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• 
Wie heeft ons lot in handen? 

Bestaat God?
Bestaat de duivel? 

Wij willen je geenszins bang maken, maar de 
duivel is alom tegenwoordig in ‘t Ginneken. Laat 
ons de werken van Lucifer in deze streek tonen. 
Met name die droevige geschiedenis van Catharina 
van Grave en Walther van den Ulvenhout. 
Het begon allemaal zo veelbelovend en mooi op een prach-
tige voorjaarsdag. De prille liefde van jonkheer en 
jonkvrouw kleurde hun jonge leven in tinten van 
de lente. Hoe triest was het lot dat hen wachtte. 
Want gelegen in de kleurrijke weelde van een 
lommerijke bloemenweide, werden zij slinks be-
spiedt door het kwaad der kwaden... de uivel zelf. 
Bereid je voor op deze wandeling, want hoewel deze ogen-



schijnlijk niet door verraderlijke gebieden leidt, ga je zo 
wel het pad van de duivel lopen. Een heuse bokkentocht!
Een goede kaart is dan ook geen overbodige luxe. 
Wij geven je drie versies op dezelfde route. 

De gele route (6km) brengt je het verhaal van de 
Klokken van de Duivel waarna je kunt bijkomen 
op de gezellige terrasjes op de Ginnekenmarkt. 

De oranje route (totaal 7km) levert daarbij het 
spookachtige verhaal van kasteel Bouvigne op.

En mocht je nog niet moe zijn, dan kun je 
daar de rode route (totaal 9,4km) aan toevoe-
gen met een kort verhaal over dwaallichtjes. 

In het verhaal dat hieronder volgt is de routebe-
schrijving telkens in geel weergegeven. Links 
naar interessante zaken zijn in groene letters.
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waarschuwing!

Een tocht met de duivel als thema is zelfs overdag 
een waagstuk. Het is dan ook goed op stap te gaan 
met een houten staak of knoflook in je jaszak of tas. 
Een zilveren kogel is ook wel handig, maar kan je 
in de problemen brengen met de lokale autoritei-
ten. Mocht dan toch onverhoopt de duivel je de doorgang 
versperren en je blijkt geen van deze talismans op 
zak te hebben maak dan een kruis met allebei je 
wijsvingers. Is dat niet afdoende, dan hebben we 
maar één wijze raad. Rennen! Rennen voor je leven!

Tenslotte wat tips om te ontdekken of de duivel in de buurt is.
 

• Zijn er afdrukken van bokkenpoten?
• Groeien de takken slechts aan één kant van 
de boom?
• Zijn er veel blikseminslagen? Lange donkere 
lijnen en scheuren in de volle lengte van een 
boomstam.
• Ruik je zwavelachtige dampen? 

Je bent 
gewaarschuwd!



1. Boerderij Wolfslaar

Geniet in het Tuinhuis van Charlotte van een heerlijk 
kopje thee of koffie met een iets lekkers. Nu kan het 
nog. En je zal het nodig hebben!

Maar ben op je hoede, want ook hier waart de 
duivel rond. Schuilt hij achter een staldeur? Of gaat 
hij misschien gehuld in de gedaante van een bok op 
de boerderij? 
Kijk uit, want de duivel kan overal zijn! 

Het kan geen toeval zijn dat deze tocht juist hier van 
start gaat. Het landhuis verderop werd in 1864 
gebouwd door Charlotte Storm-Cuypers. En in het 
familiewapen van de Vrouwe vindt je ook een bok.

Wil je meer weten van het landgoed? Dan moet je 
volgende keer zeker de tocht “De mysteries van Wolf-
slaar” lopen. Een andere keer, zeg ik! 
We gingen nu op zoek naar de duivel, toch?

Ga van de kinderboerderij rechtsaf de Wolfslaardreef 
op.

http://www.legendejagers.nl/wolfslaar.html
http://www.legendejagers.nl/wolfslaar.html


Een gebroken ster

Duivel of geen duivel. Wij hebben een verhaal te ver-
tellen. En hier is het begin van het einde. De nacht 
dat Vader van Gaveren zijn dochter een huwelijk 
met één van Ulvenhouts zonen verbood, brak er een 
punt van de ster op de gevel van de herenboerderij. 
Deze boerderij bevond zich precies halverwege de 
twee geliefden, halverwege Ulvenhout en Ginneken.
En... had ik u niet gewaarschuwd? Kijk eens goed 
naar de bomen. Hoeveel eiken langs deze dreef zijn er 
niet getroffen door de bliksem? Dit belooft niet veel 
goeds! 

Eiken wijken, 
boeken zoeken!

Waarom slaat de bliksem liever in op een eik dan op 
een beuk? Dat zit hem in het wortelstelsel. Een eik 
heeft een lange wortel die reikt tot het grondwater. 
Een ideale geleider dus. Natuurlijk moet je nooit onder 
een boom schuilen als het onweert. Maar dan is het 
nog altijd veiliger om onder een beuk te staan  dan 
onder een eik.



De Wolfslaardreef

U loopt hier over een oude torendreef. Destijds niet 
meer dan een modderig zandpad met een gezegend 
uitzicht op de grote kerk van Breda. Mensen van 
buitenaf trokken via deze torendreven naar de stad 
om de kerkdienst bij te wonen.
Maar op die ene onheilsdag stormde Walther van den 
Ulvenhout op weg naar zijn geliefde in Ginneken. 
Woedend was hij... en zo was de duivel. Want duivels 
teren op de woede en angst van de mens.

Het voetpad gaat over in een trottoir en je komt uit 
op de doorgaande weg. Gelukkig, hier kun je even 
gerust zijn, want dit is de Allerheiligenweg. Alle 
heiligen waken over je. Maar pas toch even op bij 
het oversteken! Ga aan de overkant linksaf richting 
de rotonde en ga hier rechtsaf (Ulvenhoutselaan). 
Steek de straat over en geniet even van het uitzicht 
vanaf de uitkijkplaats. Een uitstekende plek voor een 
verhaal. 



2. Verboden liefde

Wat was er toch aan de hand? Raso XI van Gaveren 
was Heer van Breda vanaf 1294 tot zijn sterven in 
1306 en was ook  wel bekend als Raso II.
De Heer van Breda had een grondige hekel aan de Heer 
van Ulvenhout. De van Ulvenhouts waren een arme 
adelijke familie. Maar op het gebied van ridderspe-
len overtroffen zij de Van Gaverens telkens weer. 
De haat van Raso groeide echter toen zijn tuinman hem 
vertelde dat de mooie Catharina heimelijke afspraakjes 
had met, jawel... Walther van den Ulvenhout! 
Terstond sloot Raso zijn dochter op in een klooster in 
Ginneken. Hoe groot het verlangen der geliefden ook 
was, het zou nooit mogen resulteren in een huwelijk.
Het laatste afspraakje dat de twee geliefden hadden 
was op een mooie zomerdag, exact op deze plek met 
uitzicht op de Mark.

Geniet even van het prachtige uitzicht over de Mark. 
Stel je eens voor dat deze rivier in de tijd van 
Catharina en Walther zich kon meten met rivieren  
getijdenrivier met eb en vloed.



Als je uitgekeken bent, vervolg dan je weg over 
het trottoir richting de stad (Ulvenhoutseweg). Stop 
als u rechts een groot gebouw ziet met een enorme 
treurende beuk in de voortuin.

3. Treurende bomen
Vreselijk was het, deze verboden liefde. Maar hoe 
zeer Catharina en Walther ook naar elkaar verlangden. 
Ze zouden elkaar nimmer krijgen. Zelfs de bomen 
treurden om hen.  

het park
Tegenover dit grote huis met de treurende beuk 
gaat u links het park in. Niet voor niets is dit 
park met een hek afgesloten. Want ‘s nachts is het 
niet pluis. Duivels en demonen houden hier huis en 
heksen dansen er rond hun sabbath-vuren.
In dit park sloop de duivel rond. Aan de kant waar 
hij de bomen passeerde braken alle takken af.



Het bruggetje

Weer zo’n schone plek aan de Mark, parelrivier van 
Brabant. Iets zuidelijker lag ooit het ‘Kippenbruggetje’ 
voor voetgangers. Het is enige tijd geleden vervangen 
voor dit even idyllische bruggetje.
Net als Catharina en Walther kun je ook hier even 
mijmeren en wegdromen. Hier, aan de Mark besloten de 
geliefden in weerwil van hun ouders, toch te trouwen. 
Raso stak daar dus een stokje voor door zijn dochter 
op te sluiten in een klooster. 
Waar? Dat weet niemand. 

Steek het bruggetje over en ga rechtsaf het pad op, 
langs de Mark. Halverwege moet je nog maar eens 
stoppen en luisteren naar het vervolg op dit verhaal.



4. De ontvoering

Treurend zat de schone Catharina in het klooster 
opgesloten terwijl Walther met zijn geslepenheid achter 
de verblijfplaats van Catharina kwam. Hij bedacht 
een plan, reisde naar het klooster en kreeg daarbij 
de hulp van de tuinman die gegrepen was door zijn 
droefenis. Walther klom via de wingerd langs de gevel 
van het klooster en glipte via een openstaand raam 
naar binnen. Even stonden zij in innige omhelzing, 
gelijk Romeo en Julia.
“Laten we snel weggaan. Alleen wij samen. In 
Ginneken woont een priester die in het geheim 
huwelijken kan voltrekken zonder toestemming van de 
ouders. Ga met mij, mijn lief en laat ons trouwen”. 
Hoop gloorde en de kleur keerde terug op het zo 
bleke gelaat van Catharina.



Volg het pad verder en ga aan het eind rechtsaf  
(Duivelsbruglaan). Dit is de Duivelsbrug. Blijf hier niet 
dralen... de naam verklaart al voldoende. We zullen 
je daar later meer over vertellen. Blijf aan de rech-
terkant en lees bij de poort naar de kerk het verdere 
verloop hoe het Walther en Catharina verging.

5. Het dramatische huwelijk

Zij reden in een wilde 
galop naar Ginneken. 
Maar ach, Raso was 
op de hoogte van de 
ontsnapping van zijn 
dochter. 
Walther had enkele lands-
knechten bereid gevonden 
bij de poort van de kerk te 
wachten en Heer Raso zo 
lang mogelijk tegen te hou-
den. Bij het luiden van de 
klokken zouden twee van 
hen binnen stappen om de 
rol van getuige te spelen.
Rond middernacht kwamen 
de geliefden eindelijk bij 

de kerk en konden wonderwel ongezien binnengaan. 
Binnen had de priester in alle geduld op hen gewacht 
en begon meteen met de huwelijksvoltrekking. 
Maar ach... toen de priester vroeg; “Hoe zijn uw namen?” 
zweeg hij en schudde het hoofd. “Een Van Gaveren en 
een Van Ulvenhout... zelfs ik kan die niet in het echt 
verbinden. Een dergelijk huwelijk zal geen stand houden.
Het duizelde Walther en hij greep vertwijfeld naar 
houvast en vond de touwen van de klokken. Hoog in 
de toren klonk het machtige gebeier. 



Menig Ginnekenaar schrok op van zijn slaap en de  
getuigen aan de poort snelden naar binnen...
... juist op tijd om de klokken met een donderend 
geraas, duivels gekrijs naar beneden te zien komen. 
Het jonge paar werd verpletterd en ook de priester 
overleefde het niet. De klokken waren immers nog niet 
gewijd en behoorden dan ook de duivel toe.
De getuigen kwamen te laat, maar zagen nog net hoe 
Lucifer via een venster de kerk verliet.



Ginnekenmarkt

Na zo’n droef verhaal verdient u een opkikker. Neem 
er de tijd voor in één van de gezellige cafeetjes of 
terrasjes op de Ginnekenmarkt. Maar weet dat u nog 
maar halverwege de tocht bent en ten minste dezelfde 
weg terug moet lopen.

Klaar om weer op stap te gaan? Ga dezelfde weg 
terug. Terug langs de kerk de Duivelsbruglaan in en 
hou even stil op die brug.

6. Duivelsbrug

Geen gedraal op deze brug, want de duivel zelf is 
hier de brugwachter. Op winderige dagen hoort men 
de bouwers van de brug nog klagen. En soms grijpen 
onzichtbare handen tussen de spijlen van de balustrade 
naar treuzelende enkels.
Maar men hoort ook 
nog vaak de klanken 
van de klokken. Ja... 
dezelfde klokken die 
het jonge paar aan 
hun eind hielpen. 
Want na die noodlot-
tige nacht verdween 
de duivel met de klok 
op zijn rug deze brug 
op om zich hier, met 
klok en al, krijsend 
de Mark in te stor-
ten.



Terugkeren... 

Hier eindigt de tocht. Of toch niet? Je kunt vanaf 
dit punt terugkeren, via dezelfde weg: 

• Via het pad langs de Mark
• Over het bruggetje
• Door het park
• Rechtsaf door de Ulvenhoutselaan
• Bij de rotonde links
• Meteen rechts (oversteken). 
• Over de stoep tot aan de Wolfslaardreef 
• Rechtsaf naar de boerderij.

...of niet? 

Kun je nog een extra verhaal handelen? Dan loop je 
verder over de Duivelsbruglaan en ga je in de bocht 
linksaf. Het voetpad is aan de overkant van de weg 
(Bouvignelaan). Volg dit tot je aan je linkerkant een 
alleraardigst kasteeltje ziet.



7. De Zwarte ridder van Bouverije

Dit is kasteel Bouvigne, ooit Boeverije geheten. De 
historie noemt dit als jachtkasteel van de Nassau’s, 
maar er zijn mensen die beweren dat er ver voor die 
tijd een kasteel stond dat toebehoorde aan de Zwarte 
Ridder van Boeverije. Deze Gruwelijke ridder uit de 
Ardennen was op het slagveld gestorven.  
Onderweg naar de hemel kwam hij de duivel tegen die 
hem het eeuwige leven aanbood. Natuurlijk wilde hij 
dit! Maar er zat een prijs aan vast. De duivel gaf 
hem een zwarte sleutel waarmee hij kinderzieltjes los 
kon sleutelen. die kinderzieltjes waren het offer dat 
hij jaarlijks moest brengen. 
Dat ging hem eerst goed af tot de boeren van de 
omgeving hem verjoegen. Hij vestigde zich vervolgens 
in de moerassen ten zuiden van Breda.



Daar gebeurde het dat twee molenaarskinderen tijdens 
een sneeuwstorm verdwaalden en recht in de armen 
van deze Zwarte Ridder liepen.
Gewapend met rieken, knuppels en fakkels togen de 
boeren van de omgeving naar het kasteel Boeverije 
dat dreigend uit deze moerassen oprees. De boeren 
overmeesterden het monsterlijke paard Duvelsros op de 
brug en trokken het kasteel binnen. De Zwarte Ridder 
die toch het eeuwige leven had dook in de brandende 
slotgracht en stief een vreselijke dood.
Jazeker, hij stierf. Want tijdens zijn val gleed de 
ketting met het kleine zwarte sleuteltje van zijn hals. 
Het kasteel raakte in verval tot de Nassau’s besloten 
in deze gebieden te gaan jagen. Op de fundamenten 
van het oude, vervallen kasteel bouwde men kasteel 
Bouvigne.

Je kunt links van het kasteel (ook links van de sloot) 
over een pad langs de Mark lopen en je komt dan weer 
bij het bruggetje uit vanwaar je gemakkelijk terug kunt 
keren naar Boerderij Wolfslaar 
(Klik hier voor de routebeschrijving)

Kun je geen genoeg krijgen van deze streek en zijn 
verhalen? Dan hebben wij nog één verhaaltje voor je. 
Loop daarvoor verder langs de Bouvignedreef. Kort na 
de scherpe bocht naar rechts is er een paadje linksaf. 
Pas op! Er wordt hier hard gereden!
Ga het paadje in en ga linksaf.



8. Dwaallichtjes

We keren het Mastbos de rug toe. En daar is een 
reden voor. Hele delen van het Mastbos zijn erg 
moerassig en dit zijn de streken waar men dan ook 
vaak de ‘stalkerskes’ ziet. Kleine vlammetjes die 
dansen boven het water. 
Een onverlaat die de vlammetjes zal trachten uit te 
blazen. Het zal je slecht komen te staan als je dit 
voorbeeld volgt. De helhond en de weerwolf dwalen 
hier ook rond. Zij zijn gezonden door de duivel om de 
laatste stalkerskes te verzamelen.
Die stalkerskes zijn de zieltjes van ongedoopte en dus 
heidense kinderen. Heel lang geleden moet in deze 
streek een burcht hebben gestaan waarin heidenen 
zich verschansten. Maar met bruut geweld werd deze 
burcht genomen. Kinderen werden met het moeraswater 
gedoopt en zo stierf het heidendom in deze streek uit. 
En toch... nog altijd zijn hier de stalkerskes te 
vinden. Verraderlijk zijn ze, want ze lokken je de 
moerassen in om nooit meer daaruit terug te komen.



Onze weg gaat dus van het Mastbos vandaan. 
Volg het pad en ga het eerste pad rechtsaf. 
Vlak voor het bruggetje ga je linksaf.
Op de kruising rechtsaf tot het bruggetje. 
Klik hier voor een routebeschrijving vanaf dit punt. 

9. Veilig terug.
Gelukkig! Je bent veilig teruggekeerd. Mocht het zijn 
dat je in de komende dagen nog een lichte zwavellucht 
bemerkt of zie je schaduwen in je ooghoeken bewegen? 
Of heb je last van een vervelende ruis in je oren? 
Trek er je niets van aan! Dat zijn hele normale 
bijverschijnselen bij een dergelijke duivelse tocht als 
deze.

Lengte gele route: ongeveer 6 km - 1,2 uur
Lengte route geel+oranje: ongeveer 7,5km - 1,5 uur

Lengte route geel+oranje+rood: ongeveer 9,5km - 2 uur
(De duur is afhankelijk van je tempo en uiteraard van 

hoeveel tijd je doorbrengt op het terras)

Start en eindpunt van deze tocht: 
Boerderij Wolfslaar
Wolfslaardreef 95
4834 SN Breda
076 - 529 44 59

www.wolfslaarbreda.nl

wolfslaar@breda.nl

Op deze tocht zijn alle voorwaarden van

toepassing zoals vermeld op onze website.
 

http://www.wolfslaarbreda.nl
mailto:wolfslaar%40breda.nl?subject=


L e g e n d e j a g e r s
Hoeveel verhalen ken jij uit je eigen omgeving? 

Wij zijn de Legendejagers en stellen ons ten doel om 
die prachtige, oude sagen, legenden, volks en historische 
verhalen op een lichtvoetige manier onder de aandacht te 
brengen in legendetochten, vertellingen, lezingen, boeken 

en avontuurlijke activiteiten voor jong en oud! 

Klik hier voor een overzicht 
van al onze legendetochten.

Legendetochten / spellen / verhalen vertellerijen

www.legendejagers.nl
legendejagers@gmail.com
06-28352142
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