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UIT HEUSDENHOUTS 
HISTORIE 37 
Door Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Heusdenhout met 500 jaar St. Annakapel 
De titel van een onlangs gepresenteerd boek
Inleiding

Sinds 2010 zijn door heemkundekring Paulus van Daesdonck 
in het wijkblad Heusdenhouts Nieuws en vanaf eind vorig 
jaar in Brabantpark en Heusdenhout Nieuws heemkundige 
artikeltjes verschenen over Heusdenhout. Niet alleen wordt 
het gebied bedoeld dat nu de wijk Heusdenhout vormt, 
wel het gehele noordelijke deel van de vroegere gemeente 
Ginneken en Bavel. Dat omvatte ook een deel van het huidige 
Brabantpark. De artikelen gaan over diverse onderwerpen 
die gemeen hebben dat ze het Heusdenhout van vroeger of 
personen uit die tijd aangaan of daarmee in relatie staan. 
Reacties geven aan dat deze stukjes worden gewaardeerd.
Bij de bouw van het appartementencomplex en nieuwe 
Michaëlkerk ontstond het idee om een fotoboek uit 
te brengen over de kerkgebouwen in de parochie. In 
tijdsvolgorde de Sint Annakapel, de kerk aan de Driesprong, 
de voormalige Michaëlkerk en de nieuwe Michaëlkerk. Een 
goed plan, maar tijd en menskracht ontbraken destijds 
om het boek naast de -met de bouw samenhangende- 
actie Samen Bouwen-Samen Delen vorm te geven. Toen 
de nieuwe kerk opgeleverd was en genoemde actie 
afgerond, bleef het idee van een (foto)boek. Intussen is het 
gerealiseerd, weliswaar met vertraging en een aangepaste 
inhoud: het voormalige kapeldorp Heusdenhout. Veel 
bladzijden waren nodig om Heusdenhout-dorp zo te 
beschrijven en met foto’s te verduidelijken, dat een lezer zich 
een goed beeld kan vormen van dorp en bewoners. 

Om evenwicht te brengen in beschrijvingen en afbeeldingen 
is er nogal wat ter zijde gelegd, het boek had nog dikker 
kunnen zijn. Van bepaalde personen en gebouwen vonden 
we niets of weinig terug, terwijl we van sommige bronnen 
complete fotoboeken ontvingen.

Hosenhout

In het eerste hoofdstuk komen elementen uit het 
verleden van het dorp ter sprake. Het betreft onder 
meer grenswijzigingen en annexaties, vlag en wapen van 
Heusdenhout en de oprukkende verstedelijking.

Onlangs belde een persoon die vroeger -in het gezin waarvan 
hij deel uitmaakte- in het kapeldorp opgroeide. Hij wilde 
weten wat het woord of de naam Hosenhout betekent die 
naast de naam Heusdenhout in de ring van Cortenstaal 
op de nieuwe rotonde in de Heerbaan is aangebracht. 
Die naam komt voor in een oorkonde uit het jaar 1293 
waarin de persoon Walteri de Hosenhout wordt genoemd, 
vertaald Wouter van Hosenhout. Wouter was schepen van 
de stad Breda. Voor de naam Hosenhout geeft Ir. Christ 
Buiks, zeer deskundig op het gebied van veldnamen in de 
Baronie, als verklaring: Bos van hoog opgaande bomen, 
waar men hout vindt om stelen voor handgereedschap van 
te maken. Dat het woord hout als deel van plaatsnamen 

 De voorzijde van het boek.
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bos betekent is wel bekend, er zijn diverse plaatsen in de 
omgeving van Heusdenhout waarin het woord hout deel 
uitmaakt van de naam. In de loop der eeuwen kende de naam 
van het kapeldorp vele schrijfwijzen, totdat het uiteindelijk 
Heusdenhout werd.

Wandeling

Er zijn mensen die in een stad of dorp geboren zijn en daar 
hun hele leven zijn gebleven. Stap voor stap hebben zij de 
veranderingen in hun omgeving beleefd. Maar menigeen 
zal zich in een andere plaats hebben gevestigd. Komen zij 
na jaren terug in hun geboorteplaats of in de straat waarin 
zij woonden dan beginnen ze met rondkijken. Zijn er nog 
elementen zichtbaar die overeen komen met het beeld in 
hun geheugen? Wat is er verdwenen of is er bijgebouwd en 
welke personen wonen nu in ons huis? In hoofdstuk twee 
worden -als ware men aan het wandelen door het dorp- 
per huisnummer de families opgesomd die in de straten 
van weleer in Heusdenhout woonden. Achter in het boek 
worden in twee bijlagen de hoofdbewoners opgesomd met 
hun adressen rond de twee cruciale annexatiejaren, 1942 en 
1961. Tevens zijn bij ‘de rondgang‘ door het dorp foto’s van 
personen, woningen of boerderijen opgenomen voor zover we 
die afbeeldingen konden vinden of ons door bronnen werden 
aangereikt.

St. Annakapel

Van het vroegere dorp Heusdenhout vormde de kapel, 
toegewijd aan de Heilige Anna, het historische middelpunt. 
De bewoners van Heusdenhout waren destijds zelf 
behulpzaam bij de bouw. In 1518 werden er de eerste 
erediensten gehouden. Het bouwwerk kende een turbulent 
leven. Bij de opeenvolgende belegeringen van de vesting 
Breda lagen het dorp en de kapel regelmatig in militair 
gebied en diende de kapel als verblijfplaats voor soldaten. 
Ook werd de kapel als winteropslag gebruikt toen deze in 
verval was. 

In de jaren dertig van de vorige eeuw is de kapel drastisch 
opgeknapt en sindsdien heeft deze zijn religieuze functie 
weer herkregen. Mogelijk heeft de aanwezigheid van de kapel 
er aan bijgedragen dat een aanzienlijk aantal personen uit 
Heusdenhout zich geroepen voelde om priester, broeder of 
zuster te worden. Met name het Rijke Roomse leven in de 
jaren 1860-1960 zal hierop zeker zijn invloed hebben gehad. 
Over de religieuzen uit Heusdenhout en over de kapel leest u 
in de hoofdstukken drie en vier.

 Vele bronnen werden geraadpleegd.

 St. Annakapel, een met riet gedekt monument.

 Interieur van de kapel tijdens het feest van St. Anna.
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Werken en ontspanning

In de overzichten uit 1940 en 1965 is op te maken wie de 
hoofdbewoners in die jaren waren en welke beroepen zij 
destijds uitoefenden. Het was de tijd van de grote gezinnen 
waarbij de echtgenotes en moeders thuis niet gemist konden 
worden. Ook toen was er naast werken ruimte voor andere 
bezigheden. Mensen zijn ten slotte sociale wezens en zoeken 
elkaar ook op voor ontspannende activiteiten, er is immers 
meer dan werken alleen. In hoofdstuk vijf is beschreven wat 
de bewoners van het dorp zoal in hun vrije tijd deden. Alleen 
de naam al van de toenmalige voetbalclub van Heusdenhout 
‘Nooit Zonder Moed’ NZM toont de vitaliteit van deze hechte 
dorpsgemeenschap.

Onderwijs

Er is al sprake van onderwijs te Heusdenhout in de 
zeventiende eeuw. De leerplicht voor ieder kind bestond nog 
niet. Er werd onderwijs gegeven in de kapel. Eigenlijk was de 
kapel dus een voorloper van een mfa, een multifunctionele 
accommodatie, zoals deze tegenwoordig genoemd wordt 
en vaker voorkomt. In 1874 werd de school opgeheven. 
Ongeveer een eeuw geleden werd de Stichting Schoolfonds 
voor Heusdenhout opgericht. De St. Annaschool werd vanaf 
1922 operationeel en bleef dat tot 1970. Vanaf het begin 
was de school emancipatorisch vooruitstrevend, jongens 
en meisjes zaten gezamenlijk in de klas. Voor het dorp was 
het teleurstellend dat de St. Annaschool moest worden 
opgeheven ten gunste van de huidige Weilustschool.
In het huidige gezondheidscentrum Kapelhof aan 
de Kapelstraat zijn delen van enkele gevels van de 
oorspronkelijke St. Annaschool behouden. 

 Nog wel met paard als krachtbron, maar reeds met 
luchtbanden.

 Huize Weilust

 Boerderij Heusdenhoutsestraat 1, op de achtergrond de 
St. Annaschool.

 Leerlingen van de St. Annaschool met rechts hoofd der 
school J.B. Keijzers.



Het boek is verkrijgbaar voor € 18,50 in het 
museum van de heemkundekring, voor de 
openingstijden zie: www.paulusvandaesdonck.nl 
en na afspraak bij:

Bep Kerstens ehkerstens@casema.nl
Cees van der Velden cjmvdvelden@casema.nl
Wim Joosen  joosen.wim@gmail.com   

Siereveld 11
4817ND   
T: 076 5810024

Werkgroep Heusdenhouts Historie van 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck.
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 Leerlingen van de St. Annaschool met in het midden 
hoofd der school J. Kerremans.

Ook de plaquette over het leggen van de eerste steen is in 
het oude geveldeel bewaard gebleven.

Voor wie en waar

Het boek, dat afsluit met een hoofdstuk over de Molenleij -‘t 
Leike- de zo kenmerkende beek door Heusdenhout, telt 384 
bladzijden en is rijkelijk voorzien van historische foto’s.

Het is waardevol voor iedereen die belangstelling heeft voor 
de geschiedenis van het dorp Heusdenhout. Niet alleen 
wanneer u er geboren bent en er bent opgegroeid, maar 
zeker ook voor de huidige bewoners die van elders kwamen 
en hier zijn komen wonen.

Een geweldig 
mooi cadeau 

voor de 
feestdagen.


