij de put, 
die lag niet aan de weg, maar er iets verder vandaan. 

Impressietekening van pelgrims naar de St. Quirijnskapel.
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Heerlijkheden

Het	is	allemaal	kleinschalig	wonen	en	werken	in	de	

middeleeuwen	ten	opzichte	van	de	tijd	van	nu.	Om	wat	te	

vergelijken	met	de	heerlijkheden	in	de	loop	der	tijden:

1435: Heerlijkheid Halsteren, 74 huizen. 

1496:  Heerlijkheid Halsteren was nog een grote wildernis en telde 
slechts 105 huizen. Er waren zelfs 16 huizen bij die van het armen-
bestuur de ‘H. Geest’ waren. Dus het was wel een arm dorpje. Met een 
gemiddelde van vier personen per huishouden, komen we op 
ongeveer 400 zielen totaal.

1526: Telde Halsteren 141 huizen.

1850: Telde men in Halsteren 2200 zielen.
1889: Het aantal zielen is gestegen naar 3035.
1930: Het aantal zielen is nu gestegen tot 3772.
 
Naastgelegen heerlijkheid Noordgeest:
1435: 26 huizen.
1526: nauwelijks meer, maar 33 huizen.
1780: Noordgeest heeft dan 155 zielen.
1795: telde de heerlijkheid Noordgeest 159 zielen.

1780: Oud en Nieuw Beijmoer telde 15 zielen. 

1810: De heerlijkheden Auvergne, Beijmoer, Noordgeest en 
Halsteren worden samengevoegd tot één gemeente Halsteren. 
Samen nu een aantal van 1961 zielen.

Maar er volgt nog een extra groei van de gemeente Halsteren. 
In 1893 is het aantal inwoners gestegen naar ruim 3061.
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De kapel kwam aan de weg te liggen, zodat bij doorgang er 
wel naar toe moest worden gegaan en bereikbaar was. Maar 
datums zijn er niet precies.Wel dat er aan gebouwd werd.

De	St.	Quirijnkapel	in	Halsteren	is	altijd	een	devotiekapel	

gebleven,	al	was	er	een	beneficie	aan	verbonden.	In	1617	nog	

steeds	gearchiveerd.	Het	betekent	een	stichting	te	zijn	met	

bepaalde	inkomsten,	waarschijnlijk	van	bedevaartgangers	

en	pelgrims.	Zo	konden	er	missen	door	een	priester	worden	

gedaan.	Met	de	parochie	van	Halsteren	die	er	destijds	ook	was,	

heeft	de	kapel	geen	directe	band	gehad.	Deze	parochie	had	toen	

de	heilige	Sint	Maarten	-	Sint	Martinus	als	patroon	met	eigen	

kerkgebouw.

In	de	nabijheid	van	de	St.	Quirijnkapel	was	een	putje	of	bron,	

waaruit	bronwater	opwelde.	Van	het	kapelgebouw	zelf	weten	

we	niet	hoe	dat	er	uit	heeft	gezien.	Op	oude	kaarten	staat	

een	soort	kerkje	afgebeeld,	met	een	daktorentje	of	het	kan	

een	geveltorentje	zijn.	Op	een	perceel	in	het	jaar	1767	ligt	

in	de	nabijheid	van	de	kapel	nog	een	bomenbos,	‘De Capel’	

genaamd.	Van	het	gebouw	zelf	is	geen	spoor	meer	over	dan.	Bij	

de	invoering	van	de	reformatie	in	1562,	is	de	kapel	minder	in	

gebruik	geraakt.
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Sint Quirijn wordt op een kaart uit 1573 nog vermeld. Uit Zelandia curium.
Een kaart (detail) van Sgrooten. Archief Brussel.
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Leonardo da Vinci 
tekende in 1480 
een studie van een 
uitstroming van 
water.

We vinden:

1484, een akte in verband met een perceel van gronden ten 
oosten van de kapel. Het kan zomaar zijn dat de kapel in 
Halsteren dus al veel eerder bestond. Misschien al jaren 
eerder. Al in 1476 tot 1484? Dan is er een akte in 1489. 
Hierin geeft de heer van Bergen op Zoom Jan II van Glymes 
opdracht aan Matheus Keldermans natuursteen te leveren 
voor een venster van de St. Quirijnkapel. De belofte van 
Jan II tot het ‘versieren’ van de kapel. m.i. dus een sierraam 
plaatsen. Enkele jaren later is er nog gewerkt aan een ijzeren 
raamwerk voor het kapelvenster.
In 1521 iets over een perceel naast de kapel. Dit gaat over het 
hof, de tuin van de kapel. Niet over het gebouw zelf, grootte of 
uiterlijk. Een hof en putje als ‘naast’ kan ook aan de overkant 
van de weg gelegen te zijn. Of over opdelingen van percelen in 
de nabijheid van de kapel.
En dat klopt ook met de latere bevindingen in cijnskaarten.
Ook is er in de domeinrekening van 1502-1503 geschreven van 
het maken van een ton in de bron bij de St. Quirijnskapel.
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Naamsvermelding ‘S Quirijn’ op een kaart uit 1625 van Zelandia Comitatus. 
Vervaardigd door Abraham Goos.
Van een kapel (gebouw) is er niets meer. De aanduidingen in kaarten is alleen 
bedoeld als een plaatsaanduiding.

De reformatie.

Die	begint	midden	16e	eeuw	en	loopt	uit	naar	1580.	We	zijn	

dan	al	zo’n	100	jaar	verder	met	de	St.	Quirijnkapel	toen	deze	

werd	gesticht	rondom	1480.	Best	een	enorme	lange	periode	

van	bloeiende	jaren	voor	de	devotiebeleving.	Natuurlijk	met	

gebruik	van	het	bronwater.	Naast	de	reformatie	is	er	de	Spaanse	

‘bezetter’	die	in	het	gebied	verwoesting	brengt.

Maar	die	waren	toch	niet	de	veroorzakers	van	het	kapelverval.	

In	1580	houden	de	hervormden	of	althans	de	aanhangers	

van	het	‘nieuwe’	geloof	tot	tweemaal	toe	huis	in	de	kerken	en	

kloosters	van	de	stad	Bergen	op	Zoom.	Met	grove	plunderingen	
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gaat	dit	gepaard.	‘De soldatenfurie’	genaamd.	

De	Sint	Gertrudiskerk	in	Bergen	op	Zoom	werd	grotendeels	

totaal	verwoest.	Ook	de	Minderbroeders	in	de	stad	werden	

verdreven	van	kerk	en	klooster.	De	onlusten	in	de	stad	

begonnen	al	in	1566	en	1568,	hoewel	er	toen	nog	geen	kerkelijke	

schendingen	waren.

Ook	Halsteren	met	zijn	roomse	Sint	Martinuskerk	en	

eveneens	de	St.	Quirijn	kapel	zijn	een	prooi	geweest	voor	

de	beeldenstormers.	Hierna	is	er	toch	voorzetting	van	de	

devotiekapel,	na	de	herstelbouw.	

Het	verval	zowel	in	geestelijk	als	in	bouwkundig	opzicht	treed	

later	wel	in.	Immers	op	den	duur	werd	het	katholieke	geloof	

gewoon	verboden!	Maar	de	volksdevotie	blijft	doorgloeien.	

St.	Quirijn	valt	in	de	parochie	van	H.	Martinus	te	Halsteren	in	

1607	die	in	beheer	is	door	Guillelmus	Plonus,	een	onbeholpen	

ongeletterde	dronkenlap	die	voor	priester	doorgaat.	St.	Quirijn	

brengt	jaarlijks	nog	12	Rijnsguldens	op	die	door	ene	Pierlingius	

worden	genoten.	De	opvolger	van	Plonus	was	Adriaan	Rigouts	

in	1612.	In	het	wapenstilstandsverdrag		het	‘Twaalfjarig	

Bestand’	1609-1621	is	een	‘geheim’	artikel	opgenomen	dat	er	

niets	nieuws	zal	worden	ingevoerd	inzake	godsdienst	in	dorpen	

die	resorteren	onder	de	steden	van	de	Verenigde	Provinciën	

van	Brabant	t.o.v.	de	katholieke	godsdienst.	De	stad	Bergen	

op	Zoom	eist	de	volledige	rechtsmacht	op	over	de	pastoors	

en	priesters	in	de	omgeving.	In	de	geheime	bepaling	stond	

ook	dat	de	hervormden	geen	ergernis	mochten	geven	over	

hun	verkondiging	richting	katholieken.	Lambertus	de	Rijcke,	

predikant	te	Bergen	op	Zoom	begeeft	zich	op	21	juli	1614	met	

aanhangers	naar	Halsteren,	onder	protest	van	het	Halsteren	

bestuur.	Bij	een	huis	dicht	bij	de	kerk	predikt	hij	de	6	à	7	

toeschouwers	toe	met	beschimpende	woorden	tot	de	roomse	
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religie.	Een	metgezel	van	hem	zegt	met	luide	stem	en	een	

groene	meitak	in	de	hand	dat	hij: ‘Onse Lieve Vrouwe hadde 

gelaeden!’	(dergelijke	takken	betekenen	de	meivieringen	om	

jonge	meisjes	uit	te	nodigen	tot	amoureuse	betrekkingen	en	

daden.)	Een	directe	grove	belediging.	De	volgende	zondag	in	

dit	zelfde	huis	preekte	de	Rijcke	psalmen	en	zo	luid	dat	het	in	

de	roomse	kerk	was	te	horen.	Het	wordt	een	bestuurlijke	rel	

in	godsdienst	verkeer	in	de	regio.	De	hervormden	krijgen	geen	

zielen	in	aanwinst	in	Halsteren.	Halsteren	wordt	voor	die	tijdse	

begrippen	uitzonderlijk	‘paaps’.	(1620-1638)

Het	‘genezende	water’	van	de	St.	Quirijnbron	krijgt	een	

verborgen	bestaan.	Tot	het	meer	en	meer	in	de	vergetelheid	

raakt.	Maar	dan	gaat	het	al	ver	in	1600	en	daarna.	Dan	zijn	we	

inmiddels	al	125	jaar	verder	sinds	het	bestaan	van	de	kapel.

De	naam	St.	Quirijn	blijft	wel	bestaan.	In	wat	stukken	in	de	

17e	eeuw	en	op	oude	kaarten	komt	het	soms	nog	voor.	Zo	wordt	

het	aangegeven	als	‘St. Crijn’	of	‘St. Quirijn’	als	zijnde	een	

gehucht	of	buurtschap	bij	Halsteren.	Soms	wordt	een	gebouwtje	

getekend	dat	op	een	kerkje	of	kapel	lijkt.	Dat	moet	men	niet	te	

serieus	nemen	zo’n	afbeelding,	daar	de	kaarten	stammen	uit	

1700	en	later.	De	kapel	was	toen	allang	verdwenen.	Wel	is	een	

huisje	bekend.	In	1678	was	het	perceel	in	het	bezit	van	Johan	

van	der	Vlier.	Daarvoor	waren	er	al	eigenaars	als	Roeland	

Heckart	en	Jan	Wouters.	Op	het	perceel	van	69	roeden	(Bloois)	

dat	is	ongeveer	900	vierkante	meter,	dus	ca.	50	x	18	meter	

stond	toen	een	huisje	met	erf	‘De Prins’	geheten.	De	kapel	was	

dus	voor	1678	verdwenen	en	tot	een	woning	omgebouwd.	Niet	

groot	dus	allemaal.	Het	is	waarschijnlijk	dat	in	stichting	van	de	

kapel	het	perceel	groter	was	en	later	na	het	verval	het	perceel	is	

opgedeeld.	Dit	om	verkoop	of	pacht	



Op de voorgrond de zandweg rechtdoor die naar de afslag 300 meter verder
naar rechts naar beneden liep aan de rand van de nu genaamde ‘de Jankenberg’ 
en ‘Buurtweg’. Tussen de bomen door is de afslag naar links, ‘de ‘s-Heerenstrate’, 
nu ‘Oudeweg’, die naar het dorp Halsteren loopt.
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Impressietekening van de St. Quirijnskapel. Zou het zo kunnen zijn in 1480?
Tekening: Piet van de Watering 2013  

aantrekkelijker,	betaalbaar	te	maken	voor	de	nieuwe	eigenaar	

of	pachter.	Er	werd	heel	veel	land	gekocht,	verkocht,	verpacht	

en	verhuurd.	Zelfs	met	onderverpachting	en	onderverhuur.	

Door	de	rijke	‘grondbezitters’	die	land	pachten	van	weduwen	of	

erfgenamen.	Zo	ook	met	het	perceel	van	de	voormalige	kapel.	

De	tuin	en	hof	waren	hier	niet	bij.	Die	lagen	aan	de	overzijde	

van	de	straat,	waar	ook	het	waterputje	lag.	Dat	land	werd	

door	anderen	verpacht.	In	1683	op	22	januari	wordt	in	akte	

vernoemd	Jacobus	de	Cock	en	Aernhout	Cornelissen	Vermeren	

en	de	erfgenamen	van	de	overleden	Cornelis	Nouten	die	allen	

deelnemen	in	de	nalatenschap	van	landstukken.	Hierbij	is	een	

perceel	genaamd	‘de	Cappel’	in	Halsteren	en	een	stuk	land	erbij,	

‘het	anderhalf	gemet’	en	een	stuk	land	genaamd	‘het	buijkstuk’	

en	nog	een	weike.	Jacobus	de	Cock	wordt	eigenaar	of	pachter.	
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In	1697	behoorde	de	woning	toe	aan	de	weduwe	van	

Johan	La	Maistres,	die	het	weer	verhuurde	aan	de	weduwe	van	

Adriaan	Schoors.	Zelfs	in	1711	heeft	de	eigenaresse	(onderhuur)

het	huis	en	perceel	nog	in	beheer.	Na	reparaties	aan	het	huis	‘de	

Prins’	op	het	perceel	‘Ste	Quirijns	Cappelle’	brengt	het	voor	haar	

nog	jaarlijks	15	gulden	en	15	stuivers	op.	

Dan	is	er	gevonden	dat	op	31	december	van	1709	dat	huis	en	erf	

genaamd	‘den	Prins	Willem’	onder	de	rechtsmacht	van	Jacobus	

de	Cock,	getrouwd	met	Maria	Bolcove,	die	tevoren	weduwe	was	

van	Jan	Pijl,	dat	hij	Jacobus	de	Cock	een	rente	van	1	gulden	en	

5	stuivers	jaarlijks	zal	toekomen	ten	laste	van	de	armenmeester,	

Dorps	gereformeerde	kerk-armen	van	Halsteren.	Als	de	rente	

vervallen	is,	niet	meer	te	innen	of	te	ontvangen,	maar	in	strijd	

is	met	de	genoemde	rente,	afstand	te	doen,	de	regenten	van	de	

kerkarmen	te	machtigen	de	rente	zullen	ontvangen	van	Jacobus	

de	Kock	of	de	eigenaar	van	huis	en	erf.

In	1711	is	er	ook	een	akte	te	vinden	met	naam	Jacobus	de	Cok,	

(de	Cock,	hieruit	blijkt	dat	hij	geen	eigenaar	was	maar	pachter	

of	middelaar)	die	namens	de	erfgenamen	van	de	overleden	

Cornelis	Noutens	(zie	akte	in	1683)	een	stuk	land	(onder)

verhuurt,	genaamd	‘de	Cappel-blok’,	groot	omtrent	500	roeden,	

aan	Joris	Vermeren,	jaarlijks	voor	12	gulden.	Dit	is	natuurlijk	

het	stuk	grond	nr	4	en	5	samen	(zie	pag.	40)	De	Cok	(de	Kock)

kan	het	huisje	ook	hebben	mee	verpacht	dat	hij	weer	had	

verhuurt	aan	weduwe	van	Johan	La	Maistres.	En	dat	huisje	had	

een	relatie	met	de	gereformeerden	kerk-armen	van	Halsteren.

Dan	komt	de	‘St.	Quirijnkapel’	perceel	voor,	in	1716	in	bezit	

blijkt	te	zijn	van	Alexander	Faure.	1)	Maar	dan	is	er	opeens	in	

1719	in	de	dorpsrekening	van	Halsteren	te	zien	dat	de	gemeente	
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1) Alexander Faure Hugenoot en Fransman (1681-1759)  is raadsheer van de 

minderjarige markiezin Maria Henriëtte van Bergen op Zoom. Het begint 

zo: Bergen op Zoom heeft een markiezin Maria Elisabeth II van den Berg 

ofwel genaamd Elisabeth von Hohenzollern die in 1650 de stad regeerd. 

Zij sterft in 1671. Haar schoonzoon Frederic Maurice II de la Tour 

d’Auvergne is de opvolger en bestuurt het markiezaat namens zijn vrouw 

Henriëtta Francisca. Die sterft in 1698. Maurice sterft in 1707. 

De bestuurlijke opvolger wordt markies François Egon die sterft in 1710. 

Hij laat een 1-jarig dochtertje na die wettig markiezin is. Haar naam is 

Maria Henriëtte. Er volgt een voogdijschap keuze, Emanual Theodosius de la 

Tour d’Auvergne, bekend als kardinaal De Bouillon en de beide broers van de 

overleden markies, Henri Oswald en Frederic Constantin. De broers werden 

voogd (1714) maar de Raad van Brabant werd oppervoogd over de kleine 

5-jarige Maria. In 1722 trouwt Maria Henriëtta als 13-jarige met Johann 

Christiaan. Maria sterft al in 1728 op 19 jarige leeftijd.

In haar korte bestuur als markiezin van Bergen op Zoom was 

Alexander Faure haar raadsman, secretaris en werd later rentmeester van 

stad, Zuid- en Westkwartier van Bergen op Zoom.

Alexander Faure werd een persoon van aanzien in Bergen op Zoom en 

daarbuiten. Koopt landerijen en grondpercelen in Halsteren. (1703 en 1710)

Alexander was in 1741, 3e schepen van heerlijkheid Beijmoer.

We vinden ook nog een naam in archieven: Alexander Pieter Faure, een neef 

van hem die burgemeester was in Beijmoer van 1750-1776.

een	ontvangst	boekt	van	15	gulden	en	15	stuivers	per	jaar,	vanaf	

1716	achterstallig.	En	deze	betaling	komt	van	Alexander	Faure.	

Er	valt	echter	niet	uit	op	te	maken	waarop	deze	inkomsten	voor	

de	gemeente	op	doelen.	Zelfs	is	niet	op	te	maken	of	die	betaling	

kwam	van	verpachting	van	het	perceel	of	huis.	Het	kan	ook	

zijn	van	oude	renten	van	de	kapel,	huisje	die	naar	de	beheerder	

van	kerkgoederen-(kerk-armen),	gemeente	waren	overgegaan.	

De	grond	van	het	kapelperceel	wordt	namelijk	wel	door	de	

gemeente	Halsteren	middels	het	dorpsbestuur	geclaimd	van	

Faure	en	overgeschreven	op	de	ingelanden	van	Halsteren.	

Dus	waarschijnlijk	is	het	toch	een	perceel	kapel,	huisje	van	

Faure	naar	ingelanden	Halsteren	als	eindafrekeningen.	
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Dit is een cijnskaart, hoekenkaart van 1783. Best vrij laat. Toch 300 jaar later 
dan de bouw van de kapel. Van een gebouw is geen sprake meer. Perceel nr. 4 is 
69 roeden groot. 
A. Delahaye stelt dat de kapel lag op dit perceel. Maar kan het ook zijn dat er 
percelen erbij zijn in oorsprong van 1480? Dus een veel groter gebied. Gezien de 
naast omliggende percelen lijkt het stukje nr. 4 en andere percelen later te zijn op-
gedeeld van een groter stuk grond. Perceelnummering was er immers niet in 1489.
De wegsplitsing moet u zien als de splitsing nu bij de Oudeweg Halsteren.

Bron: 1783 J.B. Adan. Archief Historisch Centrum Markiezenhof Bergen op Zoom.
Onderzoek van archieven door A. Delahaye in  ‘Zeven eeuwen Halsteren’ 1980.
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De	boekingen	stoppen	abrupt	in	1726.	Is	dan	alles	financieel	

voldaan?	In	1746	staat	het	perceel	nog	steeds	op	naam	van	

de	ingelanden	Halsteren.	In	1767	is	er	een	eigenaar	van	het	

grondperceel.	Er	is	al	lang	geen	huis	meer.	De	omschrijving	is	

een	bos,	genaamd	‘De Capel’.

N



Even terug naar begin 1600.

De situatie met de roomsen en hervormden en daarbij het 
politieke bestuur is veeluit verwarrend. Was je nou in het 
80-jarig oorlogsgeweld voor of tegen de Spanjaarden? Was 
je nou in geloof roomskatholiek of hervormd? Niet veel 
mensen durfden zich daarover te uiten. Wat aanhangers van 
het calvinisme vormen groepen, wederdopers, calvinisten. 
Voorzichtigheid onder de bevolking wordt een soort van 
ingebouwde bescherming om niet voor ‘ketter’ te worden 
uitgemaakt. En dat is voor roomskatholieken en voor de 
lutheranen van belang voor lijfsbehoud.

Een doorbraak.

De	reformatie	zet	dus	serieus	door	na	1560,	als	je	gereformeerd	

of	doper	bent.	Het	loopt	van	zuid	naar	noord	en	komt	in	conflict	

met	overheden.	Nieuwe	geloofsradicalen	worden	opgepakt	

en	voor	Alva’s	‘Raad van Beroerten’	(1567-1576), ‘bloedraad’	

geworpen.	Dit	noemt	men	de	‘Spaanse Inquisitie’,	die	lang	zou	

duren	(1478-1834),	om	de	katholieke	orthodoxie	van	Spanje	

te	handhaven.	In	de	Nederlanden	en	ons	beoogd	gebied	was	

het	niet	zo	lang	en	hevig	als	elders	van	ca.	1567	tot	1576.	Een	

‘bloedraad’	is	het	voltrekken	van	vonnissen	aan	hen	die	op	

enigerlei	wijze	hadden	deelgenomen	aan	de	‘beeldenstorm’	in	

1566-1567.

Maar	we	zien	dat	in	Bergen	op	Zoom	en	daar	is	Halsteren	en	

ook	St.	Quirijn	bij	geweest	dat	de	kerken	worden	leeggeroofd	en	

alles	kort	en	klein	geslagen	wordt.

Het	is	de	genadeslag	voor	het	katholieke	geloof.	Althans	in	het	

openbaar.	Ondergronds	gloeit	het	roomse	wel	door.
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Maar	na	Alva’s	vertrek	in	1673	komt	er	weer	een	opleving	van	

het	protestantisme.	De	‘Pacificatie van Gent’	in	1576	heeft	de	

weg	vrij	gemaakt	voor	de	calvinisten.	Willem	van	Oranje,	is	hier	

direct	bij	betrokken	en	is	zelf	een	fanatiek	calvinist,	maar	is	ook	

tolerant	wat	betreft	godsdienstvrijheid	van	ieder.	Al	draagt	hij	

bij	aan	de	verspreiding	van	het	calvinisme.

De	St.	Quirijnkapel	heeft	in	de	late	reformatietijd	weinig	

openbare	functie	meer.	De	pelgrims	kunnen	niet	openlijk	hun	

roomse	religie	met	missen	bijwonen.	Als	we	het	putje	met	water	

bezien,	dat	aan	de	overzijde	van	de	straat	lag,	is	dat	natuurlijk	

gebleven.	Het	zal	in	de	volksgebruiken	en	verhalen	wel	een	

bestaan	hebben	verkregen	en	behouden.	In	functioneren	

weten	we	niet.	Maar	je	mag	veronderstellen	dat	of	je	nu	rooms	

of	protestant	bent	en	been	of	oogkwalen	hebt,	je	destijds	

ook	dat	‘St. Quirijnwater’	zou	gebruiken.	Daarbij	nam	men	

het	niet	zo	nauw.	De	naam	St.	Quirijn	zal	de	tijd	wel	hebben	

doorgeschemerd,	het	waarom	en	de	erediensten	niet.	Wellicht	

heeft	men	het	woord	‘Sint’	er	maar	af	gelaten	tot	‘Crijn’.

En	de	tijd	der	jaren	knabbelt	aan	de	overlevering.	Het	is	

gemakkelijk	hier	in	reuzenstappen	de	tijdsperiodes	door	te	

nemen	maar	in	de	echte	beleving	van	de	tijdsgeest	toen,	gaat	

het	maar	jaar,	na	jaar.	En	dan	is	100	of	200	jaar	al	bijna	twee,	

drie	of	vier	generaties	lang	in	mensenleven	heel	veel.

Globaal	tijdsbeeld

Stichting	kapel		 1480

Bloeiperiode	 	 100	jaar

Hervorming		 	 <	1580

Verval	 	 	 >	1640

Contrareformatie	 1780



U	ziet	de	cijfers,	een	beetje	afgerond	tot	1780,	dan	is	er	al	

zo’n	300	jaar	voorbij.	Wat	is	er	nog	over	aan	de	herinnering	

van	St.	Quirijn	en	het	waterputje?	Dat	zal	niet	veel	meer	zijn.	

Ten	eerste	de	kapel	is	volledig	verdwenen	of	omgebouwd	

tot	woonhuis	met	erf.	De	hof	van	het	voormalig		St.	Quirijn	

lag	apart	aan	de	andere	zijde	van	de	straat.	Is	dat	hof	er	nog	

in	1780?	Lijkt	mij	niet	het	geval.	Het	zal	opgegaan	zijn	in	

bouwland.	En	het	putje	dan?	Is	er	geen	bedevaart	voor	het	

water	meer?	Niemand	die	het	weet.	Zelfs	bij	benadering	niet.	

Het	is	een	‘vergeten’	oord	geworden.	Misschien	nog	steeds	in	de	

tegenwoordige	tijd	vergeten.

Het wordt anders.

Het	wordt	een	belangrijke	tijd	op	het	eind	van	de	1700	jaren.	

We	kunnen	het	noemen	als	een	contrareformatie.	

De	besturen	van	de	gewesten	en	gemeenten	hadden	invloeden	

op	maatschappij,	godsdienst	en	financiën.	Franse	legers	in	1784	

veranderden	de	tijdsgeest.	Vele	burgers	bewonderden	de	Franse	

vrijheden	en	keerden	zich	af	tegen	de	regionale	en	plaatselijke	

bestuursvormen.	Want	Holland	was	al	verscheurd	door	de	

Oranjes	en	de	patriotten.	Deze	laatsten	kregen	de	overhand,	

werden	bejubeld	maar	later	bleek	het	toch	te	zijn	een	dooie	

mus.	De	Fransen	met	Napoleon	aan	de	macht,	die	een	Europees	

avontuur	aanging	hadden	geen	oog	meer	voor	de	bevolking.	

In	1795	zonden	de	Staten	Generaal	de	brieven	aan	gemeenten	

rond	over	de	‘oppermacht van het volk’,	met	daarin	de	opdracht	

nieuwe	gemeentebesturen	te	vormen.	Dus	ook	in	Halsteren.	

Zo	kwam	het	dus	tot	een	verkiezing	van	een	gemeentebestuur	

op	11	mei	1795.	Het	gekozen	gemeentebestuur	moest	nu	

voortaan	alle	besluiten	nemen	ten	opzichte	van	de	burgers.	

In	1797	en	1798	zijn	er	in	Halsteren	nieuwe	gemeentebesturen.

Deze	tijdsperiode	is	een	belangrijke	stap	van	federalisme	
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Raadhuis te Halsteren anno 1800. Impressiecompositie. 
Hier werd een vrijheidsboom voor geplant. En die werd na 5 jaar weer heimelijk 
omgekapt. Als men dit niet had gedaan en ook het gebouw niet veranderd, dan 
hadden we een mooi tafereel behouden. Midden op het dak stond in 1751 al een 
luidklok. Fotocompositie: Piet van de Watering

(gemeenschap	van	Staten)	naar	ambtelijke	gemeenten.	

Maar	wel	met	een	Franse	druk	van	regelgeving.	Deze	allereerste	

‘gevoelens van vrijheid’	moeten	welhaast	beslissingen	doen	

plaats	vinden	op	plaatselijkheid.	In	Halsteren	werd	in	1795	een	

vrijheidsboom	geplant	ter	ere	van	de	nieuwe	orde.	De	gevoelens	

van	vrijheid	en	ook	in	godsdienst	komen	bij	de	bevolking	vrij.

Maar	de	boom	werd	al	vrij	snel	in	de	nacht	van	kerstmis	in	

1800,	door	politieke/religieuze	tegenstanders	omgehakt.



De St. Martinuskerk krijgt een patroonheilige 
St. Quirinus! En de kerk gaat men nu in de 
volksmond ook noemen St. Quirinuskerk. 

De Sint Martinus kerk in Halsteren (1430) is van oorsprong 
een katholieke, maar werd door de reformatie destijds 
protestant in 1647 (in functie), de naam St. Martinus werd 
gewoon nog gehandhaafd eeuwen lang. Ook als naam in 
de patroon van de protestanten. In 1799 werd deze kerk die 
N-hervormd was weer aan de katholieken teruggegeven. 
En dan komt nu het rare besluit! 
Of te noemen, hoe komt het Quirinusverhaal tot leven?

Was er dan toch nog leven in de Quirinusverering met 

zijn waterputje?

Niet	iedereen	was	blij	met	de	nieuwe	orde	want	in	1800	werd	de	

vrijheidsboom	met	zijn	vijfjarig	bestaan	door	tegenstanders	al	

weer	omgehakt	en	het	raadhuis	van	Halsteren	beschadigd.

De	volgende	gemeentebesturen	volgen	elkaar	snel	op	en	

gemeenten	gaan	ook	meer	samenwerken.

De	vorming	van	een	eigen	gemeente	zoals	in	1795	viel	meestal	

samen	met	de	bouw	van	een	kerk	en	het	stichten	van	een	

parochie.	Zo	gebeurde	dat	veelal	elders.	Nu	had	Halsteren	al	

een	kerk	de	St.	Martinuskerk,	van	oorsprong	roomskatholiek,	

die	in	1647	door	de	hervormden	in	beslag	werd	genomen.	

De	kerk	werd	in	1799	dus	weer	rooms.	En	men	zocht	naar	een	

nieuwe	parochie	(naam	en	heilige).	Een	dringende	noodzaak.	

Theorie:	Ik	kan	mij	indenken	dat	de	besturen	van	de	gemeente	

Halsteren	en	de	katholieke	gemeenschap	niets	zagen	in	de	‘oude	
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St. Martinuskerk te Halsteren anno 1430. 
Maar men neemt aan al van veel eerder datum.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

naam	van	St.	Martinus’	voor	de	nieuwe	parochie.	Men	vond	die	

als	een	‘besmet’	geval,	de	naam	misbruikt	door	de	hervormden	

die	de	kerk	een	kleine	150	jaar	in	bezit	hadden.	Met	naam	en	al.	

Maar	de	katholieken	dachten	van	welk	hout	nu	te	snijden?

Zo	kwam	dus	het	reveil	van	St.	Quirinus	weer	op.	Die	dan	maar	

te	kiezen?	Want	voorbeeld	doet	volgen.	Hoezo?	Vele	parochies	

in	Brabant	en	Vlaanderen	hebben	al	St.	Quirinussen.	En	hadden	

we	vroeger	ook	niet	een	band	met	St.	Quirijn?	Nou,	althans	een	

herinnering	eraan.	Men	moest	een	nieuwe	parochie	vormen	met	
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een	patroonheilige.	Bisdom	Antwerpen	heeft	er	zeker	een	hand	

in	gehad	bij	de	besluitvorming	van	de	parochiekeuze.	

Dus	een	kerk	met	de	verbonden	naam	van	een	heilige	

St.	Martinus	heeft	niets	te	maken	met	een	verbonden	naam	van	

een	parochieheilige?	Ik	denk	dus	dat	het	snel	voor	elkaar	was.	

Maar	is	er	toen	naar	St.	Quirijn	gezocht	in	archiefmateriaal?	

Welnee,	dat	was	allang	vergeten.	En	wat	was	er	met	het	

waterputje?	Er	moet	wel	overlevering	zijn	blijven	bestaan	onder	

de	bevolking	over	dit	putje,	dat	kan	niet	anders.	Een	koppeling	

hiermee	is	dan	ook	gekomen.	Maar	feitelijk	niet	op	historische	

gegevens.	Want	men	koos	voor	een	Quirinus	van	Siscia,	een	

bisschop,	een	heel	andere	dan	de	veldheer-tribuun	St.	Quirinus	

van	Neuss	uit	1480,	de	patroon	van	de	kapel.	Dat	is	op	zich	

niet	erg,	dat	kan	zeker	wel	los	staan	van	de	voormalige	kapel.	

Maar	de	koppeling	met	het	putje	is	niet	geheel	juist.	Men	koos	

wel	voor	een	waterton	in	de	kerk	met	‘gewijd’	Quirinuswater.	

Stempel	zal	wel	geweest	zijn	dat	het	bisdom	in	Antwerpen	

afgedwongen	heeft,	tot	een	bisschop	St.	Quirinus	van	Siscia	te	

kiezen.	Dat	staat	dichter	bij	het	katholieke	geloof.

Halsteren	parochie	had	in	1819,	900	katholieken.

Lepelstraat	parochie	had	in	1819,	1051	katholieken.

Beide	parochies	werden	beschouwd	als	één	parochie	met	

één	pastoor	in	Lepelstraat	(Petrus	Jacobs),	één	kapelaan	

die	Halsteren	diende	en	eigen	kerkbesturen	van	Halsteren	

en	Lepelstraat.	Dit	zou	duren	tot	1830	toen	beide	parochies	

splitsten	en	elk	een	afzonderlijke	parochie	werden.
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St. Quirinus van Siscia. Dit altaar stond in 1868 in de St. Martinuskerk te 
Halsteren. Die kerk kreeg bij de roomskatholieken in de volksmond ook de 
bijnaam St. Quirinuskerk! 

Nu staat dit altaar sinds 1911 in de (nieuwe) Sint Quirinuskerk in Halsteren.
Oplevering van de kerk was in 1913.
Foto: Piet van de Watering
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Quirinus van Siscia 

Was een bisschop en martelaar, die rond 300 n.Chr. leefde in 
Siscia, het huidige Sisak in Kroatië.

Quirinus vluchtte uit zijn bisdom voor de vervolging door Keizer 
Galerius. Hij werd door soldaten gearresteerd, teruggebracht 
naar Siscia en voorgeleid aan de bewindvoerder Maximus. 
Toen men hem beval de goden te offeren, antwoordde hij volgens 
de legende: ‘Ik heb er voor gekozen om niet meer een priester 
van Jupiter te worden, maar mijzelf als offer aan God aan te 
bieden. Ik prijs me gelukkig dat de tijd gekomen is dat ik priester 
en offer tegelijk kan worden’. De heilige werd hierop met de 
zweep geslagen. Rond middernacht zag men een merkwaardig 
licht rond om Quirinus, waardoor de gevangenisbewaarder aan 
zijn voeten neerviel en zei: ’Dienaar Gods, bid voor mij, want ik 

Sisek (Siscia) in Kroatie.
Een prent uit boek van Johannes Crellius, 1688.
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geloof dat er geen andere God is dan de God in wie U gelooft’.
Quirinus werd overgedragen aan Amantius, de gouverneur van 
Pannonia Prima. Deze bracht Quirinus naar Sabaria, het huidige 
Szombathely. Omdat Quirinus bleef weigeren te offeren aan de 
Romeinse goden, werd de heilige gemarteld, een molensteen 
om de hals gehangen en zo over de brug in de rivier de Raab 
geworpen. Toen hij in de rivier kwam, zonk hij niet, maar bleef 
drijven. Quirinus sprak het toekijkende volk toe. Dit wonder 
bekeerde veel heidenen. Al biddend stierf hij in het jaar 310.
Zijn lichaam werd opgevist en bewaard in de Basiliek van 
Sabaria. Tijdens de grote volksverhuizing vielen germaanse 
stammen het gebied binnen. De Christenen vluchtten naar Rome, 
namen zijn overblijfselen mee naar de St. Sebastiaankerk aan de 
Via Appia in Rome.

De heilige Quirinus verdrinkt. Een gravure ets van Raphael Sadeler I 
Antwerpen 1560 - Venetië 1628
Gemaakt te Munchen,1615. (detail afgebeeld)
Bron: Rijksmuseum Amsterdam.
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Quirinuswater.

Of het nu putjeswater of water uit de ton die in de kerk stond 
was, het was Quirinuswater. Gewijd water. En het werd verkocht.
‘Niet als medicijn; alleen geloof en vertrouwen. Naar gelieve in- 
en uitwendig te gebruiken. Bid gedurende negen dagen 2x daags 
vijf Onze Vaders en vijf Weesgegroeten. Het verdient aanbeveling 
dat iemand uit het gezin in die negen dagen de H. Mis bij woont. 
(voor kinderen kunnen de ouders de gebeden doen) 
Geloof en gebed moeten er op gericht zijn dat het gebruik van dit 
water de uitwerking mag hebben, welke de H. Kerk ervoor heeft 
afgesmeekt.’
(soms was hier ook bij een gebedsformulier)
Bron: Brabants Heem.

Een artefact in Sisek,
Kroatië.
St. Quirinus van Siscia.

Quirinus is in het 
Kroatisch:
KVIRIN
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De	voorspraak	van	St.	Quirinus	wordt	ingeroepen	tegen	pijn	in	

de	benen	en	voeten	en	tegen	jicht,	(oogziektes)	is	er	later	maar	

aan	toegevoegd	toen	het	putje	met	water	weer	als	cultusobject	

in	beeld	werd	gebracht.

Als	attribuut	heeft	de	H.	Quirinus	van	Siscia	een	molensteen,	

waarmee	hij	altijd	wordt	afgebeeld.	Zijn	naamdag	valt	op	4	juni.

Parochies.

In	1430	heeft	Halsteren	een	kerk	St.	Martinus,	maar	de	

parochie	hiernaar	vernoemd	is	er	al	in	1253.	De	heilige	

(St.	Maarten)	wordt	gevierd	op	zijn	naamdag	11	november.	

Hij	wordt	ingeroepen	voor	wering	van	besmettelijke	ziekten	van	

mens	en	vee	en	ter	bevordering	van	de	vruchtbaarheid.	

Van	het	St.	Martinusarchief	van	de	parochie	is	voor	de	

hervorming	niets	meer	bewaard.	In	aanloop	naar	het	

omslagpunt	later	is	de	katholieke	kerk	nog	steeds	actief	met	

schuurkerken,	vooral	ook	in	Lepelstraat.

Dan	is	er	dus	het	omslagpunt	van	hervormd	weer	naar	rooms.	

Godsdienstvrijheid	is	weer	actueel.	In	1799	van	crusiaal	belang	

dat	er	een	nieuwe	parochie	met	patroonheilige	moet	komen.	

De	patroonheilige	wordt	gekozen	als	St.	Quirinus.	Vanaf	toen	is	

de	Halsterse	maatschappij,	de	gemeentelijke	taal	en	de	taal	der	

burgers,	die	de	naam	St.	Martinus,	(als	voorheen	als	hervormd	

rekenen!)	vermijden,	niet	meer	uitspreken	of	zelfs	schrijven!

Opvallend	is	dat	de	kerk	van	Lepelstraat	feitelijk	de	hoofdkerk	

van	de	parochie	bleef.	Dat	is	in	1830	veranderd	in	twee	

parochies.	Halsteren	en	Lepelstraat.

Dus	het	besluit	was	er	terug	te	grijpen	naar	vroeger	eeuwen	

naar	de	naam	St.	Quirinus.	Maar	had	men	weet	van	
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verschillende	patroonheiligen	met	die	naam?	Er	zijn	er	wel	vier	

te	noemen:	1. St. Quirinus van Neuss, 2. Quirinus van Siscia, 

3. Quirinus van Tegernsee, en 4. Quirinus van Malmèdy. 

Het	inrichten	van	de	nieuwe	parochie	in	Halsteren	zal	wel	wat	

hulp	van	het	bisdom	Antwerpen	gekregen	hebben.	

Veel	inventaris	is	bij	de	inrichting	van	de	kerk	gekomen	uit	

België.	Reeds	in	1803	ontving	de	kerk	vanuit	Rome	al	een	reliek	

van	St.	Quirinus,	al	zeer	kort	na	de	terug	verworven	kerk.	

Het	is	de	vraag	of	dit	wel	een	‘echt’	reliek	was.	De	kerk	werd	

echt	rooms	aangekleed.	

In	1868	volgt	er	een	altaarplaatsing	in	de	kerk	ter	ere	van	

St.	Quirinus,	(van	Siscia).	Geschonken	door	A.H.	Testers	en	

M.	Keulemans.	Gemaakt	door	de	beeldhouwer	J.C.	Jacobs	

uit	Antwerpen	en	dit	beeld	werd	geschilderd	door	P.	Dirckx	

uit	Roosendaal.	Dit	altaar	met	beeld	staat	tegenwoordig	in	de	

‘nieuwe’	kerk	St.	Quirinus	te	Halsteren.	Tegenwoordig	parochie	

St.	Christoffel	(2008).

Men	spreekt	in	de	volksmond	na	1799	en	in	1830	als	de	

parochie	is	gevormd,	100	jaar	lang,	geheel	niet	meer	over	de	

naam	St.	Martinuskerk	maar	over	St.	Quirinuskerk!	Al	blijft	de	

kerk	officieel	wel	St.	Martinuskerk.	Van	een	putje	met	water	is	

geheel	geen	beeldvorming.	Dat	komt	pas	later	(1924)	er	weer	

bij	(ten	onrechte).	Wel	heeft	men	een	ton	water	achter	in	de	

kerk	staan,	St.	Quirinus,	wijwater.	De	bisschop-martelaar	heeft	

immers	connecties	met	water	bij	de	poging	hem	te	verdrinken	

en	dit	was	een	wonder	dat	hij	niet	zonk.

Pas	als	de	plannen	tot	de	bouw	van	een	nieuwe	kerk	

er	komen	en	die	kerk	in	1911	wordt	gebouwd	naar	een	

ontwerp	van	architect	J.Th.J.	Cuypers,	krijgt	die	nieuwe	

kerk	in	Halsteren	ook	deze	patroonheilige	St.	Quirinus	
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van	Siscia.	De	‘oude’	kerk	krijgt	zijn	naam	weer	terug	

St.	Martinuskerk.	Er	is	dus	sprake	van	een	112	jaar	

voortzetting	patroonheilige,	het	meenemen	van	hem	van	de	

oude	kerk	naar	de	nieuwe	kerk.	Maar	die	112	jaar	kende	die	

ook	de	voorspraken	en	de	genezende	werking	van	

St.	Quirijnswater	uit	het	putje?

Nee,	dat	is	later	toegevoegd.	Er	was	wel	wijwater,	maar	

niet	van	het	betreffende	putje.	Is	dat	omdat	men	na	

1900	of	misschien	wat	eerder	heeft	ingezien	dat	men	een	

‘verkeerde’	Quirinus	had?	Of	niet	geheel	compleet	was?	

Dat	bij	nader	studie	in	archieven	feiten	kwamen	vast	te	

staan,	de	daadwerkelijke	percelen	en	het	waterputje	van	

St.	Quirijn	in	1480?	Maar	men	toen	al	zo	ver	gevorderd	was	

met	‘hun’	Quirinus	dat	er	geen	weg	terug	meer	was?	

Het	moest	echt	meer	katholiek	zijn!

Het	blijft	een	vraag.	Wel	is	toen	in	1924	het	waterputje	en	

‘genezend	water’	van	de	bron	toegevoegd	in	de	aanroeping	

als	zijnde	een	compromis,	een	samenvoeging	van	beide	

Quirinussen.	Zo	heeft	dan	elk	wat.	Wisten	de	burgers	veel?	

Of	in	hun	onwetendheid	dit	zo	te	laten?

De waterton met wijwater,
geen putjeswater.
Deze ton stond al in de jaren 
van 1800 tot 1912 in de 
St. Martinuskerk.
St. Quirinus van Siscia.
Verhuisde mee naar de nieuwe 
kerk van St. Quirinus in 1913.
Kreeg in 1924 de toevoeging 
van St. Quirinus putjeswater.
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De Dom kerk te Neuss in Duitsland. Gewijd aan Sint Quirinus.

Met de foto op pagina 57 rechts van een interieurfoto van de kerk 
Sint Quirinus in Halsteren is er veel gelijkenis.
De foto van het kerkinterieur in Halsteren is van 1918. Het ronde altaarkoor 
heeft nog geen beschilderingen in het gewelf en in de nissen.

Foto rechtsonder. De St. Quirinuskerk in 2012. In de Dorpsstraat te Halsteren. 
In de achtergrond is zichtbaar ‘de oude kerk’ St. Martinuskerk.
Van 1803 tot 1911 had die kerk ook de naam St. Quirinuskerk.

De kerk is op 15 oktober 1912 ingezegend en in gebruik genomen.
26 Mei 1913 werd de kerk door Mgr. J. Meeuwissen geconsacreerd met als 
patroonheilige St. Quirinus.
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De St. Quirinuskerk in Halsteren in 2013. Een volledige restauratie van de 
kerk zowel buiten als binnen is afgerond. De kerkparochie heeft de
parochieheilige St. Christoffel, vanaf 2008.

De St. Quirinuskerk in Halsteren is er vanaf de inwijding in 1913.
Een ontwerp van architect  J.Th.J. Cuijpers (1861-1949) Roermond. 
Hij heeft vele kerken ontworpen, eerst in Neogotische stijl, later meer 
Romaans. van 1899 tot 1908 werkte hij samen met Jan Stuyt (1868-1934), 
vanaf 1920 tot zijn dood in 1949 met zijn Pierre Cuijpers jr. (1891-1982).
Bekend zijn kerken: St. Bavokathedraal te Haarlem, St. Gummaruskerk te 
Steenbergen, St. Laurentiuskerk te Breda-Ginneken, St. Laurentiuskerk te 
Dongen, Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te Bergen op Zoom.
De St. Quirinuskerk van Halsteren vertoont veel verwantschap met de 
Rozenkranskerk (‘Obrechtkerk’) in Amsterdam (1908-1911). De St. Quirinus-
kerk heeft een Romaans architectuur met enkele Neogotische en Byzantijnse 
elementen. De eerste steen werd gelegd op 5 september 1911.
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De kerk is voorzien van randboogramen, vaak in groepen van vijf of drie. 
De entree van de kerk (portaal) bestaat uit een eikenhouten orgeltribune uit 
1643, afkomstig van de oude St. Martinuskerk. De tribune (portaal) is 
vervaardigd door Jan Colijns de Nole uit Antwerpen. 
Het prachtige orgel is in 1954 door de fa. B. Pels en zoon uit Alkmaar gebouwd.

De bouwheer van de nieuwe St. Quirinuskerk te Halsteren is pastoor 
Willem Jozef van der Poll, geboren te Oosterhout, directeur van het 
Bisschoppelijk Instituut te Huijbergen. Hij werd benoemd tot pastoor te Halsteren 
op 12 september 1908. Van der Poll overleed op 29 oktober 1916.
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Het historisch St. Quirinusputje op De Jankenberg.

Het is een beschreven feit dat de St. Quirijnkapel en zijn hof een 
waterputje had. Vanaf de bouwoorsprong in 1478. 
Het St. Quirinusputje is later opgegaan in een perceel bouwland, 
‘De Jankenberg’ genaamd. Het perceel was in 1697 en ook nog 
in 1711 in het bezit van Marcelis Alexander van Stapele, schout 
van de Noordgeest. De naam ‘De Jankenberg’ zou wel eens 
verband kunnen houden met het waterputje. Misschien is het 
een oneerbiedige naam, wat spottend voor de plaats, waar de 
‘goed’gelovigen genezing voor hun kwalen kwamen vragen. 
Dat gebeurde in die tijd met wat passie en hardop praten en 
bidden en daarbij wenen (janken). Maar er zijn ook geologische 
redenen om de naam ‘De Jankenberg’ te verklaren. Daar kom 
ik later nog op terug. Nog lang na deze tijd en dan is het al in 
1700 wordt de naam nog steeds vermeld in schotboeken uit het 
archief, wat aanduid dat de volksdevotie voor het water is blijven 
bestaan terwijl de kapel zelfs geheel verdwenen was. Het zou 
nog wel een generatie voortzetten. Terwijl het waterputje toch 
langzaam van het perceel verdween ten bate van bouwgronden. 
Perceeleigenaar wordt gemeld in 1711 door 
Mr. Justus Paschasius van Stapele, ‘uit hoofde van de heer, 
schout Mr. Marcelis Alexander van Stapele, een stukje land 
gelegen bij het ‘Ste Quirijnsputje, groot 1 gemet en 194 roeden, 
verhuurt aan Pieter Droonen jaarlijks voor 5 gulden.’ 

De plaats van het waterputje.

Daar is veel misverstand over gekomen in de 20e eeuw. 
Oude beschrijvingen geven aan, dat de St. Quirijnkapel 
stond aan de linkerzijde van de weg naar Tholen (kaart) 
(vanuit Bergen op Zoom gezien), terwijl men dacht de 
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Cijnspercelen in hoekkaart uit 1783 van J.B. Adan. 
Bron: Archief Historisch Centrum Markiezenhof Bergen op Zoom.

De plaats van het historische putje moet men situeren bij de splitsing thans 
Oudeweg en Halsterseweg. Ook op deze kaart verklaart 
A. Delahaye in het boek ‘Zeven Eeuwen Halsteren’ in 1974 stelt dat het 
putjeperceel te zoeken is op perceel nr. 1. Groot 41 roeden. Dat is ongeveer 
530 vierkante meter, ca. 35 x 15 meter. Het is duidelijk dat het hof eerder 
groter was. Het land is in percelen verder opgedeeld. Zal later weer toege-
voegd worden aan groter perceel in 1880. (zie pagina 69)

bron te situeren aan de ‘Oude Steenbergsche Baan’, nu 
Buurtweg. Ook in oude naam ‘Steenweg’. Dat is niet juist. 
De thans aanwezige Halsterseweg voorheen genaamd 
‘‘s-Heerenstrate’, (later weer ‘Grintweg’) was vroeger 
niets meer dan een karrenspoor vanuit de richting 
Antoniusmolen, die er overigens toen nog niet stond. 
De weg splitste bij de Oudeweg, die ook genaamd was als 
de hoofdstraat ‘‘s-Heerenstrate’, de weg naar Tholen en naar 
het dorp. De hoek van de splitsing (puntig nog) is haast 
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De Halsterseweg met de vier huizen nu in 2013. Hier is de historische kapelplaats van 
Sint Quirijn begonnen. Achter de rij van vier huizen stond nog een vijfde huis.
Dat is afgebroken om plaats te maken voor een inrit naar een winkelmagazijn.

nooit veranderd. Bijna in het begin van de Oudeweg moeten 
we het perceel van de kapel plaatsen. Een nauwkeurig 
onderzoek van de schotboeken en de daarbij behorende 
kaarten (afb.pag 40) toont aan dat de kapel gestaan heeft op 
de plaats van de vijf huizen (staan er nu nog vier), die ten 
noorden van voormalige meubelzaak Huybrechts staan. 
De huizen die er nu nog staan zijn huisnummers, 44, 46, 
48 en 50. Eén huis (nr. 5) is afgebroken (nu ingang - inrit 
geworden naar de magazijnen van de winkel) en ook dit zou 
de plaats kunnen zijn waar ooit de kapel stond! 
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In 1711 is er een vermelding in het schotboek Halsteren dat ‘Meeuws en 
Cornelis de Coning hebben van de erfgenamen van Janneken Marijnissen, 
1 gemet land genaamd ‘oft wel’ (hof-wel) dat is gelegen bij Ste Quirijns putje, 
getaxeerd jaarlijks op 5 gulden’. (wel is de naam voor waterbron).

De Halsterseweg de rij huizen nu in 2013. Dit is de historische hof en putje plaats van 
Sint Quirijn. Natuurlijk waren er geen huizen in 1480, 1711, 1880 en later. De weg was 
een karrenspoor. Het gebied geheel duin en heidevelden. Onder een van deze huizen 
of in de tuinen ervan, kan het oorspronkelijke historische putje hebben gelegen.

Het	waterputje	dat	in	een	hof	lag	aan	de	overzijde	van	de	

zandweg,	zoeken	we	een	beetje	schuin	noordelijker-oostelijker.	

We	denken	dan	aan	de	huisnummers	23,	25,	27,	29,	31	en	33.	

(foto’s boven en kaart pag. 61)	Dus	het	waterputje	ligt	wel	een	

paar	honderd	meter	zuidelijker	dan	men	in	1924	aanwees.	

Maar	ja,	toen	was	men	op	zoek	naar	‘wij’water.	(putje	bronwater)
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Kaartje uit gemeentearchief van Halsteren. 1832

Balkje is 50 meter lengte.
Op het perceel nr 4 van 1783 staan nog geen huizen. 
Ook in 1832 het kaartje rechts, ook nog niet.
Dit perceel zal later weer worden opgedeeld in 2, later 3, dan 4 percelen, 
met evenveel woningen.

Kaartje van in cijns uitgegeven 
percelen 1783.
J.B. Adan. De percelen in ponds-
kaarten worden opgetekend in 
hoeken met nummering en grootte 
in roeden.

Bron: Archief Historisch Centrum 
Markiezenhof Bergen op Zoom.
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Luchtfoto van 1957. Halsteren. De straat ‘Oudeweg’ met splitsing ‘Halsterseweg’, 
bij het linker cirkeltje. Vergelijk de percelen met die van de vorige pagina. 
Percelen werden in voorgaande decenia’s en eeuwen geleden opgedeeld. 
Rechtsboven is het nieuwe kruispunt te zien met de weg richting Steenbergen. 
Is in 1955 gereed. Er is een verbindingswegje gemaakt van dit kruispunt naar de 
‘Buurtweg’. U ziet de ‘Oude Steenbergsche Baan’ lopen vanaf huize ‘St. Crijn’ 
naar beneden naar café ‘Excelcior’. 
De cirkels geven aan de plaatsen van de waterputjes. Links 1489, rechts 1924.
Bron: Archief Heemkundekring Halchterth, Halsteren.
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De ‘St. Quirinuskapel van Neuss’ (1985) op de achtergrond en het devotiebord van de 
‘St. Quirinus van Siscia’ (2009) op de voorgrond, foto 2013. 
Allebei op de verkeerde plaats. Het cirkeltje is de bordplaats van 1924. De pijlen zijn 
het trace van de weg die er destijds liep.
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U ziet hier de houtwal links, foto 2013. Op de achtergrond het huis ‘Sinte Cryn.’
De straatweg (pijl) ‘Oude Steenbergsche Baan’, liep hier tot de jaren 1968. 
En meer sterk afhellend dan nu. Met een slootje aan de walkant en ook het 
Quirinusbord met putje van 1924. Bij het cirkeltje. Aan de walkant langs de ‘Oude 
Steenbergsche Baan’ stonden ook nog drie huizen. Zie de luchtfoto van pagina 65.
Het devotiebord dat er nu staat, rechts in de achtergrond is daar geplaatst in 2009.
Beide plaatsen zijn niet de historische bronplaatsen. 
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Kaart van B.A. Dan. 1791
Bron: Brabants Historisch Informatiecentrum UV Tilburg en 
Erfgoedhuis Noord-Brabant. Beelddatabank Historische Kaarten Brabant.

Detail van de kaart West-Kwartier van het markiezaat van Bergen op Zoom, 
waarop de domeinen van de jaren 1781-1783 staan.

Pijl is de historische kapelplaats nabij de (Oudeweg). Op de kaart is er al helemaal geen 
kapel meer te zien en ook geen aanduiding van de plaats St. Quirijn.
De stippellijn is de grenslijn van heerlijkheid Halsteren en Noordgeest.
Deze loopt voor een deel over De Jankenberg. Het deel rechts is ook een stukje 
Jankenberg is grondgebied van heerlijkheid Noordgeest.
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Kaartje uit gemeentearchief van Halsteren. 1880

Op het perceel 1218 en 1219 staan twee woningen. De een is wat groter en 
de andere wat kleiner in oppervlakte. Zelfs perceel nr. 693 en ook 697 
kunnen de oorspronkelijke plaats zijn van de kapel. Immers bij de bouw van 
de kapel in 1480 of zelfs eerder is er maar één perceel, al het land was van 
de domeinheer! De percelen zijn allemaal later opgedeeld in kleinere stukken 
of daarna weer samengevoegd naar grotere percelen.Vele veranderingen!
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De vergissing van 1799 wordt ‘goed’ gepraat.

De levendigheid van de verering St. Quirinus krijgt met het 
terugwinnen van de ‘oude’ kerk na 1800 een vlucht van 
bloei. Naast de Quirinus reliek (via bisdom Antwerpen) 
met een verklaring van ‘echtheid’ vanuit Rome verleende 
de paus in 1842 een eeuwigdurende volle aflaat, die kon 
worden verdiend op het feest van St. Quirinus op 4 juni en 
gedurende het octaaf, 8 dagen daarna. Een aparte offerkist 
voor Quirinus werd in 1863 gemaakt. 

Maar	hoe	komen	we	dan	tot	het	Quirinuswater?	Het	zullen	

notabelen	zijn	geweest	die	gezocht	hebben	naar	een	putje.	

Wellicht	is	er	wat	historisch	onderzoek	gedaan	en	is	een	

St.	Quirijnputje	in	archieven	gevonden.	Maar	dan	is	het	al	1900.	

De	plannen	voor	een	nieuw	kerkgebouw	beginnen.	

De	infrastructuur	van	Halsteren	werd	danig	veranderd,	de	

wegen	verbreed	verhard	en	omgelegd.	De	Oudeweg	werd	geen	

hoofdstraat	meer.	De	Halsterseweg	naar	Tholen	en	dorp	kreeg	

nu	een	wijde	bocht,	‘De Grintweg.’	Met	nog	geen	doorgang	

richting	Steenbergen.	Daar	was	een	aftakking	straat	naar	rechts	

voor,	sterk	gekromd,	flink	naar	beneden	lopend	met	de	naam	

‘Oude Steenbergsche straatweg’,	ook	wel	‘Steenbergsche Baan’	

genoemd.	En	nog	een	oudere	naam,	‘Steenweg’.

In	ieder	geval	bouwde	George	van	Raemdonck	(1880-1966)	in	

1922	er	een	woonhuis	op	de	hoek	in	nieuw-historiserende	stijl	

precies	bij	de	aftakking	naar	rechts.	Geheel	van	eigen	ontwerp,	

in	samenwerking	met	architect	F.	Rampaert	uit	Bergen	op	

Zoom.	Hij	liet	zich	in	zijn	ontwerp	vooral	inspireren	door	het	

oude	raadhuis	van	Halsteren	en	de	boerderij	‘t Lindeke’.	
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Het huis ‘St. Crijn’ dat George van Raemdonck liet bouwen in 1922.
Foto: Piet van de Watering. 1972.

Hoog	gelegen	op	de	hoek	van	de	‘De Jankenberg’	staat	het	huis	

er	nog	steeds	als	een	monument.	Hij	noemde	dit	huis	

‘Sinte Cryn’	en	hakte	de	naam	in	een	gevelsteen.	Vóór	het	

huis	werd	een	bakstenen	zuil	geplaatst	met	een	beeld	van	

St.	Quirinus	erop	(Siscia	met	molensteen)	gemaakt	door	de	

Amsterdamse	beeldhouwer	Adrianus	Remiëns	(1880-1972).	

Ook	is	een	gevelsteen	aanwezig	met	reliëf	met	de	voorstelling	

van	St.	Quirinus.	Was	hij	zo	gefascineerd	voor	de	christelijke	

Quirinus?	Er	kan	een	gedachte	achter	zitten	met	de	nostalgie	

van	de	kerk	St.	Quirinus	(de	St.	Martinuskerk).	Hij	heeft	

namelijk	vanaf	1914	onder	aan	de	voet	van	deze	kerk	gewoond	

op	de	hoek	Kromstraat-Nieuwstraat.	Hij	maakte	daar	vele	



72

tekeningen	van	het	raadhuis	Halsteren,	pal	naast	zijn	deur.	

De	kerk	werd	nog	steeds	de	‘oude	Quirinuskerk’	genoemd.	

Als	de	nieuwe	St.	Quirinuskerk	een	paar	jaar	klaar	is,	woonde	

hij	nog	steeds	aan	de	Nieuwstraat	(Koolweg).	Daarna	ging	hij	in	

1922	naar	zijn	nieuw	gebouwde	woning	op	‘De Jankenberg.’	

Theorie:	Was	van	Raemdonck	en	de	overige	geestelijkheid	er	zo	

van	overtuigd	de	historische	plaats	van	een	bronputje	te	hebben	

gevonden?	Van	Raemdonck	(Belg)	in	Halsteren	is	een	persoon	

van	aanzien	naast	een	dokter	of	pastoor,	hoorde	in	die	tijd	bij	

notabelen	als	onderwijzers,	zoals	meester	P.J.	Verhoeven,	ook	

een	Belgische	vluchteling	en	kunstenaar	Frans	Hagenaars.

Was	hij	bekend	met	de	‘story’	van	een	kapel	en	putje	van	

vroeger	eeuwen?	Heeft	natuurlijk	over	de	Quirinusstory	

middeleeuwen	gehoord	via	Verhoeven.	In	ieder	geval	schilderde	

hij	voor	zichzelf	een	schilderijtje	in	1919	dat	hij	noemt:	

‘The	Chapel	at	Halsteren’.	

Een	volkomen	op	fantasie	berustend	tafereel?	Romantisch	in	

een	landschapje.	Heeft	wat	weg	van	het	Halsterse	raadhuis.	

Maar	is	dit	geheel	niet.	Ik	ken	helemaal	geen	kapel	van	

Halsteren	uit	die	tijdsperiode.	Heeft	hij	op	atlassen	‘St.	Quirijn’	

gevonden?	In	historische	bronnen	gezocht?	

George	Van	Raemdonck	was	een	bekend	kunstenaar	in	

België	en	Nederland	en	beroemd	om	zijn	striptekeningen.	

Reizen	door	heel	Nederland,	ontmoetingen	met	schrijvers	en	

andere	kunstenaars	was	hem	niet	vreemd.	Daarbij	heeft	hij	

op	verschillende	plaatsen	gewoond.	Met	zijn	burgerschap	in	

Halsteren	in	1914	kreeg	de	gemeente	een	gesprekspartner	in	de	

omgang	met	andere	notabelen	waaronder	natuurlijk	de	pastoor	

Adrianus	van	Gastel,	die	ook	nog	maar	enkele	jaren	later	in	

Halsteren	was	gekomen	in	de	parochie,	was	Quirinus	
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bespreekonderwerp	geworden.	En	als	George	van	Raemdonck	

dan	in	1922	zijn	huis	bouwt	en	ook	nog	eens	‘Sinte	Cryn’	noemt	

is	de	pastoor	verkocht.	

Theorie:	Is	George	van	Raemdonck	de	‘uitvinder’	van	de	

(verkeerde	plaats)	Sintekrijnsputje?	Immers	nabij	z’n	nieuwe	

woning	vindt	hij	een	waterbron	in	een	slootje.	Nog	meer	

overtuiging	voor	het	Quirinus,	St.	Quirijn	devotie.	Zo	kwam	er	

dus	een	‘overtuiging’	of	‘aangepraat’	St.	Crijnsputje.

Want	er	was	wel	een	putje	in	de	buurt	dat	een	waterbron	was.	

Niet	verwonderlijk,	wist	men	toen	al	iets	van	geologie?	Het	was	

één	en	al	bron-	en	grondwater	daar	onderaan ‘De Jankenberg!’

Maar	de	cultus	van	putje	en	water	was	al	eerder	in	leven.	

Reeds	in	1919	werd	een	broederschap	opgericht	vanuit	de	

parochie,	(met	het	nieuwe	kerkgebouw)	met	het	doel	de	

voorspraak	van	St.	Quirinus	op	te	vijzelen.	Dit	ter	bevordering	

van	geestelijke	en	lichamelijke	klachten	bij	mens	en	dier	te	

bezweren.	En	dit	vooral	af	te	kijken	van	de	St.	Quirinus	van	

Neuss.	Want	Quirinus	van	Siscia	had	alleen	maar	beenkwalen	

en	jicht	voorspraak.	Men	voegt	er	nu	aan	toe,	vooral	gebruik	

van	het	putjeswater	tegen	oogziekten.	In	de	oude	kerk	stond	

ook	een	ton	met	wijwater.	Van	een	putje	met	water	moet	men	

nog	enkele	jaren	wachten.	De	verering	van	St.	Quirinus	werd	

vol	gevierd,	zoals	elke	laatste	zondag	van	de	maand,	werd	het	

Quirinusbeeld	uitgestald	ter	verering,	evenals	de	reliek.	Men	

had	overtuigende	aanhangers	en	ook	pelgrims	uit	ver	gebied.	

Op	6	maart	1919	werd	voor	een	periode	van	zeven	jaar	een	volle	

aflaat	verleend	aan	hen	die	de	parochiekerk	bezochten,	biechten	

en	ter	communie	gingen.	Dit	alles	natuurlijk	in	de	‘nieuwe’	kerk	

St.	Quirinus	in	de	Dorpsstraat	van	Halsteren.
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George van Raemdonck.

George van Raemdonck werd geboren te Antwerpen op 
28 augustus 1888. Zoon van een welgestelde familie. 
Zijn vader was apotheker te Antwerpen. George wordt al op z’n 
15e student en gaat naar de Academie in Antwerpen van 1903-
1908. Daarna, van 1908-1914 volgde hij lessen aan het Nationaal 
Hoger Instituut van Schone Kunsten te Antwerpen, waar hij leerde 
landschapsschilderen o.l.v. Frans Courtens. Maar zijn eigenlijke 
hart ligt bij het muziek maken en dan speciaal voor viool. Hij neemt 
dan ook vioollessen op het Conservatorium. De muziekrichting 
wordt geen succes en hij gaat weer tekenen.
In 1909 gaat hij in Zwijndrecht bij Antwerpen wonen. 
Zijn al artistieke karakter krijgt ook meer bohémien, van de hand 
in de tand kunstenaar. In 1913 trouwt hij te Zwijndrecht met 
Adriana Denissen. Hun eerste dochter, Pauline wordt een jaar 
later geboren. De eerste wereldoorlog breekt uit in dit jaar en met 
vele andere Belgische vluchtelingen komt hij met zijn gezin in 
Halsteren wonen. In de Nieuwstraat, voorheen genaamd Koolweg, 
onder aan de voet van de St. Martinuskerk. De tweede dochter 
Anna, wordt in Halsteren geboren in 1916. Hij ontmoet in 1917 de 
schrijver A.M. de Jong en ze gaan samenwerken in schrijven en 
tekenen. Dat gaat voorbeeldig en is commercieel succesvol.
Zodanig succesvol dat hij in 1922 uit zijn armetierig huisje gaat 
verhuizen. Een enorm huis laat hij bouwen in Halsteren en noemt 
het ‘Sinte Cryn’. Ook in dit jaar begint hij samen met de Jong 
aan het stripverhaal ‘Bulletje en Boonestaak’. 2 mei 1922 komt 
de eerste strip uit in ‘Het Volk’ en de strip zal voortgezet worden 
tot 17 november 1937. Voor dit ene verhaal maakt hij maar liefst 
8856 tekeningen. Nog vele andere striptekeningen met verhalen 
lopen in carrière door. Hij is in Nederland een bekend kunstenaar 
geworden. Maar ook in Halsteren een ruwe diamant. Hij kon de 
expressie goed in een tekening treffen, rauw van verhaal, soms 
met bloot erbij. Motieven van slavernij, imperialisme, anti militair, 
woeker en de invloeden van godsdienst, allemaal geen taboe.
Men ziet hem in Halsteren dan ook als een eigenzinnig 
doorgewinterd strateeg. Als was het een ‘rooie rakker’. 
Persvrijheid voorop. Een kunstenaar fantast met prikkelende spot.
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George van Raemdonck, schilderij ‘The Chapel at Halsteren’ 1919. 
Deze foto komt uit een intervieuw-filmverslag van Beeldbank Azura België. 
Een film van Frans van Kiel. Interview door Evert Perilleux ten huize 
George van Raemdonck te Bouchout België. Gaat het tafereel om een vastleg-
ging van een bestaande kapel in Halsteren? Hij bedoeld toch zeker niet de kapel 
van 1480? Hij hield van een geromaniseerde stijl in architectuur, kijk maar naar 
zijn ontwerp van zijn huis ‘Sinte Cryn’. Hoe dan ook, de vraag is, hoe komt dat ‘
St. Crijnsputje tot reveil in Halsteren? We kunnen alleen maar gissen, niemand 
kan het meer vertellen. De generatie van 1900 is er niet meer en niets is hier over 
opgeschreven.

George van Raemdonck, zelfportret.

In 1924 wordt nabij zijn woning een waterputje gevonden en in 
samenwerking met de pastoor Adriaan van Gastel wordt er een 
devotiebord bij geplaatst. George schildert de eerste afbeelding 
van St. Quirinus op dit bord. In 1928 verhuist hij weer naar 
Zwijndrecht, wat later terug naar Antwerpen. Hij moet in België zijn 
stripcarrière geheel opnieuw oppakken en dat lukt ook. In 1947 
gaat hij in Bouchout wonen. Naast zijn strips maakt hij nu ook 
vooral schilderijen. Tot aan zijn dood in 1966.

Bron: Ronald Vanoystaeyen, België
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P.J. Verhoeven.

Geboren in Putte en is onderwijzer in Kalmthout van 1899-1914.
Kwam ook als Belgisch vluchteling in 1914, 68 jaar oud inmiddels, 
in Halsteren wonen tot zijn dood in 1927. Hij past precies in de 
dorpslegende van Quirinus. Als dorpsgeleerde was hij beroemd in 
zijn onderwijs, man van wetenschappen, wiskunde, klassieke talen, 
practicus in planten en insecten, maar vooral als een speurder in 
plaatselijke archieven en geschiedenis. Hij leeft als een bohemien, 
is vrijgezel en zijn woonomgeving is een oord van boeken, 
verzamelingen en zonder enige ordening. Hij past precies bij 
George van Raemdonck in aard en daad. Voeg daarbij nog de 
klassieke kunstschilders Frans Hagenaars en M. Lowagie en we 
hebben een voeding voor een St. Quirinusreveil. 
Immers de St. Quirinusparochie was er al in Halsteren vanaf 1830 en 
de nieuwe St. Quirinuskerk was net 1 jaar klaar (1913). Hij heeft vast en 
zeker de historische gegevens van het putje opgezocht, doorverteld 
en de devotie voor St. Quirinus zo willen aanmoedigen.

Portret van onderwijzer P.J. Verhoeven 1846-1927
Schilderij door M. Lowagie in 1916. Lowagie geboren in Brugge was verbonden met de 
tekenschool in Essen en de latere Academie voor Beeldende Kunst in Essen,
opgericht in 1909. Kwam ook als Belgisch vluchteling in 1914 in Halsteren wonen.
Bron: Koninklijke heemkundige kring Essen, België Gerard Meeusenmuseum.
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Aflaat van de broederschap ter ere van de 
H. Quirinus 1919.
Bron: Heemkundekring Halchterth, 
Halsteren.

Het houten beeldje van 
St. Quirinus van Siscia is van de 
18e eeuw. Het is 81 cm. hoog 
en uit lindenhout gesneden en 
was ooit gepolychromeerd, maar 
werd onder het pastoraat (1962-
1975) van D.C.Fr. van Mechelen 
afgeloogd. 
Voor WOII stond dit beeld 
permanent in de kerk. Nu staat het 
beeld in de pastorie opgesteld.

Adrianus Cornelis van Gastel, pastoor te Halsteren vanaf 3 november 1916. 
Hij zal bijna 11 jaar pastoor blijven. Overleed in 1927. In hetzelfde jaar als 
onderwijzer P.J. Verhoeven.



Het St. Quirinusbord (van Siscia) aan de Buurtweg in 1972. 
De niet juiste relatie met de geschiedkundige bron namelijk St. Quirinus van 
Neuss. 
Foto: Piet van de Watering

George van Raemdonck 
schilderde ook het eerste 
devotiebord bij de 
waterbron van St. Quirinus. 
In het jaar 1924. Helaas is er 
geen afbeelding van dit 
originele bord met zijn schilde-
ring. Het bord wordt nog vele 
malen in volgende decennia 
overschilderd. 
De vorm van het houten bord 
op een paal is wel altijd 
behouden.
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 Het ‘verkeerde’ putje.

In 1923 werd door C. van Genk, kapelaan te Steenbergen, een lied 
geschreven ter ere van St. Quirinus, vertaald uit de werken van 
Prudentius. In 1924 liet pastoor Adriaan Cornelis van Gastel pastoor 
vanaf 3 november 1916 in Halsteren, een bord met opschrift plaatsen 
vlak bij het huis ‘St. Crijn’, waar het bronnetje opwelde in een slootje, de 
weg naar beneden volgend ‘Oude Steenbergsche Baan’. Echter op de 
niet originele plaats. Wist men dit? Is wel mogelijk natuurlijk, een andere 
locatie was toch niet voorhanden en er was een bron voorhanden. Het 
kan een symboliek keuze zijn van deze plaats. Het bord bevatte de tekst:

‘Ga hier nooit voorbij, of zeg Quirinus bidt voor mij’.
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Gezicht op de Jankenberg en de Buurtweg (Oude Steenbergse baan) met zijn 
populierenbomen naar beneden lopend, ca. 1965-1970. De huizen met de 
families Heijmans, Buijk en van de Klundert zijn hier al weggehaald.
Foto: Piet van de Watering. Gemaakt vanuit mijn geboortehuis erf.
Naast ons huis was een grote weide waarin vee stond. Dat tot omstreeks 
1968. Een nieuwbouwplan is in gereedheid. Huizen worden gesaneerd en 
gronden bouwrijp gemaakt. De hoge Jankenberg geeft water af in nabije 
sloten. Het lage gebied, de weide heeft ook een wel. Drenk genaamd biedt 
het water voor het vee. Op dit perceel heeft een MAVO school gestaan. Is 
weer afgebroken en nu staat er een woningencomplex ‘Welbuiten’ genaamd.
Er is nu nog te zien in een hoek bij het flatgebouw en de aansluiting rotonde 
waar de waterdrenk heeft gelegen. Er staat nog steeds grondwater daar.

Het ‘valse’ waterbronnetje en het eerste herdenkingsbord van St. Quirinus 
van Siscia stond aangeduid bij de cirkel. 
Nabij het huis van George van Raemdonck op de hoek Halsterseweg, Buurtweg.
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Processie.

Vanuit	Bergen	op	Zoom,	maar	ook	vanuit	Lepelstraat	

trokken	jaarlijks	honderden	mensen	in	processie	naar	het	

Quirinusputje.	Dit	in	zijn	naammaand	juni	en	4	juni	en	volgend	

in	het	octaaf.	Elke	zondagmorgen	vroeg	om	zes	uur	hoorde	ik	de	

processie	voorbij	komen	langs	mijn	ouderlijk	huis.

U	moet	weten	dat	ik	in	de	buurt	van	het	putje	ben	opgegroeid	er	

merendeels	van	mijn	leven	er	heb	gewoond	en	als	kind	dagelijks	

langs	het	putje	kwam.	De	mensenstoet	op	de	zondagmorgen	

liep	te	voet	voorbij	ons	huis	in	de	‘Oude Steenbergse Baan’	en	

gingen	biddend	en	zingend,	richting	het	Quirinusputje	einde	

van	de	weg	die	wat	omhoog	liep.	Ik	lag	nog	op	bed	en	werd	

altijd	wakker	van	de	zingende	stoet.	Tot	na	de	oorlog	van	1940-

1945	werd	de	processie	toch	nog	wel	tot	1955	gedaan.	

De	mensen	van	de	processiestoet	haalden	uit	de	bron	

het	‘Sintekrijnswater.’	Of	het	water	nu	vervuild	was	door	

spelende	kinderen	of	niet.	Bedevaartgangers	bonden	ook	

gebruikte	lappen	en	linten	in	de	naastgelegen	bossages	bij	het	

devotiebord.	Als	een	eerbetoon	en	dankoffer	voor	hun	genezing	

of	aanroeping.	En	aansluitend	ging	men	naar	de	vroegmis.	In	

de	kerk	zelf	stond	een	ton	met	St.	Quirinuswater	waaruit	de	

bedevaartgangers	ook	het	‘wij’water	konden	scheppen.	

In	de	jaren	erop	volgend	verdwijnt	de	waterton	uit	de	kerk.	

De	ton	is	weer	teruggekomen	in	de	kerk	in	1998.	Wat	blijft	zijn	

de	wijwaterbakjes	bij	de	uitgangsdeuren	naar	het	voorportaal.	

Als	je	de	kerk	inkwam	of	uitging	moest	je	persé	met	je	vinger	

of	hand	in	het	bakje	water	zien	te	komen	en	daarmee	een	

kruisteken	slaan.	Het	was	in	drukke	missen	bij	het	uitgaan	van	

de	kerk	een	enorm	gedrang	bij	het	bakje	te	komen!	Schoon	

water?	Iedereen	schone	handen?	Hygiëne,	daar	had	men	nooit	

van	gehoord!



81

Geologie. De Jankenberg. En het landschap.

U moet zich voorstellen dat ten tijde van de bouw van de 
St. Quirijn kapel het gebied eromheen zo goed als 
onbewoond was. We zijn dan in de jaren 1450-1500. 
Het was een ruig landschap in alle heerlijkheden van zuid 
naar noord en west naar oost. Als we het specifieke stuk 
land bekijken dat tussen Bergen op Zoom en Halsteren ligt 
(Halteren, Halfteren) en daarbij ook nog verder, richting 
dorp, richting Steenbergen, valt er meteen wat op. 
Het glooiende terrein. Bekend is dat Halsteren ligt op de 
steilrand ‘De Brabantse Wal.’ Dat is in het westen. In het 
zuiden ligt de stad Bergen op Zoom dat ook van nature 
heuvelachtig ligt. In het oosten van Halsteren is het 
landschap zandgrond, met verderop de loop van sloten naar 
natte gebieden, ook noordelijk. In het westen de wal en de 
lage polders naar de Schelderivier.

We	bezien	oude	kaarten	en	dan	spreken	we	van	jaren	1500	of	

vroeger,	dan	is	er	haast	niets	te	vinden.	De	meeste	oude	kaarten	

zijn	laat	1600	of	later.	Deze	werden	meestal	gemaakt	ter	

oriëntatie	van	troepen	en	verschansingen	voor	de	belegeringen.	

De Brabantse Wal is een steilrand. 
Foto: Aardkundig erfgoed in Nederland. Naturalis



Waar	het	nu	om	gaat	is	‘De Jankenberg’ en	de	St.	Quirijns	

kapel.	Op	een	oude	kaart	uit	1747	is	goed	te	zien	dat	dit	gebied	

extra	verhoogd	is	en	als	een	plateau	verheft.	Zie	in	gedachte	

de	situatie	van	nu	met	alle	wegen	en	bebouwing	weg.	Daarbij	

mag	u	het	laagste	grondpunt	wel	2	meter	lager	denken	en	het	

hoogste	grondpunt	wel	5	à	6	meter	hoger.	Een	flinke	berg	dus.	

Er	groeit	alleen	wat	heide	en	staan	er	bomen.	Door	de	eeuwen	

heen	is	er	afslechting	van	gronden	gekomen	door	akkerbouw,	

woningen	en	bede.	Veel	hoogteverschillen	zijn	verloren,	hoewel	

het	nu	nog	goed	zichtbaar	is.

Wat	zuidelijker	op	‘De Halsterseweg’,	bij	tuincentrum

‘Intratuin’	is	het	lager	en	loopt	het	maaiveld	al	wat	omhoog	

naar	noord,	bij	de	toen	nog	niet	bestaande ‘St. Antoniusmolen’.	

Gaan	we	daarna	verder	richting	dorp	dan	blijft	het	op	hoogte.	

Het	gebied	rechts	van	dit	stuk	is	‘De Jankenberg’	en	dat	gaat	

weer	omhoog	richting	oosten.	Verder	oostwaarts	nog	hoger	met	

de	toppen	‘Den Berg’ en	‘Rode Beuk.’	Deze	toppen	zijn	genoemd	

naar	restanten	van	vroegere	duintoppen.	De	Nieuwe Molenweg’	

is	de	zuidrand	van	‘De Jankenberg’	en	loopt	sterk	naar	beneden	

af	tot	aan	laagland	bij	de	‘Melanen.’	Dit	ven	liep	verder	naar	het	

noorden	en	was	geheel	met	water	verbonden	met	

‘Het Laag’,	een	volledig	watergebied	met	moerassen	en	veen.	

Naar	het	westen	is	er	de	rand	langs	‘De Kannewielseweg’,	

nog	een	verhoging	de	‘Spinolaberg’	zo	de	polder	in.	Bij	het	

‘Raemdonck’	huis	is	‘De Jankenberg’	de	grens	met	noord.	

Hier	loopt	de	berg	ineens	sterk	af,	naar	lagere	gronden.	

Ook	hier	is	het	nat	gebied.	Nog	verder	naar	noord	is	in	de	

1400	en	1500	jaren	wildernis	te	vinden	in	zandheuvels	en	

heidegebied.	

Noot: straatnamen e.d. zijn van later datum. Vele wegen 

hadden gewoon geen naam!
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Dit	is	in	het	kort	de	globale	indeling	van	het	St.	Quirijnkapel	en	

waterputje	terrein.	Dan	het	water	zelf,	de	loop	en	beken	rondom	

‘De Jankenberg.’	Dat	water	ligt	rondom	de	berg.	

Op	de	kaart	van	1747	(dus	al	een	late	kaart)	is	aangeduid	

een	gebied	met	heidevelden	en	duinen.	Voor	wat	wij	nu	

‘De Jankenberg’	bedoelen	staat	het	woord	‘Neelehergem’	

geschreven.	Dit	is	uit	te	leggen	als	‘nelenbergen’.	In	het	oud	

Nederlands	werd	de	‘h’	ook	wel	geschreven	als	een	letter	‘b’	

te	zijn,	dus	lezen	we	‘bergen.’	Deze	naam	komt	al	voor	in	

archieven	van	1359.	Vanaf	de	17e	eeuw	wordt	deze	naam	

niet	meer	gebruikt.	Als	dat	nog	wel	gebruikt	wordt	is	dat	van	

overschrijving	van	eerdere	kaarten.	Het	zijn	bergen	met	de	

lage	gebieden	die	veel	water	opnamen	en	dat	er	veel	sloten	en	

wellen	zaten.	Het	heeft	zeker	iets	te	maken	met	bronnen	en	

waterputjes.	

Theorie:	Zou	het	iets	te	maken	kunnen	hebben	met	de	

besluitvorming	van	Jan	II	van	Glymes	om	juist	hier	een	kapel	te	

bouwen	met	een	natuurlijk	bronwaterputje?	Het	kan	zijn	dat	hij	

omstreek	1475,	1480	mede	om	dit	grondwater,	dat	er	veel	voor	

kwam	in	wellen,	er	een	waterputje	sloeg.	

Immers	St.	Quirinus	van	Neuss,	waarop	alles	is	gebaseerd	had	

te	Neuss	ook	een	waterputje(s).

De	naam	‘De Jankenberg’	is	misschien	(volgens A. Delahaye) 

een	spotnaam	die	de	protestanten	aan	de	plaats	gaven	in	de	

17e	eeuw,	vanwege	de	bedevaartgangers,	katholieken	die	er	

kermend	en	wenend	kwamen	‘janken.’
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Heerlijkheid Halsteren was in de middeleeuwen in zijn buitengebieden meren-
deels wildernis met zandduinen en heide begroeid. Kende vele hoge toppen 
van duinen en een hoog plateau vanaf de steilrand west  ‘de Brabantse Wal’.
Op de verhoogde wal weer extra er bovenop, de duinen en heide van 
‘De Jankenberg’, ‘Den Berg’ en ‘Rode Beuk’.

Kapel

Heide en duinen

Bron

de Jankenberg

St. Martinuskerk Halsteren

Oude Steenbergsche baan

Wegje naar fort Rovere ‘Melanenwegje’Heerlijkheid Noordgeest

Heerlijkheid Halsteren

Watergebied

Waterloop

De steilrand en de verhoging van 
dorp en de Jankenberg

De Jankenberg in vogelvlucht 16e-17e 
eeuw. In het westen de steilrand die 
ombuigt naar zuid en oost en het verhoogd 
plateau vormt, de duinen en 
heidegronden. Kapel bij de splitsing 
De Oudeweg, die hoofdweg was naar het 
dorp, bron tegenover de kapel in een hofje 
aan de Halsterseweg-Jankenberg.
De stippellijn is de grens van de twee 
heerlijkheden Halsteren en Noordgeest.
Een deel van het grondgebied van de 
heerlijkheid Noordgeest is ook Jankenberg.
Tekening: Piet van de Watering



85

Onderzoek van Jan Moerbeek

De Jankenberg gekoppeld aan de naam van een boerderij.

De Jankenberg wordt nu gezien als een gebied dat ten westen wordt 
begrensd door de Halsterseweg en Buurtweg. 
Ten noorden door de Biezenbaan (het Melaanswegje). Ten oosten door 
de Langstraat (de Steenbergsche Pad) en ten zuiden door de 
Nieuwe Molenweg (Meulenbaan).

Maar	voor	1811	was	dat	anders.	De	gemeentegrens	tussen	

Halsteren	en	de	Noordgeest	liep	vanaf	de	Halsterseweg	net	ten	

noorden	van	café	‘De Jankenberg‘ in	een	schuine	lijn	dwars	over	

de	akkers	naar	de	Langstraat	om	daar	ter	hoogte	van	de	huidige	

tennisbanen	uit	te	komen.	Dat	betekent	dat	ongeveer	1/3	van	de	

huidige	Jankenberg	eertijds	grondgebied	van	de	Noordgeest	was.	

In	de	18de	eeuw	werd	het	Noordgeest	gedeelte	van	de	huidige	

Jankenberg	‘Neelebergen‘	genoemd.	De	naam	Jankenberg	voor	dit	

deel	kwam	eerst	begin	19de	eeuw	in	zwang	na	samenvoeging	van	

de	heerlijkheden	Noordgeest	en	Halsteren.	

Opm. Auvergnepolder en Beijmoer werden al in 1803 samengevoegd 

tot Auvergne. Dan in 1810 werd ook het nieuwe Auvergne samen met de 

Noordgeest bij Halsteren gevoegd. Zo werd Halsteren 3359 ha groot. 

57% is akkerland, 26% is weiland, 9% is bos, 8% is onontgonnen heide en 

duingebied, water of veengrond. De nieuwe gemeente bestond uit het dorp 

Lepelstraat, 127 huizen-595 inwoners, het kerkdorp Halsteren, 

114 huizen-503 inwoners, Noordgeest, 78 huizen-144 inwoners, gehucht 

Oude Molen, 46 huizen-254 inwoners, Polder, Glymes, Beijmoer, Slikkenburg 

en Auvergnepolder, 53 huizen-266 inwoners, Kladde, 24 huizen-110 

inwoners en enkele buurtschappen zoals de Buurt, Klutsdorp en het Laag, 

16 huizen-89 inwoners. Vetterik en Spinolaberg waren nog nagenoeg 

onbebouwd.

In	1787	was	het	hele	gebied	nauwelijks	ontgonnen	en	nog	

grotendeels	duin-	en	heidelandschap.	Er	stonden	geen	huizen	en	er	

waren	maar	een	stuk	of	acht	ontgonnen	percelen.	In	1825	stonden	
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er	al	vier	huizen	waarvan	eentje	aan	de	Halsterseweg,	twee	aan	de	

Nieuwe	Molenweg	en	eentje	ergens	midden	in	het	land	aan	een	

zandweggetje	‘de Jankenberg‘	geheten.	(boekauteur: dit weggetje is er nog 

en in mijn jeugdjaren was dit inderdaad een smal zandpad met die naam.)

De	woning	aan	de	Halsterseweg	was	de	in	1970	afgebroken		

caféboerderij	‘De Jankenberg‘.	(niet	te	verwarren	met	café	

‘Molenzicht‘	dat	aan	de	andere	zijde	van	de	Halsterseweg	ligt).	

Deze	keuterboerderij	werd	in	1806	door	Pieter	Moerbeek	gebouwd.	

Pieter	werd	in	1772	geboren	en	was	voorvader	van	Jan	Moerbeek.	

Hij	bouwde	de	woning	op	de	noordelijke	hoek	van	de	kruising	

Nieuwe	Molenweg-Halsterseweg.	Het	huis	lag	daarmee	op	het	

grondgebied	van	de	Noordgeest.	

Napoleon	had	net	tevoren	(in	1803)	de	Halsterseweg	sterk	

verbeterd	en	geëgaliseerd.	Voorheen	was	de	Halsterseweg	niet	

meer	dan	een	zandpad	door	de	bergen	en	dalen	van	de	duinen	

die	hoger	en	dieper	waren	dan	nu.	In	1819	werd	deze	rijksweg	

nogmaals	verbeterd,	waarbij	de	weg	flink	werd	verbreed	en	ook	

enkele	bochten	werden	rechtgetrokken	zoals	die	bij	de	hoeve	

‘Madaleen‘	op	de	Noordgeest.	Oorspronkelijk	lag	die	hoeve	

namelijk	pal	aan	de	Halsterseweg.	Het	meest	ingrijpende	was	

echter	wel	de	aanleg	van	een	nieuw	stuk	Tholenseweg	die	vanaf	

‘Het lange Water‘	aansloot	op	de	‘Oude Steenbergsche Baan‘	

(Buurtweg)	ter	hoogte	van	huize	‘St Cryn‘.

Voor	wat	betreft	de	naamsverklaring	van	de ‘Jankenberg‘	doen	

verschillende	theorieën	de	ronde.	Allereerst	is	er	de	theorie	dat	de	

naam	gekoppeld	is	aan	de	voornaam	van	een	vroegere	eigenaar.	

Zo	zou	de ‘Frankenberg‘	voormalige	grond	van	Frank	kunnen	zijn	

en	de	‘Neelebergen‘	voormalige	grond	van	Neel.

Jan Bervaes (zie pag.102) beweert terecht dat voor wat betreft de 

Jankenberg het deel Janken niet aan de mannelijke voornaam Jan 

gekoppeld mag worden omdat de verkleinnaam van Jan geen Janke  

is. Bervaes legt echter geen koppeling met de vrouwelijke naam Jaan 

(verkleinnaam Janeke) Behalve het feit dat ‘Janekenberg‘ fonetisch zeer 

verwant is aan de op zijn Alters uitgesproken Jáánkenberg, verwijst ook 
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Adan naar een perceel grond met de letterlijke naam Janekenberg. Adan 

was echter Franssprekend, het kan dus zijn dat hij de naam Jankenberg op 

zijn Halsters uitgesproken verstond als ‘Janekenberg‘. 

Het	is	zeker	zo	dat	er	soms	een	koppeling	tussen	huis	of	

grondnaamgeving	en	eigenaar	gelegd	kan	worden,	maar	gevaarlijk	

is	het	wel	daar	conclusies	uit	te	trekken.	Zo	komt	de	boerderijnaam		

‘De Bracco‘	in	de	Maaipad	bewijsbaar	van	een	daar	gewoond	

hebbende	familie	Bracco.	Ook	de	naam	‘Wittenhorst‘,	van	het	

huidige	ontspannigscentrum	in	de	Schoolstraat,	komt	van	een	

voormalige	eigenaar	van	een	boerderij	die	daar	eertijds	stond.	

Het	is	echter	twijfelachtig	om	vervolgens	voetstoots	aan	te	nemen	

dat	deze	eigenaarsnaam	dan	ook	de	oorspronkelijke	boerderijnaam	

zou	zijn,	laat	staan	dat	de	hele	streek	eromheen	zo	genoemd	mag	

worden	zoals	op	deze	wijze	bij	de	Jankenberg	veronderstelt	wordt.	

Het	blijft	allemaal	erg	dubieus.

Als ‘Janken‘	gelezen	wordt	als	huilen,	gekoppeld	aan	het	ophangen	

van	misdadigers,	dan	zijn	er	inderdaad	aanwijzingen	dat	hier	in	de	

buurt	ooit	een	galg	stond,	maar	de	koppeling	tussen	galg	en	janken	

is	bedenkelijk,	want	in	geval	van	de	doodstraf	moet	het	wel	om	

zeer	zware	misdrijven	gaan	waarvoor	berechting	voor	de	bevolking	

eerder	tot	dank	leidde	dan	tot	janken.	Voor	wat	betreft	het	janken	

zou	eerder	een	koppeling	gelegd	mogen	worden	met	de	tranen	van	

vreugde	die	de	miraculeuze	genezingen	van	oogkwaaltjes	door	het	

bronwater	van	het	hier	gelegen	Quirinusputje	opriepen.

Ten	aanzien	van	de	aanwezigheid	van	een	galg	schreef	Martinus	

van	de	Mortel (afkomstig uit Deurne en later in Halsteren 

werkzaam)	een	artikel	over	het	gemeentewapen	van	Halsteren	

waarin	de	plaats	van	de	galg	ter	sprake	komt.	Er	mogen	evenwel		

grote	vraagtekens	bij	dit	artikel	geplaatst	worden.

Ik	citeer:
‘Even voorbij den St. Antoniusmolen in de richting naar Bergen-op-Zoom lag 

vroeger een hoeve ‘De halve Galg’. De volksoverlevering wil, dat in vroegere 

eeuwen daar de plaats was, waar de terechtstellingen van de ter dood 

veroordeelden gebeurden. Beschouwd in verband met eenige feiten uit 
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het oude recht in het Markiezaat, is aan te nemen dat de volksoverlevering 

waarheid bevat en dat de aldaar uitgevoerde vonnissen plaats hadden 

op last van den Heer van Bergen-op-Zoom. Bekend is ook dat een der 

Heeren aan de Zuidzijde der stad, bij zijn bosch, een plek bestemde om als 

strafplaats te dienen en daarheen een weg liet aanleggen, nu nog bekend 

als het Galgenbaantje. Ook bij Halsteren hadden terechtstellingen plaats. 

Men mag dus met vrij groote zekerheid veronderstellen dat het eerste 

gemeentewapen afkomstig is van het zegel der Dingbank en dat Dorpsnaam 

en wapen dezelfde lading dekken. De plaatsnaam Halsteren zou dan afgeleid 

zijn van: om Hals brengen. Zoo beschouwd is er verband tusschen de 

volksoverlevering en bekende vaststaande gegevens. Ik geef toe dat niet alles 

documentair te bewijzen is.’ 

Van	de	Mortel	geeft	om	te	beginnen	een	verkeerde	locatie	aan	

van	de	hoeve ‘De halve Galg’,	want	deze	lag	aan	de	noordzijde	

van	de	Kannewielseweg	ongeveer	100	meter	achter	de	voormalige	

boerderij	van	Gelten	(nog bestaand op de noordelijke hoek 

Halsterseweg- Kannewielseweg)	en	niet	in	de	richting	Bergen	

op	Zoom	voorbij	de	Antoniusmolen.	Daar	lag	vroeger	ook	wel	een	

boerderij	annex	bierbrouwerij	van	de	familie	Smits,	maar	dat	was	

niet	de	Halve	Galg.	Waarom	zou	verder	Bergen	op	Zoom	twee	

executieplaatsen	nodig	hebben?	Waarom	zou	Bergen	op	Zoom	of	

Halsteren	een	executieplaats	in	een	andere	gemeente	aanleggen?	

Welk	bewijs	is	er	dat	het	recht	tot	doodvonnissen	eerder	bestond	

dan	de	plaats	Halsteren?	Is	tot	slot	de	naam	Halsteren	als	Alte	

terra	(hoogland)	niet	veel	beter	verklaard	dan	met	om	hals	

brengen,	want	hoogland	past	immers	geografisch	veel	beter	in	het	

rijtje	Bergen	op	Zoom,	Hoogerheide,	Woensdrecht	en	Ossendrecht	

die	allemaal	linken	aan	de	hoogten	en	dieptes	van	de	Brabantse	

wal.

Adan	tekent	een	duidelijk	kunstmatig	aangelegde	vierkante	berg	

precies	daar	waarop	later	de	St.	Antoniusmolen	is	gebouwd.	

De	functie	van	die	berg	is	niet	duidelijk.	Het	kan	een	galgberg	

geweest	zijn.	Op	de	kaart	van	d’Herfort	staat	een	galg	getekend	op	

de	noordelijke	hoek	van	de	Molenweg	precies	daar	waar	later	café	

‘De Jankenberg‘ werd	gebouwd.	Ook	de	naam	van	de	boerderij	

‘De Halve galg‘ in	de	Kannewielseweg	refereert	aan	een	in	de	buurt	
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gelegen	galg.	Het	lijkt	aannemelijk	te	veronderstellen	dat	een	

terechtstelling	aan	de	rand	van	een	gemeente	plaatsvond,	het	is	

echter	onwaarschijnlijk	om	de	galg	op	andermans	grondgebied	te	

plaatsen,	immers	er	wordt	steeds	beweerd	dat	de	galg	ten	noorden	

of	net	ten	zuiden	van	de	Nieuwe	Molenweg	stond.	In	beide	gevallen	

was	dat	grondgebied	van	de	Noordgeest	en	ook	boerderij	

‘De Halve galg‘	lag	op	Noordgeestse	grond.	(zie de grenslijn pagina 84)

Als	we	kijken	naar	waar	in	Halsteren	andere	wijken	hun	naam	

aan	ontlenen,	komen	we	denkelijk	wat	verder.	Veel	wijken	werden	

voorheen	gekoppeld	aan	namen	van	boerderijen	zoals	De	Buurt	

genoemd	werd	naar	een	reeds	lang	geleden	verdwenen	hoeve 

‘De Buurt‘	die	pal	tegenover	de	boerderij ‘de Biecop’	lag,	de	Rode	

Schouw’	naar	een	hoeve	‘de Roode Schouw‘,	de	Beek	naar	hoeve	

‘De Beek‘	en	de	Kleine	Beek	naar	de	hoeve	‘De Kleine Beek’.	Het	is	

goed	mogelijk	dat	een	dergelijke	naamskoppeling	ook	voor

‘De Jankenberg‘	opgaat,	want	daar	zijn	voldoende	aanwijzingen	

voor.	In	het	schotboek	van	1711	vond	ik		een	eerste	vermelding	van	

een	hoeve	‘De Janckenberg‘	die	dan	eigendom	van	Jacob	Everhard	

van	Wittenhorst	is	en	die	hij	kocht	van	vrouwe	Isabella	Maria	

Dimmer.	De	hoeve	werd	gepacht	door	de	weduwe	van	

Jan	van	Stralen.	Zowel	de	familie	Dimmer	als	Wittenhorst	

(mogelijk familie van elkaar)	waren	zeer	welgesteld	en	bezaten	

vele	boerderijen	en	grond	in	Halsteren.	Waarschijnlijk	woonden	

zij	elders	en	hadden	deze	gronden	als	belegging	gekocht,	zoals	dat	

vroeger	vaker	voorkwam.	Een	volgende	melding	vinden	we	in	het	

Verpondingsboek	van	1726	waar	het	volgende	staat	genoteerd 

‘de heer Jacques Le Jeune heeft uit hoofde van (vorige eigenaar) 

Jan Sibels een hoefke lands genaamd de Jankenberg.’ 

Een	vermelding	in	het	hoofdgeldboek	van	1737	geeft	aan	dat	de	

heer	Jacques	le	Jeune	eigenaar	is	van	‘een hoeffken genaamd 

De Jankenbergh groot omtrent 10 gemeten‘	waarvan	voor	twaalf	gulden	

‘een perceel genaamt het agterste veld gelegen besuiden de soekweg lopende 

vanuit het gasthuisland naar het heijveldeke gelegen beoostens de werff daar 

het huijs heeft gestaan verhuurt is aan Jan Wilks‘.	Er	is	dus	sprake	
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van	een	belendend	huis	dat	er	niet	meer	is.	In	de	schriftstelling	

staat	ook	vermeld	dat	de	vorige	eigenaar	Jan	Hetgens	was,	die	

de	grond	van	Jan	Sibels	had	geërfd.	Met	de	‘soekweg‘	wordt	niet	

bedoeld	de	Zoekweg	in	Lepelstraat,	maar	de	Biezenbaan.	Maar	

waar	ligt	die	hoeve?	Antwoord	op	die	vraag	vinden	we	al	direct	in	

hetzelfde	hoofdgeldboek	en	wel	in	de	tekst	volgend		op	het	vorige	

geschrift:	‘uit hoofde van (vorige eigenaar) Hermis de Wajer een hoeve 

lands genaamt de Roode Schouw 39 gemet bestaande uit laaglanden wijens, 

heide en wildert benevens de resteerende landen van bovengenoemde hoeve 

Jankenbergh tesamen verhuurt aan Adriaan Neijts‘. 

Dat	betekent	dus	dat	naast	de	hoeve ‘Rode Schouw’	een	hoeve	

‘Jankenbergh‘	stond.	De	hoeve	‘Rode Schouw’	is	op	de	kaart	van	

Adan	nauwkeurig	aangegeven	en	lag	aan	de	Langstraat	in	de	

huidige	wijk	de	Rode	schouw	ter	hoogte	van	de	Bokkenweg.	

De	hoeve	‘Jankenberg’	lag	twee	percelen	meer	landinwaarts	aan	

een	zandweggetje	dat	vanaf	de	Buurtweg	naar	de	Langstraat	liep	

dwars	door	de	wijk	de	Rode	Schouw.	De	hoeve	Jankenberg	lag	dus	

buiten	het	huidige	wijk	Jankenberg.

Een	laatste	vermelding	van	hoeve	de	Jankenberg	vinden	we	in	het	

boek	van	Slootmans	en	Merkelenbach	‘Halsteren zijn geschiedenis 

en zijn archief’. Daarin	opgenomen	een	korte	beschrijving	van	het	

beleg	van	Bergen	op	Zoom	in	1747.	De	linie	van	Bergen	op	Zoom	

tot	Steenbergen	was	toen	bezet	met	13.000	Hollandse	soldaten	en	

enkele	in	de	weg	staande	boerderijen	werden	door	hen	gesloopt.	

Dat	overkwam	zowel	hoeve	‘de Rode schouw’ (schade f. 1500,- als 

de hoeve ‘de Jankenberg’ (schade f. 600,-).	De	hoeve	Jankenberg	

bestond	toen	nog	uit	een	huis,	een	schuur	en	een	stal	en	was	in	

1747	eigendom	van	de	weduwe	Paelmans.	De	Rode	Schouw	werd	

herbouwd,	maar	de	Jankenberg	niet	meer.	Als	veldnaam	bleef	de	

Jankenberg	echter	nog	voortleven.

Adan	noemt	in	1783	zelfs	drie	percelen	Jankenberg,	waarvan	twee	

in	het	Halsters	deel	van	de	Jankenberg.	Het	derde	perceel	lag	in	de	

wijk	de	Rode	Schouw	en	wel	perceel	1ste	hoek	nr.	41	genaamd	
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‘Jannekenberg‘	welk	perceel	eigendom	is	van	het	gasthuis	van	

Bergen	op	Zoom.	Zeer	waarschijnlijk	stond	hier	voor	1747	hoeve	de	

Jankenberg.	De	andere	twee	percelen	die	Adan	noemt	zijn	de	akker	

1e	hoek	nr.	20	genaamd	‘Jankenberg‘	en	het	ernaast	gelegen	grote	

bosperceel	1e	hoek	nr.	21	genaamd	‘Janekenberg‘,	beiden	liggen	ter	

hoogte	van	de	boom	de	Rode	Beuk	pal	aan	de	Biezenbaan	op	het	

Halsterse	deel	van	buurtschap	De	Jankenberg.

Verder	liep	er	in	1825	ten	noorden	van	het	latere	caféperceel	van	

Moerbeek	een	zandpad,	 ‘De Jankenberg’ genaamd,	vanaf	de	

Halsterseweg	naar	het	bosperceel ‘Janekenberg‘.	Het	weggetje	

bestaat	nog	maar	deels	maar	komt	nu	op	de	nieuwe	Molenweg	uit.		

Dat	alles	in	ogenschouw	nemend	wordt	het	wel	erg	aannemelijk	dat	

de	‘Jankenberg‘	haar	naam	dankt	aan	een	voormalige	hoeve	met	de	

daarbij	horende	omliggende	gronden,	die	deels	ook	dezelfde	naam	

als	veldnaam	hebben.	Conclusie	kan	dan	ook	niet	anders	zijn	dan	

dat	een	naamsrelatie	tussen	galg,	eigenaar,	bronwater	en	wijknaam	

weinig	relevant	is,	maar	dat	de	naam	‘Jankenberg’	een	toponiem	is.

Evengoed	blijft	de	vraag	staan	waarom	de	hoeve	Jankenberg	

die	specifieke	naam	heeft	gekregen.	Voor	oplossing	van	die	

vraagstelling	blijven	de	andere	theorieën	wel	in	beeld.

Met	recht	relativeert	Martinus	van	de	Mortel	in	de	slotzin	zijn	

artikel	over	het	gemeentewapen	van	Halsteren.	Zijn	stelling	is	van	

alle	tijden.			

‘Nu het Bergen op Zoomsch archief een bekwaam en ijverig 

Archivaris bezit (Levelt), waardoor ook amateurs neiging krijgen 

om na te vorschen, hoop ik dat over veel wat zich vermoeden 

laat, ook in dezen, vroeg of laat een meer helder licht zal 

schijnen; waardoor bewezen wordt uit Geschiedenisbronnen en 

documenten wat nu slechts heel vaag geweten wordt en moeilijk 

in verband te brengen is, omdat de lange loop der eeuwen het 

helder weten heeft doen verloren gaan’. 

Jan Moerbeek, april 2013 
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Kaart van H. Adan gemaakt in 1747. Enkele huizen staan er. De wildernis was 
duinen en heide met een beek van ‘De Melanen’ naar de slikken en gorzen 
van de Schelderivier. U moet de uitmonding niet zien als een brede 
uitwatering. De donkergrijze schaduw op de kaart geeft aan de steile rand van 
het grondplateau ‘Spinolaberg’. Van een kapel of aanduiding kapelplaats is in 
1747 geheel niet meer van toepassing. De blokkenbelijningen moet u lezen 
als grondpercelen.   
Bron: Archief Historisch Centrum Markiezenhof Bergen op Zoom.

Jankenberg een ‘huilende’ waterberg.

Hoe zag de kapel eruit? Er is geen afbeelding van bekend. 
We kunnen hooguit wat vergelijkingen trekken met andere 
afbeeldingen van kapellen in de Zuidelijke Nederlanden en 
Vlaanderen. Op oude kaarten is alleen een ‘symbool’ van een 
gebouwtje getekend met de naam ‘St. Quirijn’ erbij vermeld. 
De St. Quirijn kapel is van zoals in akte staat, 1478.

‘De Scheldekaart’ is in 1505 overgetekend van een kaart uit 1468 en 

is afkomstig uit Antwerpen en hier staat ‘St. Quirijn’ niet op. Niet 

verwonderlijk daar hij vlug was overgetekend naar een kaart van 1468 die 

geheel versleten en veelal vergaan was. Zonder ook maar enigszins aan 
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bijvoegingen te doen. Deze kaarten waren er meer voor de vaartschepen, 

waterwegen, handel, lands- gebiedsgrenzen voor tolbeheer. De kaart 

van 1505 diende in een proces dat de procureur-generaal van Antwerpen 

aanspande tegen Bergen op Zoom en andere verweerders, inzake tolgelden. 

De kaart is niet topografisch juist. Schepen staan erop getekend als wacht- 

en tolschepen. 

Het putje is te zoeken bij de splitsing Oudeweg. 

Het	grondwater	was	ook	aan	de	lage	zijden	van	‘De Jankenberg’ heel	goed	

zichtbaar.	Buurtweg	richting	‘Kannebuis’	en	achter	het	voormalig	café	

‘Excelsior’ en	er	omheen	is	toen	en	nu	nog,	een	zeer	nat	gebied.	Er	waren	

veel	brede	sloten,	vennen	en	drinkplaatsen	voor	vee,	met	natuurlijke	wellen.	

De	noordkant	van	‘De Jankenberg’	die	in	lager	gebied	overgaat,	was	eeuwen	

geleden	in	een	hoogteverschil	wel	25	à	30	meter!	Wanneer	is	men	het	gebied	

‘De Jankenberg’ gaan	noemen?	Beweerd	wordt	een	koppeling	van	naam,	

gelegd	met	‘huilende’	pelgrims	voor	hun	kwalen	zoals	kwade	benen,	keel,	oren	

en	ooginfecties	samen	met	de	‘huilende’,	(in volksmond janken)	zandberg.	

In	Vlaanderen,	met	ook	veel	voorkomende ‘bergen’	spreekt	men	over	St.	

Quirinus	ook	als	‘St. Kwelderen’,	afgeleid	van	‘kwellen’,	pijn	lijden.	Maar	

het	kan	ook	een	verbastering	zijn	van	het	woord	‘kwel’water.	Het	grond-	en	

kwelwater	heb	ik	zelf	waargenomen	bij	‘De Jankenberg’	en	‘Buurtweg’.

Het	is	zeker	geweest	dat	naast	de	wegsplitsing	‘‘s-Heerenstrate’	(Oudeweg)	

en	de ‘Steenbergsche Baan’ (Buurtweg),	ook	aan	het	hof	van	de	kapel,	aan	

de	kant	van	‘De Jankenberg’,	dus	oostzijde	Halsterseweg,	ook	een	sloot	heeft	

gelegen.	Een	restant	liep,	als	laatste	stuk	op	de	Halsterseweg,	dat	ineens	sterk	

naar	rechts	afboog,	naar	beneden	liep	bij	het	huis	van	‘St. Crijn.’	Het	water	

stroomt	richting	oost.	Vlak	na	dit	bochtje	ongeveer	een	6	tal	meter	lager,	

was	hier	in	de	sloot	een	bron	waar	het	water	opborrelde.	Hier	heeft	men	

dus	in	1924	het	St.	Quirinusputje	met	bord	(bisschop van Siscia)	geplaatst.	

Deze	sloot	loopt	door	naar	beneden,	heeft	vertakkingen	naar	links	en	rechts.	

Nog	veel	breder	en	dieper	gaat	het	richting	erf	‘De Weert’	met	de	bijnaam	

‘Poelekes’,	hetgeen	betekent,	veel	gebied	met	waterpoelen	en	vennetjes.	Op	

het	erf	van	‘De Weert’	was	ook	een	ven.	Het	water	loopt	verder	om	het	gebied 

‘Den Berg’,	ook	een	duintop,	heen	richting ‘Langstraat’	naar	waterven	‘De 

Melanen.’ 	De	andere	tak	waterloop	bij	de	‘Buurtweg’,	gaat	richting	noord.	

Het	thans	gelegen	gebouwencomplex	bij	de	rotonde	nu	geheten	‘Welbuiten’	

was	een	weidegebied	met	ook	een	natuurlijke	waterbron	in	de	hoek	waar	nu	

het	flatgebouw	staat.	
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Een	‘drenk’	genaamd,	een	natuurlijke	kwelwater	bron,	ligt	nu	onder	de	flat.	

Er	is	nog	steeds	water	te	vinden	in	die	hoek.	Een	sloot	met	water	liep	vandaar	

uit	richting	het	noorden.	

De	aftakking	van	de	sloot	bij	huize	‘St. Crijn’	naar	beneden,	naar	het	café	

‘Exelcior’	van	de	familie	‘van Elzakker’,	liep	naar	het	oosten	toe,	boog	om	

naar	noord,	dan	naar	oost	en	vervolgens	weer	naar	west	bij	de	‘Rode Schouw’,	

richting	het	dorp	Halsteren.	Dan	sloot	het	water	zich	over/onder	de	straat	

naar	huidig	‘Binnenpad-Groenendaal’	om	in	de	lage	‘Oude Beymoerseweg’	en	

‘Tholenseweg’	in	een	afwatersloot	uit	te	komen.	Die	stond	weer	in	verbinding	

met	‘De Verkorting’	en	‘Het Lange Water.’	Die	op	hun	beurt	weer	aansluiten	

op	open	water	‘Oosterschelde’	en	‘Eendracht.’

Het	water	dat	van	‘De Jankenberg’	naar	de	‘De Melanen’	stroomde	had	ook	

sloten	aan	de	zuidkant.	Het	water	en	het	grondwater	liep	af	langs	de	‘Nieuwe 

Molenweg’	richting	‘de Melanen’	om	dan	weer	terug	te	keren	in	een	beek	

westwaarts	over	het	zoals	wij	dat	toen	noemden	‘het brandveld.’	Een	veel	lager	

maaiveld	dan	‘De Jankenberg.’	De	beek	stak	over	bij	de	‘Halsterseweg’,	nabij	

de	‘St. Antoniusmolen’,	al	stond	die	er	toen	nog	niet.	De	beek	liep	verder	langs	

de ‘Kannewielseweg’	en	kwam	in	de	‘Beymoerpolder’	via	het	‘Lange water’	

en	zo	weer	in	de	‘Oosterschelde’ uit op	de	slikken.	Van	deze	beek	is	niets	meer	

over	dan	wat	plaatselijke	greppels	en	kleine	slootjes.

Landduinen, tardiglaciale stuifduinen.

Landduinen	zijn	gevormd	door	wind	met	stuifzand	tot	dekzand.	

‘De Jankenberg’	is	gebleven	in	de	tijd	der	eeuwen	in	Halsteren	als	‘berg.’	

Evenals	de	nog	bekende	‘berg’	‘Den Berg’.	Daarnaast	vlakbij	nog	een ‘bergtop’	

‘De Rode Beuk’,	pal	ernaast	staat	nog	steeds	de	beukenboom,	de	‘Rode Beuk.’	

De	bergen	zijn	overblijfselen	van	vroegere	zandduinen	toen	bedekt	met	heide,	

varens	en	brem.	Er	zullen	beperkt	bomen	en	struiken	hebben	gestaan.	

In	de	middeleeuwen	werd	dit	alles	‘Wildernis’ of	‘Woeste gronden’	genoemd.	

In	pacht	(bede)	lopen	er	schapen	op	de	heidegronden.	De	bede	is	een	cijns,	

opbrengend	voor	de	heer,	ook	wel	‘Bamisschat’ of	‘Bamisbede’	genoemd.	

(1	oktober	St.	Bavo,	betaaldag).	Men	brandt	de	heide	ook	af,	om	de	nieuwe	

vegetatie	jong	te	houden	en	zo	eetbaar	te	houden	voor	het	vee.	Op	de	heide	

en	ook	op	heidegebied	‘De Jankenberg’ stonden	aannemelijk,	potstallen	voor	

schapen.	In	deze	stallen	was	een	put	gegraven	voor	de	uitwerpselen	van	de	

dieren,	dat	werd	afgedekt	met	gemaaide	heide.	Als	de	dieren	later	weer	in	de	

stal	kwamen	vertrapten	ze	de	laag	heide	en	de	mest.	Daar	kwam	weer	
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een	nieuwe	laag	mest	en	heide	op.	Dat	werd	een	dikke	laag	op	den	duur.	

In	de	lente	werd	de	potstal	leeggemaakt	en	zo	hadden	de	boeren	weer	een	

natuurlijke	meststof.	Die	werd	gebruikt	voor	kleinschalige	akkerbouw	dat	ook	

in	het	gebied	gelegen	was.	Zo	werd	de	evolutie	van	land	bewerken,	bewoning	

en	nering	bespoedigd.

Tijdspad

1475	 Twee	zonen	van	Jan	II	van	Glymes	gaan	in	de	oorlogsstrijd	bij	Neuss		
	 in	Duitsland.

1475		 Een	zoon	Philips	overlijd	na	terugkeer	in	Bergen	op	Zoom	aan		 	
	 verwondingen.

1478	 Jan	II	van	Glymes	besluit	tot	bouw	van	drie	St.	Quirijn		kapellen	in	zijn		
	 domein.

1480		 Josijnken,	een	dochter	van	Jan	II	van	Glymes	wordt	non	in	klooster.		
	 Bezoekt	Neuss	in	bedevaart.	Aanroeping	van	St.	Quirinus	van	Neuss.

1484	 Akte	perceel	grond	(hof)	ten	oosten	van	St.	Quirijnkapel	in	Halsteren.

1485	 Jan	II	woont	niet	meer	in	Wouw	maar	in	het	hof	van	Bergen	op	Zoom.

1489	 Akte	met	vernoeming	St.	Quirijn	naam	met	bestellen	natuursteen	voor		
	 een	venster.	De	‘versierings’	belofte.

1489	 Jan	II	krijgt	een	kleinzoon.	Ook	een	Jan.	(Johannes)	Die	is	als	kind		
	 ziek.	(oogletsel?)

1492	 Plaatsing	van	een	traliewerk	voor	het	raam	dat	Jan	II	had	geschonken		
	 aan	de	kapel.	Dit	traliewerk	wordt		geschonken	nu	door	Jan	III.	
	 (voor	zijn	genezen	zoon?)

1502	 Er	wordt	een	ton	(waterbak)	gemaakt	in	de	wel	in	de	nabijheid	van	de		
	 kapel	te	Halsteren.

1521	 Perceelgrond	naast	de	kapel	komt	erbij.

1560	 De	Reformatie	begint.

1576	 Pacificatie	van	Gent.

1580	 De	‘soldatenfurie’	te	Bergen	op	Zoom.

1617	 Continuering	van	beneficie	St.	Quirijn	van	Neuss.

1647	 De	St.	Martinuskerk	wordt	door	de	hervormden	in	beslag	genomen.

1678		 Perceel	St.	Quirijn	in	bezit	van	Johan	van	der	Vlier.		 	 	
	 Geen	St.	Quirijnkapel	meer.
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1683 Het	perceel	‘de	Cappel’	is	in	nalatenschap	van	de	erven	Cornelis	Nouten	in		
	 pacht	gegeven	aan	Jacobus	de	Cock.	Het	erf	en	huisje	kan	ook	in	huur	staan.

1697	 Kapel	is	verdwenen,	is	een	woning	op	het	perceel	van	de	weduwe	van	 	
	 Johan	La	Maistres,	huurder	en	geeft	onderverhuur.

1707	 Woning	staat	er	nog.	Perceel	blijft	in	beheer	van	de	weduwe	van
	 Johan	La	Maistres.

1709 Op	huis	en	erf	genaamd	‘den	Prins	Willem’	in	rechtsmacht	van	
	 Jacobus	de	Cock	heft	hij	een	rente	van	1	gulden	en	5	stuivers	ten	laste	van		
	 de	armenmeester	gereformeerde	kerkarmen	van	Halsteren.

1711 Jacobus	de	Cok	(Cock)	verhuurt	aan	Joris	Vermeeren	de	‘Cappel-blok’,	
	 500	roeden	groot,	jaarlijks	voor	12	gulden.	

1711	 Huis	is	genaamd	al	van	oudsher	‘de	Prins’.	De	weduwe	laat	het	huis		 	
	 repareren.	Dit	huis	en	erf	komt	in	bezit	van	(1716)	aan	Alexander	Faure.

1726	 Faure	betaalt	zijn	mogelijke	perceelschulden	af	aan	de	Ingelanden	van
	 Halsteren.	Deze	ingelanden	worden	de	nieuwe	eigenaren	van	de	gronden.

1740	 In	schotboeken	komt	nog	steeds	de	naam	St.	Quirijn	voor.	Waarschijnlijk	niet		
	 bedoeld	voor	het	kapelperceel	maar	voor	het	‘genezend’	bronwaterputje.	
	 Of	verwijzing	van	vroeger	oord	‘gehucht’	of	buurtschap	met	die	naam.

1746	 Perceeleigenaar	is	nog	steeds	de	Ingelanden	van	Halsteren.

1767	 Er	wordt	gesproken	over	een	bomenbos	op	het	perceel	genaamd	
	 ‘De Capel.’	Met	een	nieuwe	eigenaar.	Van	een	gebouw	is	er	niets	meer.

1784	 Franse	legers	in	onze	regio.

1795	 Brief	van	de	Staten	Generaal	aan	alle	gemeenten,	godsdienstvrijheid	en		 	
	 verkiezingen.

1795	 Verkiezingen	voor	gemeentebestuur	Halsteren.

1797	 Verkiezingen	voor	gemeentebestuur	Halsteren.

1798	 Verkiezingen	voor	gemeentebestuur	Halsteren.

1799	 De	St.	Martinuskerk	wordt	teruggegeven	aan	de	roomskatholieken.

1799	 De	roomskatholieken	vormen	een	nieuwe	parochie	met	de	naam	
	 ‘St.	Quirinus	van	Siscia’	Ook	de	‘St.	Martinuskerk’	die	hun	vestiging	wordt,			
	 noemt	men	nu	in	de	volksmond	gewoon	‘St.	Quirinuskerk!’

1803	 De	parochie	ontvangt	een	reliek	van	‘St.	Quirinus	van	Siscia’,	
	 vanuit	Rome	gezonden.

1830	 De	parochie	‘St.	Quirinus’	Halsteren	scheidt	zich	af	van	die	van	Lepelstraat.		
	 Voorheen	waren	beiden	parochies	één	geheel.	
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1868	 De	parochie	‘St.	Quirinus’	vanaf	1799	in	de	‘St.	Martinuskerk’		 	
	 gevestigd,	krijgt	een	‘St.	Quirinus	van	Siscia’	altaar	geschonken.

1911	 De	bouw	van	een	nieuw	kerkgebouw	begint,	niet	ver	van	de	‘oude’	kerk		
	 ‘St.	Martinus’.

1913	 Het	nieuwe	kerkgebouw	is	klaar	en	wordt	ingewijd.	Kerk	en	parochie		
	 krijgen	dezelfde	naam:	‘St.	Quirinus	van	Siscia.’	Afgekort:	‘St	Quirinus.’

1919	 Oprichting	van	een	broederschap	van	‘St.	Quirinus’	in		de	nieuwe	kerk.		
	 George	van	Raemdonck	schildert	een	fantasieschilderijtje	als
	 impressie	van	‘The	Chapel	at	Halsteren’

1922	 George	van	Raemdonck	bouwt	zijn	huis	op	‘De	Jankenberg’	en	noemt		
	 dit	huis	‘Sinte	Cryn.’

1923	 C.	van	Genk,	kapelaan	te	Steenbergen	maakt	een	lied	ter	ere	van	
	 ‘St.	Quirinus	van	Siscia.’

1924	 Pastoor	A.C.	van	Gastel	in	Halsteren	laat	het	eerste	‘Quirinusbord		
	 van	Siscia’	plaatsen	met	een	opschrift.	Vlak	bij	het	huis	‘St.	Crijn’		
	 aan	de	ingang	‘Oude	Steenbergse	Baan’.	Bord	geschilderd	met			
	 afbeelding	‘St.	Quirinus	van	Siscia’	met	molensteen.	Dit	eerste	bord		
	 heeft	een	schildering	gemaakt	door	George	van	Raemdonck!	(bron:		
	 Jaques	R.W.	Sinninghe,	uit	mededelingen	van	den	heer	L.	Ph.	Lacor	te		
	 Halsteren	1942)

1955	 Tot	deze	tijd	lopen	er	processies	naar	het	waterputje	aan	de	Buurtweg.		
	 Ter	voorspraak	van	genezen	van	ziekten	en	kwalen.	Vooral	oogziektes.		
	 Bronwater	wordt	geschept	uit	het	bronnetje.

1965	 Het	Quirinusbord	wordt	vanaf	deze	tijd	regelmatig	‘overgeschilderd’.

1983	 De	‘Stichting	Behoud	Quirinusputje’	wordt	opgericht.

1985	 De	‘Stichting	Behoud	Quirinuskapel’,	bouwt	een	stenen	veldkapel	ter		
	 gedenking	aan	de	historische	kapel	St.	Quirijn	van	Neuss,	nabij	het		
	 putje	in	de	Buurtweg.	Met	een	namaakput	erin.

2008	 De	parochie	St.	Quirinus	van	Halsteren	fuseert	met	nog	3	andere		
	 parochies;	Tholen,	Lepelstraat	en		Oud-Vossemeer	tot	één	nieuwe
	 parochie,	St.	Christoffel.

2009	 ‘St.	Quirinusbord’	(Siscia)	aan	de	Buurtweg	wordt	verplaatst	iets			
	 westelijker.	Een	geheel	nieuw	bord	wordt	geplaatst	door	een	actie		
	 van	‘de	vrienden	van	de	St.	Quirinusbron’,	Piet	van	de	Watering,
	 Ronald	Heijmans	en	Joke	de	Koning-van	de	Casteel.
	 Van	een	natuurlijk	waterputje	is	niets	meer.

2013	 De	Sint	Quirinuskerk	bestaat	100	jaar	en	wordt	na	een	vakkundige		
	 restauratie	van	exterieur	en	interieur,	feestelijk	gevierd.
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Beginnende podzolbodem in 
dekzand. Is nog te vinden op 
‘Den Berg’. En was ook te vinden bij 
de duintop bij ‘De Rode Beuk’. 
Geel zand met eronder de bruine 
diepe kleur.
Foto: Aardkundig erfgoed in 
Nederland. Naturalis

Meer over de aard van ‘De Jankenberg’ in geologie.

De	naam	zou	men	zeggen	te	verklaren	over	huilende	‘jankende’	

pelgrims.	Ik	geloof	er	weinig	van.	De	naam	is	zo	een	volksnaam	

van	overlevering.	Het	is	ook	aannemelijk,	meer	een	verklaarbare	

benaming	in	de	geologie	voor	podzolbodem.

De	kenmerken	van	een	podzolbodem	is	ligging	in	een	zand-

landschap.	De	berg	heeft	een	gelaagdheid	doordat	mineralen	

met	regenwater	uit	de	bovenste	lagen	wegspoelen	en	dieper	in	

de	bodem	neerslaan.	De	topbodem	is	niet	erg	vruchtbaar	en	is	te	

vinden	in	zandlandschappen.	Met	de	naam	‘dekzand.’ 

In	dwarsprofiel	toont	een	volledig	uitontwikkelde	podzolbodem	

duidelijk	gescheiden	grijze,	bruine	en	gele	banden.	

‘Podzol’	stamt	uit	het	Russisch	en	betekent	zoveel	als	‘lijkt op 

as.’ De	grijze	uitspoelingslaag,	onder	de	bruine	humuslaag	

toplaag	lijkt	op	as.	Onder	deze	laag	komt	de	donkerbruine	

inspoelingslaag.	Mineralen	als	ijzer	en	humus	vormen	de	

neerslag	van	deze	laag.	En	de	laag	kan	zeer	diep	zitten.

Podzolen	zijn	onze	oudste	bodems.	Ontstaan	in	het	vroeg-

holoceen	op	dekzandgronden.	In	eerste	fase	begroeid	met	

bossen.	De	toplaag	werd	verrijkt	met	gevallen	bladeren,	het	

humus.	In	dekzand	met	zijn	grove	zandkorrels	zit	veel	ruimte.	

Regenwater	sijpelt	er	gemakkelijk	door.	De	humus	spoelt	mee	
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de	bodem	in.	De	humuszuren	lossen	ijzer	op	en	het	zand	wordt	

geler,	verdwijnt	weer	langs	chemische	weg	en	het	zand	wordt	

weer	vaalgrijs.	Het	regenwater	neemt	de	humus	en	ijzerdeeltjes	

verder	naar	beneden.	Tot	ze	neerslaan	in	de	inspoelingslaag.	

Alles	hoopt	zich	hier	op	en	we	kennen	de	grond	hiervan	als	een	

donkerbruine	haast	zwarte	laag.	Zeer	hard	van	structuur.	

Deze	oerbank	voorkomt	verdere	doorspoeling.	

IJzer	en	humus	komen	er	steeds	bij,	zodat	de	laag	steeds	dikker	

wordt.	De	mogelijkheden	voor	akkerbouw	zijn	niet	groot.	

Een	arme	grond.	En	zo’n	berg	krijgt	een	zandpakket	er	boven	

op	door	vorming	met	stuifzand.	Vaak	is	dit	het	resultaat	van	

ontbossing	en	overbegrazing	in	de	middeleeuwen.

Dan	vormt	dit	een	hoge	zandgrond,	duinen	van	dekzand,	met	

bossen,	heide	en	vennen.	Dit	is	dan	de	tijd	pleistoceen.	

Het	heeft	te	maken	met	de	loop	de	rivier	‘De Schelde’,	die	loopt	

noordwaarts	vanuit	Antwerpen	en	is	krachtig	en	baant	zich	een	

weg	langs	de	hoge	en	lage	gronden	in	west	naar	noord.	

En	schuurt	langs	‘De Brabantse Wal’	en	vormt	de	steilrand.	

Met	meer	en	meer	vlak	gebied	ten	westen,	met	‘De Schelde’	

erin	had	de	wind	meer	vat	op	de	hoge	grond	en	bracht	grote	

hoeveelheden	zand	in	beweging	(stuifzand).	Zoveel	stuifzand	

over	de	Brabantse	Wal	heen	dat	er	in	ons	gebied	rivierduinen	

ontstonden.	Dus	ook	onze	‘Jankenberg.’	En	de	voornoemde	

feiten	van	podzol	en	waterafvoer	maken	beekjes	en	sloten	aan	

de	voet	van	de	berg(en).	De	zandverstuivingen	hebben	dus	

in	de	middeleeuwen	de	rivierduinen	veranderd	in	heuvels	en	

laagvelden,	met	heide	struiken	en	bossen.

‘De Jankenberg’, meer een benaming voor een ‘huilende’ waterlatende 
zandberg?
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Kwel en bronwater.

Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit 
de bodem komt. In het algemeen ontstaat kwel door een 
ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied 
naar een lager gelegen gebied. De grootte van het vermogen 
tot afzet water wordt gemodelleerd met de wet van Darcy 
waarin de doorlaatbaarheid van de materialen een rol speelt.

Kwel	kan	zich	afspelen	over	afstanden	van	enkele	meters	tot	

vele	kilometers.	Kwelwater	vormt	bronnen.	In	een	modern	

ontwaterd	gebied	wordt	kwelwater	meestal	weggevangen	in	

sloten	voordat	het	in	het	maaiveld	aan	de	oppervlakte	treedt.	

Dit	is	één	van	de	oorzaken	van	verdroging	van	de	natuur.

Kwel	heeft	vaak	een	bijzondere	waterkwaliteit.	

Vooral	diepe	kwelstromen	die	eeuwenlang	door	de	bodem	

hebben	gestroomd,	zijn	zuurstof- en voedselarm en vaak 

kalk- en ijzerhoudend.

Het	voedselarme	karakter	van	oude	kwel	wordt	verder	versterkt	

doordat	het	vaak	ijzerhoudend	is.	IJzer	bindt	de	meststof	fosfaat	

waarmee	weilanden	bemest	worden	en	maakt	het	kwelwater	

minder	geschikt	voor	planten	die	voor	hun	groei	sterk	op	de	

aanwezigheid	van	fosfaat	leunen.	Zodra	het	zuurstofarme	

ijzerhoudende	kwelwater	aan	de	oppervlakte	komt	en	zuurstof	

uit	de	lucht	opneemt,	zal	het	opgeloste	ijzer	oxideren	tot	

onoplosbare	ijzeroxiden	welke	uitvlokken	en	neerslaan.	

Hierdoor	zal	het	water	rond	het	kwelpunt	sterk	roestkleurig	

worden.

Ontstaan van natuurlijke kwel.

De	grondwaterstroming,	het	reliëf	en	de	geomorfologische	
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opbouw	van	een	gebied	bepalen	of	er	kwel	ontstaat.	

Op	de	hogere	delen	van	een	gebied	zakt	het	(regen)water	in	

de	bodem.	Een	deel	van	dit	water	stroomt	af	als	freatisch	

grondwater	(stijghoogte)	en	komt	zo	direct	in	sloten	en	plassen	

terecht.	De	rest	dringt	door	de	slecht	doorlatende	laag	heen	en	

komt	uiteindelijk	in	het	eerste	watervoerende	pakket	of	

dieper	terecht.

Of het diepere grondwater aan de oppervlakte zal komen 
wordt bepaald door het verschil in stijghoogte tussen het 
freatische grondwater en dit diepere grondwater. 
De wet van de communicerende vaten zegt dat water door 
de zwaartekracht van het ene vat naar het andere stroomt 
tot de waterniveaus gelijk zijn. In een hellend gebied zal het 
water van het hoger gelegen (infiltratie)gebied naar het lager 
gelegen gebied gaan stromen. Water dat op hoger gelegen 
delen is geïnfiltreerd en door de slecht doorlatende laag is 
gepasseerd heeft een grotere stijghoogte. Hierdoor is er 
een drukverschil en treedt het diepe grondwater als kwel 
aan de oppervlakte. ‘De Jankenberg’ is dus gewoon een 
natuurverschijnsel, geheel verklaarbaar. 
De ‘huilende’ berg is met zijn bronwater afvoer rijk aan 
ijzerhoudend water, bruinig van kleur. Dat klopt wel met mijn 
ervaringen van waarnemening bij het putje bij de 
‘Oude Steenbergse Baan.’ Dat water en ook in de sloot 
naar beneden was licht roestbruinig van kleur. 
Dit ijzerhoudend water verklaart veel over de ‘genezende’ 
werking van allerlei kwalen. En daarbij kwam een portie van 
onwetendheid en bijgeloof. Wat kwam dat putje goed uit op 
die ‘verkeerde’ plaats, om de voorspraak van St. Quirinus 
te verkrijgen.
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Het verhaal van J.C.A.M. Bervaes

De Jankenberg was een galgenberg van Halsteren.

J.	Haans	van	de	Stichting	voor	Bodemkartering	karteerde	in	

1947	de	omgeving	van	Bergen	op	Zoom	in	opdracht	van	de	

Groente-	en	fruitveiling	van	de	R.K.	Boerenbond.	

De	omgeving	van	De	Jankenberg	werd	geklassificeerd	als	S3a,	

S4a	en	een	stukje	S3b	in	een	lager	gedeelte	richting	Langstraat.	

S	is	de	aanduiding	voor	Stuifzand.	Het	getal	3	en	4	duidt	op	de	

vochtigheidsgraad;	3	is	matig	vochtig	en	4	is	droog.	

Het	toevoegsel	a	en	b	duidt	op	het	humusgehalte;	a	is	

humusarm	en	b	is	humeus.	De	Jankenberg	is	dus	hele	slechte	

grond.	Eigenlijk	een	stuifduin.	Langs	de	Melanenweg	ligt	nog	

een	stukje	met	de	aanduiding	S5,	zeer	droge	stuifzandgrond.	

Daar	groeit	dan	ook	alleen	maar	een	dennenbosje	op.	De	slechte	

grondkwaliteit	van	De	Jankenberg	werd	dan	ook	vaak	als	

verklaring	gezien	voor	de	naam ‘Jankenberg’.	Het	was	er	om	te	

huilen	zo	slecht	vonden	de	mensen	de	gronden.	‘om te huilen, te 

janken, zo slecht’,	er	groeide	werkelijk	niets,	de	grond	werd	ook	

wel	‘smoor’	genoemd.

De	getekende	kaart	van	d’Herfort,	‘Plan	de	la	forte	Ville	de	

Berguen	op	den	Zoom,	avec	ses	Lignes,	Attaques	et	le	Fort	

Steenbergen’	(1750),	geeft	percelen	en	bodemgebruik	weer	

in	het	gebied	de	Jankenberg.	Ook	een	weg	is	getekend	tussen	

Bergen	op	Zoom	en	Halsteren.	Tussen	Noordgeest	en	Halsteren	

staat	een	galgje	getekend	op	een	perceel	ten	oosten	van	de	

Halsterseweg	en	ten	noorden	van	de	Nieuwe	Molenweg.	

De	Antoniusmolen	staat	niet	op	de	kaart,	deze	molen	is	in	1817	

gebouwd.	Wel	staan	er	tegenover	de	galg	en	de	huidige	Nieuwe	

Molenweg	twee	huisjes	getekend.	De	Kannewielseweg	ontbreekt	
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op	de	kaart.	De	genoemde	huisjes	komen	nu	overeen	met	café	

Molenzicht	en	de	boerderij	van	Gelten.	Bij	de	afsplitsing	van	de	

Oudeweg	met	de	Halsterseweg	staan	aan	de	westkant	ook	twee	

huisjes	getekend.	Waarschijnlijk	is	dat	de	oude	brouwerij,	waar	

nu	transportbedrijf	Bernaards	is	gevestigd.	De	wegafslitsing	lag	

in	die	tijd	bij	de	voormalige	meubelwinkel	Huijbrechts.	

De	Oudeweg	was	immers	de	hoofdbaan	richting	dorp	Halsteren.	

Het	huidige	stuk	weg	van	de	Halsterseweg	richting	rotonde	

was	een	stuk	zandpad	richting	Steenbergen	via	de	Buurtweg	en	

buurtschap	Oude	Molen.	

De	galg	is	een	veel	waarschijnlijker	verklaring	voor	de	naam	

‘Jankenberg’,	dan	de	barslechte	grond.	Dat	janken	met	huilen	

en	verdriet	te	maken	heeft	en	niet	met	het	verkleinwoord	

van	Jan	blijkt	uit	Halsters	dialect.	De	Jankenberg	heet	in	

Halsteren	‘Jáánkenberg’	en	niet	Jankenberg.	Bovendien	is	het	

verkleinwoord	van	Jan,	eerder	Jantje	of	Janneke	dan	Janke.	

Het	valt	ook	op	dat	er	een	N	staat	na	Janke	hetgeen	wijst	op	een	

werkwoord. 

De	galg	stond	dan	ook	vaak	op	de	grens	van	de	gemeente	en	dan	

op	een	verhoogd	perceel.	In	de	heerlijkheid	was	dan	sprake	van	

hoge	jurisdictie.	De	galg	stond	wel	op	gebied	van	Noordgeest,	

vlakbij	was	de	scheidingsgrens	met	heerlijkheid	Halsteren.

Pas	in	1810	zijn	de	vier	aparte	heerlijkheden/gemeenten	vanuit	

1750,	te	weten	Beijmoer,	Auvergnepolder,	Noordgeest	en	

Halsteren	samengevoegd	tot	de	gemeente	Halsteren.
Bronliteratuur van Jan Bervaes: H.G. Jelgersma, Galgebergen en 

Galgevelden, De Walburg Pers, Zutphen 1978.

A. Delahaye, Zeven eeuwen Halsteren, Gemeentebestuur Halsteren 1980.

J.C.F.M. Haans, Een bodemkartering van de omgeving van Bergen op Zoom.

Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, september 1948.
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De oorspronkelijke plaats van de St. Quirijnkapel met 

patroonheilige St. Quirinus van Neuss .

De	kapel	stond	zoals	eerder	beschreven	bij	de	splitsing	‘Oudeweg’	en	

‘Halsterseweg’.	Gesitueerd	bij	de	vier	huizen	die	er	nog	staan.	Maar	het	waren	

vijf	huizen.	En	nog	daarvoor	twee	huizen.	In	het	vijfde	huis	woonde	Jan	van	

Kaam	met	zijn	vrouw	Petronella	Lodders.	Toen	ze	trouwden	hebben	ze	nog	

in	een	pand	gewoond,	één	van	de	vier	huisjes.	Dus	mogelijk	op	het	erfperceel	

van	de	historische	kapel.	Heeft	‘tante Nel’	hier	haar	‘Quirinusbenen’ gekregen?	

Later	heeft	Jan	van	Kaam	een	vrijstaand	huis	richting	‘Oudeweg’	laten	

bouwen.	En	met	een	enorme	lap	grond,	aangekocht.	Vandaar	dat	hij	zoveel	

fruitbomen	had.	Dat	huis	is	in	de	jaren	1960-1970	afgebroken	om	een	ingang	

vrij	te	maken	als	inrit	voor	een	winkelmagazijn.	Toen	het	huis	er	nog	stond	

en	ik	een	kleine	kleuter	was,	ongeveer	1950,	woonden	zij	op	perceel	huis	5.	

Ik	ging	daar	naar	toe	met	mijn	opa,	Piet	van	Kaam.	En	de	naam	van	het	huis	

hoorde	ik	hem	wel	een	noemen:	‘De Prins’.	Jan	was	een	jongere	broer	van	opa.	

Het	was	altijd	wat	geheimzinnig	daar	op	die	plek.	Opa	en	ik	kwamen	er	voor	

wat	fruit	of	andere	dingen	af	te	halen	of	iets	te	brengen.	Altijd	op	een	zondag	

ging	mijn	opa	daar	een	borreltje	drinken.	Een	langdurig	bezoekje	heeft	nooit	

plaats	gevonden.	Ik	moest	maar	buiten	wachten	op	het	voorerf,	met	een	reep	

chocolade	of	wat	voetballen	of	tollen	en	mocht	beslist	niet	naar	achteren	lopen	

om	in	de	tuin	te	komen.	Want	daar	was	het	zoals	tante	Nel	altijd	zei,	‘dat 

is heilige grond, daar mag niemand komen.’	En	binnen	mocht	ik	ook	niet	

komen,	misschien	voor	mijn	bescherming	van	ziel	en	leden?	Spooky?	Toeval?	

Want	tante	Nel,	een	zeer	vrome	vrouw	had	een	soort	stigma	aan	handen	en	

benen.	Oogkwaaltjes	en	meer.	Beide	benen	gewikkeld	in	lappen	stof.	Want	

ze	had	‘Quirinusbenen’,	open	zwerende	wonden	aan	de	benen.	Daarbij	

liep	zij	altijd	met	een	rozenkrans	om	de	handen	gevouwen	in	snelle	kleine	

pasjes,	hardop	biddend.	Een	Mariaverering	naar	ik	meen.	Zo	is	althans	mijn	

herinnering.	En	ome	Jan	kon	bij	iemand	de	pijn	afbidden.	Zo	maar	toeval	

van	een	gezin,	op	een ‘gewoon’	stuk	perceel?	Ze	konden	onmogelijk	hebben	

afgeweten,	als	eenvoudige	mensen	dat	ze	waren,	dat	op	deze	gronden	een	

historische	devotiekapel	had	gestaan!	
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Kadasterkaart uit 1938. Doorheen de geschiedenis van het perceel of de 
percelen die voorheen groter waren is steeds omnummering door gemeente 
toegepast. Ook op latere kadasterkaarten is er weer een ander nummer voor 
alle percelen. We zien op de kaart de vier huizen 1731, 1979 en het stuk 
perceel van Jan van Kaam 2292, met het vrijstaand vijfde huis. Alle percelen 
komen in aanmerking voor de historische kapellocatie. Aan de overzijde van 
de straat moeten we het putje zoeken, op het perceel 2293, 2131, 2197 of 
onder de huisjesrij rechts van de Halsterseweg.
Boven in de kaart is de afslag straat Oude Steenbergsebaan (Buurtweg) met 
de ‘verkeerde’ historische plaats van het putje. Maar in 1924 heeft men 
wellicht gedacht aan de eigen St. Quirinus voorspraak, óók met een putje.

De verkeerde putjeplaats 
als historische plaats.

Huis van Jan van Kaam.
De vier huizen staan links ervan.
Rechts op de foto ontbreekt nog een poort 
met ingang naar het erf.

Johannes Adrianus van Kaam * 15 maart 1892 in Halsteren

    x

Petronella Lodders * 27 juli 1897 in Standdaarbuiten

Overleden:		 Johannes	van	Kaam,	24	juni	1970	te	Halsteren,	78	jaar	oud.

	 Nel	Lodders,	26	april	1978	te	Bergen	op	Zoom,	80	jaar	oud.
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De vervallen plaats van het Quirinusputje bij de Buurtweg. 2008. 
Dit zijn wel de originele putjesstenen van 1924. De toenmalige weg 
‘Oude Steenbergsche Baan’ liep hier 
vlak voor langs.
Deze scene is er nu niet meer, 
een geheel nieuw bord is wat 
verderop geplaatst in 2009.

Een ‘versie uit ca. 1950’ van het Quirinusbord, dat lijkt op de eerste versie van 
George van Raemdonck in 1924. Het bordje met de tekst erop is los hiervan 
en is wel overschilderd, maar de tekstgrootte en type is dezelfde als van 
1924. Dit erfgoed wordt bewaard bij Heemkundekring Halchterth in Halsteren.
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St. Quirinusbron wordt in ere hersteld in 2009.

‘Een stukje geschiedenis voor Halsteren waarvoor we ons sterk 
maken.’ Dat is de uitspraak die ‘de Vrienden van de 
St. Quirinusbron’ in een actie zeiden om het monumentje met 
het St. Quirinusbord in ere te herstellen. 
Die vrienden zijn Piet van de Watering, Ronald Heijmans en 
Joke de Koning- van de Casteel. Dit werkgroepje had de 
aandacht voor het in verval gekomen St. Quirinusbord aan de 
Buurtweg, er daadwerkelijk iets aan te doen voor herstel. 
Alle drie komen ze uit Halsteren en hebben een bijzondere 
‘dichtbije’ band met het monument. Piet en Ronald zijn in de 
Buurtweg, vlakbij het monument geboren en getogen. 
Joke is geboren aan de Halsterseweg zeer nabij de historische 
plaats waar het kapelletje ooit stond, bij de Oudeweg.

De	bron	en	putje	is	eigendom	van	de	parochie,	maar	ligt	op	de	

grond	van	de	gemeente.	Daarom	werd	de	gemeente	ook	benaderd.	

Tom	van	Eekelen	van	de	afdeling	Monumentenzaken	van	

Bergen	op	Zoom	vertelt:	‘De gemeente Bergen op Zoom is bereid 

om het opknappen van dit monument voor zijn rekening te nemen; 

de materiaalkosten.’

Een	aannemer	Smeenk	en	een	schildersbedrijf	Cloïn	willen	het	werk	

belangeloos	uitvoeren.	De	‘Stichting Behoud Quirinuskapel’	zal	

voor	het	verdere	onderhoud	zorgen.	Om	het	herstel	en	onderhoud	

van	de	Quirinusbron	te	financieren	is	de	werkgroep	met	een	actie	

gestart.	Piet	van	de	Watering	heeft	een	nieuw	ontwerp	gemaakt	

voor	het	Quirinusbord	en	zeker	ook	met	de	tekst:	‘Ga hier Quirinus 

nooit voorbij, of zeg Quirinus bidt voor mij.’ 
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Daarnaast	ontwierp	Piet	van	de	Watering	een	speciaal	Delfts	blauw	

bordje	dat	in	een	kleine	oplage	van	

100	stuks	te	koop	werd	aangeboden.	Ronald	Heijmans	van	

‘Bloemenmagazijn Azalea’ stond	garant	voor	de	verkoop	van	alle	

bordjes.	Op	vrijdag	11	december	2009	was	de	onthulling	van	het	

nieuwe	bord	en	ook	op	een	nieuwe	plaats,	dichter	bij	de	rotonde	aan	

‘de Buurtweg’.	De	wethouder	van	Cultuur,	

Maarten	van	Eekelen,	van	de	gemeente	Bergen	op	Zoom,	

deed	de	onthulling	van	het	kleurige	bord.

Het	kerkkoor	bracht	een	toepasselijk	lied	over	St.	Ouirinus	ten	

gehoren.	En	de	‘Stichting Behoud St. Quirinuskapel’	kreeg	namens	

de	‘Vrienden van de Quirinusbron’	een	waardecheque	van	600	

euro	cadeau.	Dit	was	de	opbrengst	van	de	verkochte	Delftsblauwe	

bordjes.

Piet van de Watering, ook auteur van dit boek, is weer een 
gelukkig man. ‘Het maakt deel uit van ons cultureel erfgoed. 
Er gaat helaas al zoveel verloren.’ Hij heeft dan ook vele 
jeugdherinneringen aan dit monument (als staat het nu op 
een andere plaats) in zijn geboortestraat. Destijds stond er 
in het putje altijd water, kleine schoffies als wij waren met 
buurtgenootjes daagden we elkaar uit: ‘wie durft erin te pissen?’

Het	monumentje	moeten	we	ten	huidige	dage	zien	als	een	symbool.	

Een	blijvend	plekje	voor	het	historisch	monumentje	van	weleer.	Al	

staat	het	dan	niet	op	de	juiste	plaats	en	is	er	van	water	al	helemaal	

geen	sprake	meer.	‘Genezend water’	helemaal	niets	meer.	Maar	een	

stukje	geschiedenis	als	erfgoed,	met	emotionele	waarde	voor	de	

Halsterenaren	mag	nog	honderden	jaren	blijven.	
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De opdruk van het kleine Delfts blauw bordje in 2009. 
Ontwerp en tekening door Piet van de Watering.

De vrienden van de Quirinusbron. Joke de Koning, Piet van de Watering en 
Ronald Heijmans zijn de initiatiefnemers voor het eerherstel van het 
St. Quirinus van Siscia gedenkbord. De opbrengst van de Delfts blauw 
bordjes, 600 euro, werd overhandigd aan de voorzitter van de 
‘Stichting Behoud St. Quirinuskapel’ 
de heer Adriaan Nefs.

Bij het herinneringsbord van 
St. Quirinus van Siscia is ook een 
plaquette geplaatst.
Foto’s: H.G. Vosman
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Sint Quirinuslied.

Gij stede Siscia sinds zestienhonderd jaar

houdt U Quirinus hoog als martelaar

door vlammengoed, noch zwaard, noch wild gedierte geveld

aan God zijn leven offerend in ‘t stroomgeweld

In ‘t stroomgegolf door beul geworpen naar beneen

omhangen aan den hals met zwaren molensteen

de stroom de heil’ge schraagt die wonderlijk niet zinkt

en, trots het zwaar gewicht, in ‘t water niet verdrinkt.

‘K wil niet dat God voor mij zijn wondermacht verlengt

maar dat zijn engelenschaar voor mij zijn trone brengt

Geprezen zij uw naam, voor heidenen ook groot

o beste vader, neem mijn ziel in uwen schoot

Het water toont uw macht waarop het rotsblok drijft

te sterven voor mijn God is alles wat mij blijft

Dit biddend dringt zijn ziel de hemelwolken door

terwijl het lichaam zinkt, juichend reeds ‘t martelaarskoor

refrein:

dat Sint Quirinus leve, dat hij door God ons geve

zijn hulp in onze nood, zijn hulp in onze nood.

Vertaling	van	een	latijnse	tekst	door	J.	Verswijveren	te	Halsteren,	1937.
De	muziek	schijnt	ontleend	te	zijn	aan	een	reeds	bestaande	melodie.	
Bij	de	in	gebruikname	van	de	huidige	kapel	in	1985,	werd	het	lied	
gezongen	door	het	Halsters	Mannenkoor.	Vreemd dat dit lied van 
St. Quirinus van Siscia (bisschop) werd gezongen bij de ingebruikname 
van een gedenkkapel die gaat over een St. Quirinus van Neuss 
(veldheer).
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Het nieuwe St. Quirinusbord, dat werd geplaatst op een nieuwe locatie iets 
verder dan de plek van 1924. Piet van de Watering ontwierp dit bord met in 
gedachte het Quirinusaltaar van 1868 en de herinnering van beeld dat 
het bord had in zijn jeugdjaren. Zoals George van Raemdonck dit destijds 
schilderde. De vorm van het bord in hoeken is niet veranderd sinds 1924. 
Het waren kleuren in groene ondergrond, rode mantel en omkadering in goud. 
Het is wel de St. Quirinus van Siscia. Het bord werd in 2009 geschilderd door 
schildersbedrijf Cloïn te Bergen op Zoom.
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De Sint Quirinuskapel aan de Buurtweg.

In 1983 werd door de heer J. Sinke, wethouder van 
de gemeente Halsteren het initiatief genomen tot 
verwezenlijking van een al eerder sluimerend idee bij hem. 
Op 9 april had hij een ‘morgenkoffie’ georganiseerd voor 
mensen, die vermoedelijk wel geïnteresseerd zouden zijn 
in een mogelijke herbouw van bron en kapel. Met dien 
verstande dat het moest gaan over de historische gegevens 
van 500 jaar terug. Dus de St. Quirinus van Neuss.

Architect	Alph.	van	Woerkom	had	al	geheel	belangenloos	

een	ontwerp	gemaakt.	Een	bankrekening	van	‘Comité Sinte 

Crijnskapel’	was	al	bij	voorbaat	geopend.	De	bouwkosten	van	

het	open	gebouwtje	in	romaanse	stijl	met	een	puntdak	en	tegen	

de	achterwand	een	afbeelding	van	Quirinus	van	Neuss	plus	een	

putje	waren	op	ca.	25.000	gulden	geraamd.

Op	19	juli	1983	werd	de	‘Stichting St. Quirinuskapel’	officieel	

bij	notariële	akte	in	het	leven	geroepen.	Voorzitter	werd	de	

pastoor	van	de	parochie	en	vice	voorzitter	de	dominee	van	de	

hervormde	gemeente	Halsteren	en	Nieuw	Vossemeer.	

Met	die	samenwerking	werd	verwezen	naar	de	tijd	van	de	ene	

christelijke	kerk	voor	de	reformatie,	toen	de	oorspronkelijke	

St.	Quirijn	kapel	werd	gebouwd.	Het	stichtingsbestuur,	

gesteund	door	een	grote	groep	inwoners	van	Halsteren,	

ging	aan	de	slag	om	de	nodige	gelden	te	vergaren	en	van	het	

gemeentebestuur	toestemming	te	verkrijgen	voor	de	bouw	van	

de	nieuwe	kapel.	De	plaats	werd	bepaald	aan	de	Buurtweg	in	

het	bestemmingsplan	Raemdonck.	

Enige	vertraging	werd	ondervonden	omdat	enkele	personen	

bezwaren	maakten	tegen	deze	plaats	op	planologische	en
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historische	gronden.	Planologisch	omdat	er	werd	afgeweken	

van	het	bestemmingsplan	en	historisch	omdat	de	kapel	niet	op	

de	oorspronkelijke	plaats	kwam	te	staan.	Zowel	burgemeester	

als	wethouders,	als	gedeputeerde	staten	vonden	de	bezwaren	

niet	zó	zwaarwegend,	dat	het	bouwplan	niet	kon	worden	

goedgekeurd.	Op	23	april	1985	werd	de	bouwvergunning	

verleend.	De	bouw	van	de	kapel	kon	beginnen.	Personeel	

van	het	‘Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant’ 

voerde	het	werk	uit.	Binnen	enkele	maanden	was	het	karwei	

geklaard.	De	bestrating	werd	aangepast	en	een	zitbank	werd	

geplaatst	voor	bezoekers.	Op	30	november	1985	werd	de	

kapel	met	put	ingewijd	door	pastor	J.	van	den	Linden	van	de	

‘St Quirinusparochie’	en	ds.	J.	Schouten	van	de	‘Protestantse 

Kerkgemeenschap Halsteren - Nieuw-Vossemeer.’

Het	wandkeramiek	voorstellende	‘St. Quirinus van Neuss’,	

de	veldheer,	werd	gemaakt	door	Jac	van	der	Smissen.	

De	onthulling	van	de	kapel	werd	verricht	door	burgemeester	

H.J.	Hendriksen.	De	plechtigheid	werd	besloten	met	een	

toespraak	door	de	initiatiefnemer	de	heer	J.	Sinke,	die	de	kapel	

symbolisch	overdroeg	aan	de	Halsterse	gemeenschap.	

De	totstandkoming	van	een	kapel	in	deze	tijd	(1985)	mag	

misschien	wel	een	wonder	heten.	Deze	St.	Quirinuskapel	zal	

voor	de	één	aardig	gebouwtje	zijn,	voor	de	ander	een	plaats	die	

uitnodigt	tot	rust	en	bezinning.	Voor	de	Halsterse	gemeenschap	

een	zichtbaar	en	hopelijk	langdurig	teken	van	samen	kerk-zijn	

in	komende	jaren.

Het	Halsters	Mannenkoor	eindigde	de	plechtigheid	met	het	

zingen	van	het	‘St. Quirinuslied.’ Een verkeerd lied, het hoort 

bij St. Quirinus van Siscia!



114

De St. Ouirinuskapel (niet de historische plaats) 
die in ere herdenkt, de historische kapel bij de Oudeweg en dan is bedoeld 
St. Quirinus van Neuss. Bij deze kapel is een plaquette geplaatst op de 
achtergevel waarop de tekst staat:

St. Quirinuskapel
‘In de omgeving stond in 1484 al een kapel, toegewijd aan de H. Quirinus 
(van Neuss) en gebouwd in opdracht van Jan II van Glymes, markies 
(moet zijn heer) van Bergen op Zoom. Tijdens de hervorming raakte de kapel 
in verval. De huidige kapel werd in 1985 gebouwd. Even rechts ervan bevindt 
zich het ‘St. Crijnsputje’ met herdenkingsbord. Quirinus was volgens 
overlevering een Romeins tribuun. Aanvankelijk een actief Christenvervolger, 
heeft zich in de tweede eeuw bekeerd. Hij wordt vooral aangeroepen tegen 
infecties aan ogen, keel en oren. Vanuit het Rijnland verspreidde zich de 
devotie. De Stichting St.-Quirinuskapel draagt zorg voor de kapel.’

Sponsoring ook van Prins Bernhard Fonds, Anjer fondsen en ook ANWB.
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Merkwaardige tekst. Kapel veldheer en toch 
verwijzen naar een bisschopsbord en een ander 
Quirinusputje.

Ik moet toch nog wat opmerken over deze tekst en zo 
het ‘verbergen’ van het Quirinusgeheim. Men haalt toch 
twee dingen door elkaar. Is het bewust zo gedaan om de 
bevolking maar te sparen voor twijfels? Men bouwt een 
kapel voor St. Quirinus van Neuss, die welliswaar later van 
veldheer een voorbeeldig christen wordt. Maar schept wat 
verwarring door het verwijzen naar een herdenkingsbord 
dat verderop staat (vlak bij het huis ‘St. Crijn’ op de 
achtergrond) over een St. Quirinus van Siscia. Een bisschop 
met een molensteen. Totaal verschillend. En dat heeft 
geheel geen koppeling met de historische bron en kapel. 
En Jan II van Glymes is/was GEEN markies! 
Maar een domeinheer van Bergen.
Het zal wel de bedoeling zijn geweest in 1924 en in 1985 om 
de samenvoeging van Quirinussen gestand te doen houden 
als een symboliek van geloof verbonden met het verleden.
Als er sprake is van koppeling is het alleen uit te leggen dat 
er voor beide Quirinussen een devotie geldt. Voorspraak op 
het genezen van mens en dier.
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Wetenswaardigheden.

Bron: Brabants Heem 1959
De	St.	Quirinuscultus	kan	een	kerstening	van	heidense	gebruiken	zijn	in	

geromaniseerd	gebied.	Quirinus	was	één	van	de	drie	oudste	Romeinse	goden	

en	wordt	door	Tacticus	betiteld	als:	‘Vader	van	de	stad	Rome.’	(Romanae	

parens	Ubis).	Zijn	relieken	van	de	veldheer-maarschalk	St.	Quirinus	komen	al	

in	Neuss	in	1050,	maar	hij	werd	al	eerder	vereerd	in	de	merovingische	tijd.	Hij	

werd	aangeroepen	voor	keel-	kropziekten,	pokken,	open	zweren	en	een	fistel,	

het	zogenaamde	‘St.	Quirinuseuvel.’	Volgens	de	legende	van	zijn	levensverhaal	

hadden	ook	de	paarden	geweigerd	hem	naar	zijn	terechtstellingsplaats	te	

slepen,	zo	werd	hij	ook	patroon	van	de	paarden.

De	bescherming	tegen	oogziekten	heeft	een	andere	St.	Quirinus	voor	

aanroepingen.	Namelijk	(Quiricus	van	Tegernsee).Waaronder	struma,	ogen	

en	oren.	Hij	kent	zijn	feestdagen	op	24,	25,	27	maart	en	16	juni.	(volgens	

Martyrologium	Romanum)

En	volgens	dit	bericht	uit	Brabants	Heem	van	1959	wordt	dit	geschreven	door	

W.H.	Th	Knippenberg	uit,	ook	weer	een	tekstbron	van	hem,	‘Huffer’.

Dataverschillen.

Er	is	ook	een	heiligenkalender	die	teruggrijpt	tot	ca	1480,	die	valt	onder	

het	bisdom	Luik	en	bisdom	Utrecht.	Daarin	staat:		29	januari,	feest	van	de	

maarschalken,	Antonius	abt,	Cornelius,	Hubertus	en	Quirinus	(4	stuks)	

30	april,	St.	Quirinus	martelaar	(maarschalk	Neuss).

Dan	is	er	nog	geschreven	over	een	kerkje	in	Halsteren	dat	men	ook	aanspreekt	

als	‘oude	kerk.’	In	Brabants	Heem	van	1959	staat	de	tekst:	

‘oude kerk 13e eeuw, 17e en 18e eeuw herbouwd, thans patronaatsgebouw, 

toegewijd aan de H. Bisschop martelaar Quirinus. Vroeger stond hier een 

St. Quirinuskapel, die echter sinds lange tijd spoorloos is verdwenen.’

Men	bedoeld	de	plaats	Halsteren	voor	het	woord	‘hier’.	‘patronaatsgebouw’,	

bedoeld	is	dat	in	1959	de	St.	Martinuskerk	leeg	stond,	niet	in	gebruik	voor	

eredienst	en	dat	er	allerhande	verenigingen	in	waren	gehuisvest.

Daarbij	schrijft	men	deze	‘oude kerk’	toe	aan	de	H.	Bisschop	Quirinus	(van	

Siscia).	Deze	tekst	in	1959	geschreven	staat	in	de	context	van	het	verhaal	in	

Brabants	Heem,	van	te	bedoelen	de	jaren	1799	-	1913.	(St.	Martinuskerk)
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Lied van De Glacis. Tekst en muziek Frans Nefs 2012
De nieuwe pastoor van de parochie destijd 100 jaar geleden wilde het 
Sinte Krijns bronwater verkopen. Maar... één ding wist hij niet, de jeugd 
(de kullekes) gebruikten het putje als urinoir.

Liedje:
Sinte Krijn

1 Gekend in ons dörp is d’n heil’ge Quirien.
Dat is de petroon, vor goed kijken en zien
Of ed’ aon oe ogen mischient heel veul pijn?
Komop dan, naor Altere... naor ons Sintekrijn!
A- a- a- men, a- - a- men.

2 Wà waoter uit’t putje, dad is ons veul waerd,
‘t On’stong in de grond deur den hoef van z’n paerd.
Ge smeert ‘t aon oew ogen of drinkt er ‘s van
en wacht mae ‘s af dan... wà Quirinus wel kan.
A- a- a- men, a- - a- men.

3 ‘t Inhaolig pestorke, verblind deur ‘t sukses,
verkoch’t heilig waoter, vor ‘n daolder de fles.
‘t Pestorke dà docht: di ‘s ‘n mooie praktijk;
ik wor van da putje... nog stinkende rijk.
A- a- a- men, a- - a- men.

4 Veul pelgrims... dà putje stong heel gauw droog.
Daor zate ze op Altere niks mee omhoog.
De bron kon de drukte zowà nie meer aon.
Toen gingen er de kullekes van Altere bij staon.
A- a- a- men, a- - a- men.

5 Dà putje begon toen al heel rap te stinke
‘t Waar nie te smeren en zeker nie te drinke.
Al ziede gin steek; ge zijt toch nie blind.
Wie wil nou betaolen... vor zeik van ‘n kind?
A- a- a- men, a- - a- men.

6 Mee Paose toen kwamen die Alterse smiechte.
dà piesse in ‘t putje netuurlijk ok biechte.
De pestoor zijn negozie waar allang naor de maon,
Mar z’n oge die zijn er... toen ope gegaon.
A- a- a- men, a- - a- men.
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In de St. Quirinuskerk 
in Halsteren staat ook 
een preekstoel en twee 
biechtstoelen die vanuit 
de St. Martinuskerk 
komen.
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In het midden van de St. Quirinuskerk is een vieringtoren. Die heeft een 
hoogte van 35,7 meter. De zoldering van de toren is beschilderd en versierd 
met verschillende afbeeldingen. Op de hoekpunten vier evangelisten in hun 
symboolgestalten: Johannes als adelaar, Lucas als stier, Marcus als leeuw en 
Mattheüs als engel. Deze symbolen komen in de kerk diverse malen terug.
Ook is in het midden van de zolder een driehoek geschilderd met op de hoek-
punten de woorden: Pater, Filius en Spiritus (Vader, Zoon en Geest). 
De driehoek verwijst naar de Heilige Drie-eenheid.

Met de restauratie van de St. Quirinuskerk in Halsteren die in 2013 is voltooid, 
is het altaar meer centraal geplaatst in de kerk. Gelovigen zijn meer direct 
betrokken met de roomskatholieke vieringen. Een open karakter straalt de 
kerk nu uit. Prachtig verlicht door natuurlijk zonlicht vanuit de hoofdramen.
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De tegelvloer is origineel uit
1912. Rode plavuizen met een 
geel Neogotisch kruissymbool.
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Het hoofdaltaar is met een tabernakel uitgevoerd. Dit tabernakel is van de 
hand van de Utrechtse meester Jan Brom.

De muurschildering boven het hoofdaltaar is aangebracht door Joan Collette. 
In 2005 is dit gerestaureerd. De schildering stelt voor het laatste avondmaal 
van Jezus en zijn 12 apostelen. Tussen de gebrandschilderde ramen staat de 
tekst: qui manducat meam-carnem et bibit meam -sanguinem in me manet- et 
ego in illo’ vertaald: ‘wie mij vlees eet en mijn bloed drinkt die blijft in Mij en ik 
in hem’ (Johannes VI, 57)

De gebrandschilderde ramen, zeven stuks geven een afbeelding weer van de 
zeven Heilge Sacramenten in een ontwerp van Jos Cuijpers. De glazenier die 
dit uitvoerde was Joep Nicolas uit Roermond.
Onder de ramen staan afbeeldingen van engelen met wierook die banieren 
ophouden met de tekst driemaal ‘sanctus’ (heilig).

De koepels van de nissen hebben een afbeelding geschilderd met graan, 
schoven (brood) en er is er ook een met een pelikaan.
Het boogelement bij de voordeur heeft de tekst: ‘petite et dabitur vobis’
Vertaald: ‘vraagt en u zal vergeven worden’ (Lucas II, vers 9)
In het midden zit St. Quirinus met naast hem smekelingen, een lamme, een 
blinde en een moeder met kind. St. Quirinus heeft een boek in zijn hand met 
het woord ‘credo’ (ik geloof). Ook is te lezen ‘Heilige Quirinus bid voor ons’.
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Quirinus van Siscia

Als baby, als piepklein mensje, ben je hier voor ‘t eerst te gast geweest
Je ouders lieten je dopen in de naam van de vader, zoon en geest
Gezegend ging je naar buiten, De patroon zwaaide je na:
Quirinus van Siscia

 Bassen: Je komt boven, je komt boven

 (Refrein) Allen:
 Wie in water kan geloven
 Die heeft een houvast in tijd van nood
 Die is niet zo bang meer voor de dood
 Ook al zink je, je komt boven
 Je komt boven.

Quirinus was in 300 een Romein die koos voor christendom
Men vroeg hem dat af te zweren, Hij hield vol, men gooide hem daarom
met molensteen in het water En hij stierf als martelaar:
Quirinus van Siscia

 Bassen: Je komt boven, je komt boven

 (Refrein) Allen

Dit huis hier, zit vol verhalen, biedt houvast, als je zoekt naar het waarom
Je kunt hier je hart ophalen, af en toe weer stilstaan bij de bron
Gezegend ga je naar buiten De patroon zwaait je nog na:
Quirinus van Siscia.

 Bassen: Je komt boven, je komt boven

 (Refrein) Allen

(plus) Wie in water kan geloven
 Die heeft een houvast in tijd van nood
 Die is niet zo bang meer voor de dood
 Ook al zink je, je komt boven
 Je komt boven.
 Ook al zink je, je komt boven
 Je komt boven!

De liedtekst ‘Quirinus van Siscia’ is geschreven door Jan Verswijveren,
Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan 2013 van de Quirinuskerk in Halsteren
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 Is het nu opgelost met de Sint Quirinussen? 

Waarschijnlijk	niet,	want	wat	er	blijft	is	het	verschil	in	een	

parochiepatroon	heilige	en	een	kerkgebouw patroon

heilige.	In	naamwoord.	Hoe	noemt	men	dan	de	kerk?	

‘St. Quirinuskerk.’	En	de	‘St. Quirinusparochie’ is	sinds	2008,	

parochie	‘Sint Christoffel’	geworden.	Het	is	veranderen	van	een	

parochieheilige	in	Halsteren.	Ja	zelfs	daarbuiten.	Want	de	naam	

is	een	fusienaam	geworden	van	de	kerkparochies	in	Tholen,	

‘Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart’	van	1795.	

Oud-Vossemeer,	‘H. Willibrordus’	1858.	Lepelstraat,	‘Antonius 

van Padua’	1830	en	Halsteren,	‘Sint Quirinus’	1830.

Conclusie	is	dat	namen	van	kerkgebouwen	los	kunnen	staan	

van	de	parochienamen.	En	dat	een	parochiepatroon	kan	worden	

veranderd.	Niet	het	kerkgebouw.

Was	‘St. Quirinus van Neuss’	een	‘echte’	christen?	‘Erkend’	door	de	roomse	

kerk?	Of	was	het	maar	een	sporadisch	voorkomend	heilige	met	het	woord	

‘sint’	erbij?	Hij	was	zeker	bekend	in	wijde	omgeving	van	Brabant	en	

Vlaanderen.	Met	waterputten	en	al.	Hoe	heilig	moet	je	zijn	om	als	‘Sint’	door	

de	kerk	te	worden	aanbeden?	Of	was	hij	maar	een	‘hulpsint’	voor	kapelletjes	

of	wegkapelletjes?	Dat	is	in	Duitsland	niet	het	geval.	De	grote	roomse	kerk	

(bisdom	Antwerpen	1799)	zag	liever	een	heilige	bisschop	als	patroonheilige.	

En	dan	vooral	bij	het	stichten	van	een	parochie	MET	een	kerkgebouw	erbij.	

Maar	er	zijn	toch	naamkandidaten	genoeg	te	vinden	zou	je	zeggen.	

Zelfs	in	het	tegenwoordige	zijn	er	nog	vergissingen	gaande.	Ik	noem	de	open	

kapel	aan	de	Buurtweg	van	de	St.	Quirinus	van	Neuss	en	het	devotiebord	een	

St.	Quirinus	van	Siscia	met	een	waterputje.	Dat	putje	hoort	niet	bij	de	

St.	Quirinus	van	Siscia	in	historische	verband.	Toch	wekt	het	zo	de	indruk	

in	het	landschap.	Maar	in	dit	boek	is	nogal	wat	kritiek	geleverd	op	gelovige	

zaken.	En	misstanden.	Maar	ook	positieve	dingen	zijn	er	zeker	wel.	

Een	vast	geloof	in	vertrouwen	tot	de	Sint	Quirinussen,	tot	heil	en	zegen	van	de	

aanroepende.	Dat	helpt	je	te	overwinnen	in	strijd	van	ziekte.	
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Welke	St.	Quirinus	je	dan	ook	kiest.	Geloof	is	altijd	sterker	dan	ongeloof!	

Gezegend	water	is	een	symbool	geworden	in	Halsteren.	Putje,	bron	of	

wijwaterton,	maakt	niet	uit	waaruit	te	scheppen.	Het	is	water	in	de	naam	van	

twee	Quirinussen,	uniek	dat	ook	deze	beide	Quirinussen	hetzelfde	hebben:	

te	bidden	en	te	helpen	voor	uw	welzijn.

Wie	u	ook	kiest:	symboliek,	in	oord	of	plaats,	bron	of	kerk,	uw	

keuze	is	persoonlijk.	Laat	dat	zo	blijven.	Geloof	is	van	jezelf.	

Maar	goed	dat	Halsteren	twee	St.	Quirinussen	heeft.

Over	het	valse	waterputje	kan	men	menen	dat	dit	een	Belgisch	onderonsje	is	

geweest	door	het	‘aanpraten’	en	‘inpassen’	van	het	Quirinusverhaal	omstreeks	

1919-1924,	door	de	drie	belgen	van	Raemdonck,	Verhoeven	en	Lowagie	aan	

pastoor	van	Gastel.	Het	verhaal	werd	opgezocht,	een	huis	gebouwd	St.	Crijn	

en	bij	‘toeval’	een	waterbronnetje?	Geloven	en	overtuiging	is	niet	hetzelfde.

En	de	berg	‘De	Jankenberg’.	Ook	al	een	mysterie	op	zichzelf	wat	naam	

betreft.	Veel	bewijzen	in	schrift	zijn	er	als	hoevenaam,	perceelsnaam	of	

persoonsnaam.	Of	huilen	van	pelgrims	St.	Quirijn	met	oogkwalen?	

Zelfs	geologie	kan	het	zijn	van	naamsoorsprong.	

En	dan	blijft	nu	nog	over	de	koppeling	met	fusies	van	vier	

parochies.	Blijft	Sint	Quirinus	nog	in	Halsteren?	

Jazeker,	als	is	het	nu	nog	een	kerkgebouw,	een	devotiekapel

en	een	devotiebord	met	een	symboolbronnetje,	ga	Sint	Quirinus	

nooit	voorbij,	of	zeg	Quirinus	bidt	voor	mij.	Maar	geen	parochie	

meer	als	St.	Quirinus.	Dus	we	hebben	nog	een	kerk,	een	

gedenkbord	en	een	gedenkkapel	staan.

‘Genees mij Sinte Crijn, ik bidt voor u en u mijn wellezijn’

Auteur: Piet van de Watering 2013

Konijnenberg 16, 4661 HB  Halsteren

E  info@burowatering.nl     www.artpietvandewatering.nl
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Eén parochie.

De	‘Sint Christoffel’	parochie	is	tamelijk	nieuw:	op	1	juli	2008	

werd	zij	als	parochie	opgericht	door	een	samenvoeging	van	

vier	bestaande	parochies:	de	‘H. Quirinus’	van	Halsteren,	

‘H. Antonius van Padua’	van	Lepelstraat,	‘Onze Lieve Vrouw 

Hemelvaart’ van	Tholen	en	de	‘H. Willibrordus’	van	

Oud-Vossemeer.	Door	een	steeds	intensievere	samenwerking	

van	de	parochies	sinds	de	jaren	’90	en	de	vorming	van	één	

pastoraal	team	is	de	samenvoeging	tot	één	parochie	voorbereid	

en	op	1	juli	2008	een	feit	geworden.	De	parochie	behoort	tot	het	

dekenaat	‘het markiezaat’,	één	van	de	drie	dekenaten	binnen	

het	bisdom	Breda.

	

Sint Christoffel.

Pas	toen	is	Sint	Christoffel	in	beeld	gekomen.	Naamdag	24	juli.

Het	verhaal	van	zijn	leven	is	wijd	en	zijd	bekend,	binnen	en	

buiten	de	kerken.	Zonder	het	te	beseffen,	droeg	hij	als	veerman	

Christus	over	het	water.	Een	passende	patroon	voor	een	

parochie	die	aan	beide	zijden	van	het	brede	Schelde-Rijnkanaal	

ligt,	één	van	de	drukst	bevaren	waterwegen	van	de	Benelux.	

De	parochie	wil	de	naam	en	de	persoon	van	Christus	uitdragen	

en	zich	spiegelen	aan	Christoffel:	levend	uit	geloof,	dienstbaar	

aan	de	mensen!

Heilige Christoffel draagt het 
Christuskind. 
Ets van Albrecht Dürer 1511.
Bron: Rijksmuseum Amsterdam.
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