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I T KLOOSTER

I t Klooster van Bavel staat deze keer centraal in uw tijd-
schrlf t ttBrieven van Paulus. rr

Jarenlang was dit klooster iets gewoons in Bave], niets om

extra aandacht aan te besteden.
Nu de zusters het klooster verl-aten en het gebouw een andere
bestemming krijgt heeft Pau1us gedacht een portret er over te
moeten maken. Ruim zeventiS jaar is de geschiedenis van het
gebouw, van de Bavelse Kloostergemeenschap en hun onderwijs.
Zuster Ansel-ma Van Eert, Ad Vermeeren en Jan van der Wester-
laken bestudeerden de geschledenls van dit Bavelse monument,
een schepping van Architect Dom Paul Bellot.
Ad Luljten maakte de fotors.
Elly Zwijnenburg en Anneke Oomes doen weer verslag over de
activiteiten van Paulus in de afgelopen periode.
Weer veel lezenswaardigs gegroepeerd rondom een aantal
artikelen en fotots van
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Nieuw-Ginneken, Grasmaand 1995

Beste Heemvrienden,

Het Schatten bij Paulus heeft eind januari in de Pekhoeve
toch nog een paar aardige vondsten opgeleverd. Vooral b1j de
oude sieraden en de horloges zijn een aantal waardevolle
voorvÍerpen op tafel gekomen O.8. een zakhorloge van + f 8.000r-

De lezing van Dhr.Diercksens over de geschiedenis van het no-
tariaat en de gebruiksmogelijkheden van de notarlëIe archleven
tías specifiek een avond voor.de liefhebbers van stamboom-
onderzoek. Zíj hebben dan ook kunnen genieten van een boeiende
lezlng, die doorspekt werd met veel verhelderende anekdoten.
Hij gaf aan welke mogelijkheden er zijn om de stamboom wat op
te fleuren met verhalen, die in allerlei archleven te vinden
zijn. Notarls Dlercksens deed ook een oproep aan de stamboom-
vorsers om te'komen tot een werkgroep, die hun bevindingen
voor een wat breder publiek toegankeliik zouden kunnen maken.
Te denken valt hierblj b.v. aan publicaties in de Brieven van
Paulus over wat zoal beschikbaar is in de archieven van
Nieuw-Ginneken en het Streekarchivariaat in Oosterhout.
Als U belangstelling hebt voor een dergelijke werkgroep
kunt U zich met mij daarover in verbinding stellen.

Op 3 april bestond Paulus twintig jaar. Daarover leest U in de
volgende Brieven van Pau1us meer.
Op maandagavond 24 aptil- zal- Dr. Frans Govers een lezing met
lichtbeelden geven in de Fazanterie. Aanvang 20.15 uur. Onder
de titel: Pilotenhulp in Zuid Nederland, zal Dhr. Govers ons
vertellen over bemanningsleden van boven ons land neergestorte
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geallieerde toestellen en hun lotgevallen op vleg naar de vrij-
Éeid in Nederland, Be1glë, FrankrlJk en Spanie in hun poglng
om de thulsbasls ln Engeland te berelken. Het is ook het ver-
haal van de pilotenhelpers, die alles wat hen lief hlas rls-
keerden door deze bemanningsleden te helpen om uit handen

van de Dultsers te blijven.
Een avond, die uitstekend past ln het kader van de herdenklng
van onze bevrijding, vijftig jaar geleden. 'Í

Met vriendelijke groet.
Namens het besbuur van de heemkunde-
kring Paulus van Daesdonck,

an van der Westerlakent
voorzitter.

No. ó6$.

Inductions-ApParat

nrit lr'lruchouJltucltelentettt No. I l, §irorttlegulirungt

2 IIuntlcyliurlsr uttrl í Plrttcrr'})lcctroden,

nllcs in mntt, gebetziont lliclrettknstell nrit, ZubebÖr.

Preis corrtplctt 16 !0.-

(-

fi21

Een inductie-apparaat.
t tijdschrift legden !{e U de vraag

voor frKent u dit voorwerptt? (zie P.156) Snel kwam het antwoord
van Huub Brech uit Ulvenhout die uit de ltConrad Klein Haupt

Catalogtt van 1890 een plaatje copleerde, dat de oplosslng
bracht. Het is een onderdeel van een inductie-apparaat'
Huub Brech dank voor de snelle reactie.

r/, nll,iirl. (iriisso.



AGENDA 1995.

april 2
3

164

(8 í)

Museum open.
Paulus van Daesdonck bestaat
Lezing met lichtbeelden over
in onze gemeente.

20 jaar.
de Rljksmonumenten

mel

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

15 Brieven van Pau1us 104.
24 Lezing Dr.Govers over: ttPilotenlljnenrr -

Fazanterie 20.15 uur.

] Museum open.

4 Museum open.
11 Bavel Anno 1920.

2 Museum gesloten.
15 Brieven van Paulus 105.

6 Museum gesloten.
9 - 12 Brabants-Heemkamp te Valkenswaard*

31 Einde 20e verenigingsjaar.

1 Begin 21e verenigingsjaa?.
3 Museum open.

10 Open Monumentendag.
20e Jaarvergadering.

30 Volkskundedag'te Oirschot*

1 Museum open.
15 Brieven van Paulus 106.

5 Museum open.

3 Museum open.
15 Brieven van Paulus 107.

Activiteiten van Brabants
ïnformatie Brabants Heem

Het museum js geoPend
l-e zondag van de maand
elke woensdag van l-4.00
( behalve augustus )

Heem, ook voot U.

08866 1982.

14.00 17 .00 uur
16.00 uur

- Ií. Peters vertel-t.
foto l(ees Leijten-

SCHATTEN BIJ PAULUS VI.
door Kees Leijten.

Gezellig druk was het, op zondag 29 januari in de schuur van
de Pekhoeve, toen Paulus voor de zesde maal rtSchatten bij
Paulusrr organiseerde.

Ook nu waren er weer echt rrschattenrr te bewonderen.
Henk Peters taxeerde een langwerpig schilderij met 4 heiligen
lffiooo I op niet minder dan f 10. ooo, -
Een buxu6hout en hoogrelief, voorstellende de Annunciatie
(Niirnberg ca 1700) op Í 5.000,- à Í 6.000,-
Maar een 60 cm hoge bolvormige kan met diverse bloemen in
relief oordeelde hij als pure kltch.
Max Langeweg kreeg ook nu weer vele gecopieerde platen onder
zlJn neus.
De bezitters
van Benjamin
stilleven van
Er waren vel-e
f 500, - tot
Anton van de
een Keltische
waarde van Í

munt ( Í 200,-) en een laqué foto-album ter

moeslen teleurgesteld worden. Een klein interieur
Prins (1898) taxeerde hij op Í 3.500,- en een
Te Gempt op f 2.000,-
leuke schilderstukjes, die varieerden van

f 1 .500,- per stuk.
Lee kreeg o.a. een Romeinse Kruik (f 400r-),

1.500r- te beoordelen,
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Eugene van tíaesberghe beoordeel-de o.m. een peper-r zout en
r en kristal uit + 1830 ( Í 1.500'-) 

'
een cormalijn ketting I Ï 7O0r-), een m-et dlamanten bezette
broche ( Í 2.500,-), gouden oorbellen met hanger ( f:.500,-I
een 19-de11g zilveren kapstet (f 2.000'-) en een gouden ring
met 12 bri.ljanten en saffleren bezeL ( f 5.000r-)'
Jozef van van Kerkoerle kreeg kleine klokjes en horloges te

gouden heren-zakhorloge ter waarde

van f 8.000,-

Een geslaagde clag mel een kwalitatief goede lnbreng.
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WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN. WOENSDAG 22 FEBRUARI 1995

17 februíffi 1995 een gedenlcwanrdige dng

De stichting Paulus'Museum
ver\ryerftmuseum

De ondertekening van de overdracht van het l{useumgebouw
v.L.n.r. Wim Langen, Kees Leijten, Adam Verkaoijen(ge-
deeltelijk zichtbaar), notaris Mr. A, Berendsen, burgemees-
tet A.Bax-Broeckaert, Jan Grauwmans, Jan van der Westet-
Laken, Dick luleeren, Rini Klep en Jan van Dorst.

Foto,.L, Brosens

Dat gebeurde afgelopen vrijdag tijdens een bijzondere zitting in het
museum zelf, waarbij de stichting PaulusrMuseum hèt recht van
erfpacht verkreeg over het museum met bijbehorende grond.
Voor deze bijzondere gelegenheid wasnotaris; Mr. A.I.M. Berend-
sen bereid gèvonden nàar het museum te komen. Namens de eige.
naar, de gemeente Nieuw-Ginneken, was aanryezig de burgemees-'
ter, mlv. A. Bax-Broeckaert en het Hoofd Financiën, de heer Klep.
En natuurlijk was nagenoeg het voltallig bestuur van de stichting
aanwezig.
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DE GESCHIEDENIS VAN HET
NOTARIAAT EN DE NOTARIELE ARCHIEVEN.
door Anneke Oomes-van den Berg.

Maandagavond 13 maart organiseerde ftpaulusil een lezlng met een
specialistisch tintje. wellicht sprak het onderlrerp de meest,e
leden van de vereniging niet aan want de opkomst was stukken
minder dan we gewend zijn. Zotn 50 enthousiaste personen kwamen
luisteren naar Mr.0.Dierckxsens. Hij 1s notarls te Kaatsheuvel-
en kwam het een en ander vertellen over het notariaat en noLa-
riele archieven. rn de aankondiging 1n de Brieven stond ar dat
deze archieven onmisbaar zljn b1j stamboomonderzoek.
De heer Dierckxsens heeft onderzoek gedaan naar zijn elgen stam-
boom en wlst de misschien anders wel droge informatie te door-
spekken met leuke voorbeelden uit zijn elgen famille.

via het oude Egypte en Rome naar het hier en nu

Mr.o.Dierckxsens begon zijn overzicht in het oude Egypte. De
notaris was toen niet meer dan een schrijver. Hij beschreef
een overeenkomst tussen twee personen maar deze overeenkomst
bezaL geen enkele rechtsgeldigheid.
Pas bij de Romeinen werden er eigendomsbewijzen uitgeschreven
door de Tabell1o die rechtsgerdig waren. Deze bewijzen werden
uiteraard meteen gekoppeld aan belastingen. Als je eigenaar
werd van een huis dan moest je een bewijs hebben maar voor het
aanmaken van zotn bewijs moest je berasting betalen. Echt be-
trouwbaar waren de tablet,ten (voorloper van papier) echter niet,
omdat de betrokken partijen de bewijzen mee naar huis kregen
terwijl de tabell1o er niet eens een afschrift of aantekening
van bewaarde. vervalsingen waren dan ook niet uitgesloten.
De notaris verdwijnt dan in het niets en vijf eeur^ren lang
horen we eigenlijk niets of weinig van notari_ssen. Totdat 1n
de elfde eeuw in Bologna een notarisschool ontstaat. Men
grijpt terug naar de rechtsregels die onder keizer Justinia-
nus tot stand zi-jn gekomen.

notariele archieven

Hler vinden we de oorsprong van het huidige nocariaat. Maar
er is in de loop der eeuwen wel veel veranderd. ïot 1540 r^ier-
den er alleen akten bewaard in kloosters en kastelen. van het
gewone volk kun je dus zelden of nooif iets terugvinden. Er
waren op een gegeven moment we1 rrminutenboekjesrf maar hierin
sttlnd eigenlijk niet meer dan de namen van de betrokkenen en
de datum dat de akte gepasseerd is. Het woord minutus betekent

Nadat de notaris de akte in hoofd-
punten had voorgelet*n, werd die om
exact 17.08 uur ondertekend door
hemzelf, de burgemeester, de voor-
zitter van de stichting, Jan v.d. Wes-
terlaken en de secretaris, Jan v. Dorst.
Het museum is eigendom van de
gemeente, die het op haar beurt in
1965 heeft gekocht van de dames
Betje en Meintje Verdaasdonk. Zij
hadïen daarna íoe wel het recht vaà
gebruik en bewonïng gezamenlijk en
bij opvolging ten behoeve van de lang-
levende.
Door het zakelijk recht van erfpacht
hiervan uit te geven aan de stichting
Paulus Museum, draagt de gemeente

de volledige zeggenschap over het
museum over aan het stichtingsbe-.
stuur voor een bepaald aantal jaren;
in dit geval aO jaar. De stichting ver-
plicht zich om jaarlijks een zoge-
naamde 'canon' hiervoor te betalen.

Dezetransactie is voor de Heemkun-
dekring natuurlijk bijzonder prettig,
want daardoor is zij ervan verzekerd,
dat het museum op die plaas kan
blijven bestaan. Vandaar dat dit heug-
lijËe feit, zoals gebruikelijk bij bi-j-
zondere evenementen in het museum,
beklonken werd met een brandewijn-
tje met suiker.

Elly Zw

WIE WAAR WANNEER?

Via Jan Vissers (Bave1) kwamen we 1n het bezit
afdruk van een prentbriefkaart uit Galder, die
wereldoorlog verzonden is (1916).
!íe1ke boerderij is dit?
!Íie zijn de personen die er op staan?
Graag uw reaktie naar de redaktle, ook al weet

van bijgaande
in de eerste

U maar iets.
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klein. Dus een boekje met kleine aantekeningen. Karel de Vijfde
stelde echter dat notarissen in het vervolg copieën van de
akten moesten bewaren en dan verschijnen dan ook de protocol-
boeken. Hierin staan de akten volledig omschreven. Ten tijCe
van Napoleon en daarna kregen betrokkenen voorf,aan de co-
pieën rnee naar. huis en hield de n,liaris het origineel.
De protocolboeken zijn bewaard gebleven en liggen ter inzage.
Deze protocolboeken zijn uiteraard waardevol voor de rrAan-

kleding van de familierr. Zo noemt de heer Dierckxsens het vol-
gens hem meest interessante gedeelte van stamboomonde?zoek.
Je moel niet alleen weten wie je voorvader was maar het is ook
leuk te weten wat hij deed en wat hij had. Voora1 de boedel-
beschrljvingen zljn daarblj interessant. Uiteraard staan in
de protocolboeken niet alleen boedelbeschrljvingen. Er staan
bijvoorbeeld ook Huwelijkse voorhlaarden omschreven en huwe-
lijksaanzoeken en succesleaangiften. Maar bijvoorbeeld ook erg
leuk zijn de weddenschappen. Vanaf ongeveer 1600 werden wedden-
schappen notarieel beschreven.

heemkundige belangen

De notariele archieven zíjn niet alleen interessant bij stam-
boomonderzoek maar kunnen ook veel betekenen voor Heemkunde-
kringen. Men kan veel terugvinden over het leven van alledag
als je de gegevens juist interpreteert. De heer Dierckxsens
drong er danook op aan een werkgroep op te richten die het
een en ander uit Nieuw-Ginneken gaat onderzoeken met het doel
daarover boekjes uit te brengen.

De heer Dierckxsens vertelde zeer boeiend en vooral smeuig.
Vaak dwaalde hij af van het oorspronkelijke onderwerp om

een leuke anekdote te vertellen. Ziin pretogen gaven al aan
dat er iets ging komen nog voor hij iets gezegd had. 0p een
hele ontspannen en aantrekkelijke mani-er ben ik heel veel
over notariele akten en stamboomonderzoek te weten gekomen.
Zo weet ik nu niet alleen hoe het huidige notariaat is ont-
staan maar ik weet ook welke akten ik kan inzien en l^Iaar 1k
deze kan vinden. De lezing had voor veel mensen een leuke
kennismaking kunnen betekenen met het notariaaí.
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Weer iets bijzonders bii Paulus

Monumenten in aardewerk en steen
door EIly Zwijnenburg.

Dit ls een zeer goed gekozen titel voor de tentoonstelllng,
welke op de eerste zondag van februarl ln het heemkundlg
museum van PauluS van Daesdonck werd geopend, want er worden
echt prachtige staaltjes trarchitectuurtr s getoond tn zowel de
keramlsche puddingvormen als ln de fotors van de rijks- en
gemeentelljke monumenten. De eerstgenoemde weliswaar wit ge-
bakken en de laatste rood, maar -dat is het mooie ervan-
beide groepen ult dezelfde grondsoort -k1e1- vervaardlgd.

STUKJE GESCHIEDENIS
De exposltie werd geopend door Agnes Jansen-van Daalen, een
kennis van exposante Margreet Brok-Rombaut en tevens ook een
verwoed verzamelaarster van puddingvormen. Alvorens tot de
echte opening over te gaan, 6af zLi een kleine uiteenzetting
over de geschiedenis van de puddingvormen.
De opkomst 1n de 19e en 20e eeuw van de puddingvormen hadt
volgens haar, a1les te maken met het stadium van voedselvoor-
zienlng. In die tijd kwam er genoeg te eten voor grote Sroepen
mensen, waardoor de mensen niet alleen maar gefascineerd ble-
ven op het voedsel zelf. Met als gevolg dat er vanaf die tiJd
ook gelet werd op de manier van opdienen; dus werden de aspec-
ten versieren en opdienen belangrijk.

OOK UIT HET BREDASE

Dankzij het speurwerk van trde verenlging van puddingvormenver-
zamelaarsrr is er heel wat meer bekend geworden over de vormen
en schalen, waar ze vandaan komen en door welke fabriek ge-
maakt enz.
Zo is daaruit ook bekend geworden dat Breda aan het begin van
deze eeuw een aanzienlijke voedingsmiddelen-industrie had. O.a.
de cacaofabrieken van Stulemeyer, Kwatta en Faam. Een vierde
bedrijf dat zich.van 1900 tot 1920 bezighield met produktie van
chocol-ademeIk, rèpen en puddingpoeder was Crema. 0p de tentoon-
stelling is ook een glazen vorm te zien met de woorden Crema
Breda erop. Midden in de stad Breda, aan de Kloosterlaan, is nog
steeds het pakhuls van de fa.Crema herkenbaar.
hlilt U meer weten over dit a1les, Agnes heeft een boek daarover
geschreven met als titel ltPudding in al zLJn vormenrr. Het is
verkrijgbaar bij de boekhandel.
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MEER DAN 2OO PUDDINGVORMEN
De puddingvormen, die in het museum zijn te zíen, komen dus
allemaal uit de privé-collectie van Margreet Brok-Rombaut.uit
Effen. Zíj is eigenlijk pas zotn kleine 10 jaar geleden met
deze hobby begonnen en heeft.dus in een vrij korte tljd een
pracht verzameling bij elkaar hreten te vergaren in zowel
schalen van aardewerk, glas, koper en kunststof. En natuurlijk
ook in allerlei vormen, riraaronder natuurLijk de geijkte vj.ssen.
Maar ook met dler- en bloemmotj-even en zelfs, vooral de
Engelse, met prachtige mozaÍkachtige structuren. Dat laatste
komt vooral, volgens Margreet, omdat Engeland echt een 'pud-
dinglandfr is. Vandaar dat ze daa" echte meesters waren en nog
zijn in het ontwerpen van prachtige rrpuddingrr kunstwerkies,
die opgediend een lust voor het oog zijn.
Wat ook opvalt is dat, o.a. bij Nederlandse vormen goed te
zien, de oudste (toen nog echt gebrulksvoorhrerpen) het best
uitgewerkt zijn, zodab je mooie puddingen kreeg. De nieuwere
werden veelal gemaakt als trpronkstuktt, dus niet zozee? om te
gebruiken als wel om op te hangen of neer te zeLben. Uit de
collectie in het museum krijg je daar echt een goed overzicht
van.

GROTE VERSCHEIDENHEÏD
Zo zijn er o.a. witte puddingvormen te zien van Maastrichts
aardewerk, naast andere in felle kleurtjes; ook nesten pud-
dingschalen (dus van klein tot groot) en puddingstellen, be-
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staande uit een platte schaal voor de pudding en een schenk-
kannetje (ook weer op een schaaltje) voor sauzen. Er staan
ook schalen in de vorm van een geslepen diamant en schalen
met bijbehorende platte schaal, waarop de puddingen gestort
konden worden. Verder ook glazen vormen, o.a. een hele aparte
met een davldster erop.

Ook vroeger werd er door de fabrikanten speciale aandacht
besteed aan de kinderen . Zo zijn er speciale itgezinsschaaltjesrr
met voor elk kind een apart schaaltje met een dierafbeelding
erop. Ook, en dat is heel leuk, staan er 2 schaaltjes, die
bij elkaar horen met Bruintje Beer er op. Op het ene staat fri5
te snoepen van een schaaltje pudding en op de andere heeft
hfj een bolrond, volgegeten buikje.
Margreet heeft ook enkele rrJannen in de zaktt ui.t haar collectie
tentoongestel-d; dat zijn vormen voor broodpuddingen, die be-
staan uit een vorm voor de pudding en een keteltje waar de
vorm in geplaatst kan worden om die pudding au baln marie te
verwarmen. Aan één wand hangen ook nog enkel-e ingelijste re-
cepten van puddingen uit rrgrootmoeders tijdrr.

RIJKS- EN GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Als tegenhanger mel het speelse van de puddingvormen hangen
aan de andere wanden fotors van pittoreske en statige monu-
mentale gebouwen uit onze gemeente. Zotn 40-ta1 van gemeente-
lijke monumenten, gemaakt door Thom Neger en een 35-ta1 van
rijksmonumenten, gemaakt door Ad Luijten. Het zljn mooie
fotors en de monumenten komen er prachtig op tot hun recht.
Zo hangen er fotots van o.a. de pastorieën van zowel Ulven-
hout al-s Bavel en natuurlijk ook van de St.Jacobskapel uit
Galder en de Hubertuskapel uit Strijbeek. Verder van de
beide molens uit onze gemeente; van Annev1l1e, zowel van
de villa zelf aIs van het Koetshuis; van de naluurstenen
hekpalen met renaissance ornamenten uit de 17e eeuw tussen
de Ulvenhoutse kerk en het kloostertje, als ook van de
poort van het oude slot Grimhuijsen, dat tussen de kerk en
de pastorie is te zien.
Vanuit Bavel zijn er o.a. nog fotors van de huisjes naast
het klooster aan de Kloosterstraat, de boerderij aan de
Kerkstraat 3 en het gebouw van de paters van de H.Harten
aan de Seminarieweg. Vanuit Galder o.a. een mooie foto van
Hoeve van Daesdonck.
Dit alles is maar een kleine greep ult de gehele collectie.
U zief, beslist weer de moeite van een bezoekje waard. En
dat kan, want de tentoonstelling blijft zotn half jaar te
bezichtigen (tot 15 juni a.s.) Het museum is geopend van
14.00 tot 1 7.00 uur en el-ke woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur En u kent het mottortneem wat rroor Paulus meeft.



Vooraanzicht kLooster ( boven )

Achterzijde net zitetkers (onder)
foto's Ad Luijten.
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HET KLOOSTER VAN DE ZUSTERS FRANCISCANESSEN TE
BAVEL.
door Jan van der Westerlaken.

rn de vergadering van 6 september 1994 heeft de gemeenteraad
van de gemeente Nieuw-Ginneken een krediet beschikbaar ge-
steld voor de rearisering van een sociaal-culturere accommo-
datie 1n het klooster in Bave1.
Een goede reden voor de heemkundekring Paurus van Daesdonck
om eens terug te blikken op de geschiedenis van dit klooster
en haar bewoners. Uitgangspunten bij de aanpassing van het
kl-ooster waren het behoud van het karakteristieke karakter
van het klooster en de wensen van de toekomstlge gebruikers.
Uiterlijk is er een verandering bij de ingangspartij aan de
kant van het parkeerterrein en de bouw van een zaa\ achter
het klooster.
De zusters Franciscanessen zullen zich gaan vestigen aan de
Lange Vore. Met bloedend hart zullen ze het hun zo vertrouwde
gebcluw gaan verlaten. Bijna i eeuw hebben de zusters hier hun
belangrijke ro1 in de gemeenschap Bave1 gespeeld. ïn deze
aflevering wordt door Zr.Anselma geput uit de Annal_en van de
Eerwaarde Zusters van de congregatie der Penitenten Becollec-
tinen van Roosendaal in Bavel
Ter gelegenheid van het eeuwfeest der zusters Penitenten Re-
collectinen der Onbevlekte Ontvangenis in 1932 verscheen een
herdenkingsboek met daarin o.a. de levensbeschrÍjving van de
stichteres Mère Joseph
Het doel van haar komst naar Roosendaal op 1 september 1B3z
was rreene schoor op te rlchten voor het onderwijs der katho-
lieke meisjesrr. Het, ideaal der StichLeres was bij iedere
stichtlng een armenschool, want z,Lj beschouwde een huis aIs
onvoltooid, zolang de kinderen der armen en onvermogenden
geen gebruik konden maken van het onderwijs van de zusters.
Het zou nog tot 1920 duren voordat het bijzonder lager onder-
wijs ge11jk gesteld zou worden met het openbaar onderwijs.
Vanuit het moederhuls in Roosendaal werden vele kloosters en
scholen i-n andere plaatsen gesticht.
In 1838 Oudenbosch; 1n 1840 1n Rotterdam; in 1841 weeshuls
en pensionaat in tíoerden; in 1842 het weeshuls in rs Graven-
hage; in 1843 scholen in St.tíillebrord, Zundert en het Liefde-
gestlcht in de Nieuwslraat in Breda; in 1846 te Groenlo; in
1850 te Monster; 1n 1851 te lrlouw; 1n 1852 te Hulst; in 1856
te Vllsslngen; 1n 1B5B te Bergen op Zoom; 1n 1869 een tweede
schc:ol in rs Gravenhage; in 1872 te Amsterdam; in 1873 te
Delft; 1n 1890 een derde school 1n Den Haag; in 1898 een
tweede school in Breda n.l. in de Leuvenaarstraat; 1n 1921
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ln Terneuzen; in 1923 te Bavel; in 1924 te Ma1den; in 1926
te Nispen; in 1928 een derde school in Breda n.1. de Rosa-
school, een schoor in Borgvriet en een tweede school te Derft.
Een onvoorstelbare prestatie, dle te meer tot de verbeelding
spreekt als men weet dat de meesten werden gesticht vóór de
gelijkstelling. Het Hoofdbestuur moest bovendien rekenlng
houden met de zeer uiteenlopende plaatserijke omstandigheden
Daarnaast kwam er nog blj de zo'-:g voor andere vormen van
onderwljs en opvoeding, zoals het buitengewoon lager onder-
wijs en de zo"g voor het Missiewerko
ïn het Gedenkboek van 1932 wordt het klooster Bethanië en
de St.Brigidaschool te Bave1 aIs volgt beschreven.
ItDen 9en November 1923 deden enige zusters van Roosendaal
haar lnt,rede in het mooie kloostertje ttBethaniëtt, dat de
Hoogeerw.Zeergeleerde Heer Dr.P.G.H. Dirckx, deken van Ginne-
ken, in zijn parochie Bavel had laten bouwen.
Het was opget,rokken door den kundigen bouwmeester, den Bene-
dictijn Dom Bellot. Aanvankelijk werd in dit gesticht een
bewaarschool en een naaischool geopend; later in 19:0, werd
er ook een school voor lager onderwijs voor meisjes aan ver-
bonden.

Deze school staat onder de bescherming van de H.BrÍgida,
dle te Bavel bijzonder wordt vereerd.
Ook ls er in dit, klooster een gediplomeerd zuster ge-
plaatst, die belast is met de wijkverpleging.,'

De bovengenoemde Franse BenedlctiJner monnik-archltect
Paul Bellot wordt ln deze Brieveq beschreven door Ad
Vermeeren, de bouwkundlge in het kerkbestuur van de
parochie 0.L. Vrouw ten Hemelopnemlng.
Ad vermeeren geeft ook een beschriJving van het klooster
met kleuterschool aan de Kloosterstraat.
Typerend voor de stijl van Dom Bellot ziJn de vermaarde
keperbogen met vallende tand en het baksteensiermetsel-
werk. Voora1 ln de kleuterschool komt dit goed tot
ulting. Typlsch zlJn ook de drie erkers met zltnissen in
het klasIokaal. De daken ziJn belegd met rode en aan de
dakranden grijze en mozaiek gelegde pannen.

Al1es blj elkaar voldoende stof om een groot gedeelte
van de Brieven van Paulus nr. 1Ot+ te vullen. En terecht,
want zoals een politieke groepering al eerder opmerkte:
Bavel is het waard.
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UIT DE ANNALEN VAN DE ZUSTERS.

8 november 1923 was voor de parochie een heugelijke dag,
@inkomst van de Eerwaarde Zusters van de con-
gregatie der Penitenten Recollectinen van Roosendaal.
0m 10 uur door de Hoogeerr^r. Heer Pastoor Deken Dr.Dirckx gea§-
sisteerd door zijn heerbroer Jos Dlrckx, kapelaan te Oudenbosch
en kapelaan G.Konings, alhier een plechtige H.Mis opgedragen
om Gods zegen over de nieuwe stichting af te smeken.
Na de H.Mis werd door de Hoogeerw. Heer Deken het klooster en
de school ingezegend.
Op 9 november werd door de Hoogeerw. Heer Deken de eerste H.
Mis in de kapel van de Zusters opgedragen. Het zusterklooster
heef t de naam van rrKlooster Bethaniërr.
De eerste bewoonsters zijn:
Soeur Marie Vitalia Overste
Soeur Marie Julltta
Soeur Marie Raymunda -bewaarschool
Soeur Marie Florentia
Soeur Marie Brunona

familienaam zrs.
Castelijn
Muis
Zonneveld
DeIhey
v.Dorp

Soeur Marie Schol-astique naaischool?
(Soeur nu Zr.Florentia woont heden nog in ons kloosterbe-
jaardenoord St. Anna te Zundert, is 7 januari j.1. 94 jaar
geworden )

Op 1 2 november 1 923 opende de zusters de bewaarschool aan-
vankelljk met 47 kinderen. Dit aantal nam snel toe en steeg
tot 83 kinderen, zodaL het nleuwe lokaal te klein werd en de
zusters genoodzaakt waren zich te behelpen door middel van
een wisselklas.

1 8 november werd door de zusters een meisjespatronaat geopend.
;E%ïsjesbenedende16jaarnamenhieraandee1eIke
Tondag tot na het lof van 5 uur. Later is dit patronaat veran-
derd in kleine Congregatie n.1. meisjes van 14 tot 18 jaar die
dan van de kleine 1n de grote congregatie werden opgenomen.

1 9 november werd begonnen met de naaischool en van 11 uur
tot 12.00 uur handwerklessen geven aan de schoolgaande meisjes.
De naai-school voor grotere meisjes is in de namiddag.

0p 1 5 juli 1 924 kwam de in mei geslaagde Soeur Emilie, voor
de wijkverpleging ten dienste van het Wit-ge1e kruls.
De Gebr.Bruljns stonden gaarne 2 lokalen van hun woonhuis af
om deze 1n te richten voor polikliniek en wachtkamer.
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0p 1 8 februari 1 925 overleed de jongste van de Gebr.
Bruijns en

13 januari 1926 de laatste n.1. Nlcolaas in de ouderdom van
88 jaar. Het kerkbestuur kon nu het huis helemaal gebruiken en
inrichten voor woonhuis van de kosteres Mej. Catharina van Son
en een gedeelte als bijlokaal voor de kliniek.

Ln 1 929 glng een lang gekoesterde wens in vervulling. De aan-
vrage van het kerkbestuur voor een afzonderlijke Meisjesschool
werd ingewilligd. De gerden tot bouw- en inrichting eener
nieuwe school onder leiding van de Eerwaarde Zusters francisca-
nessen van Roosendaal, werd in de Raad der Gemeente bewllligd
met algemene stemmen der Kath. raadsleden; met tegenstemming
echter der nlet kathollekenr één chr.Historis, een vrijz. Demo-
craat en een s.D.A.P. Deze zijn met, nog enkele anticlericalen
van Glnneken tegen het raadsbesluit in beroep gegaan, eerst blj
Ged.staten, nadien bij de Kroon, maar in beiden instanties is
het pleit door ons (kerkbestuur) gewonnen. Onderhands werd de
school met 4 l-okalen aanbesteed en gegund aan de raagste in-
schrijver, Gebr. Meeuwissen alhier voor de som van Í zo.g54r-
Gevraagd werd aan het Dagerijks Bestuur der Gemeente en bewil-
Ilgd de uitbreiding met nog 2 lokalen voor eigen rekenlng (kerk-
bestuur) en aangenomen door Gebr. Meeuwissffior-

0p 2 januari 1 930 werd de nieuwe St.Brigidaschool in gebruik
genomen. Het eerste hoofd was soeur Marle Crarence. Op zT janu-
ari werd deze prechtig ingezegënd door Mgr.van oers, vicari_s
Generaal van .tt Bisdom in aanwezigheid van Burgemeester Serraris
en vele anderè kerkelijke en wereldlijke overheden, waaronder
ook de Algemene overste van de Zusters uit Roosendaal.
Op 26 maart werd het Consultatiebureau voor zuigelingen geopend.

0p 4 oktober 1 934 was de dag aangebroken dat Deken Dirckx
Bavel zou verlaten. ïn de zomer van 1934 kreeg de Dekenr trà vele
verzoeken aan Mgr. zijn ontslag a1s pastoor-Deken van Baver.
0p eigen verzoek werd hij benoemd tot Rector van het zieken- en
verpleeghuis Sf.Ellsabeth- wouwseweg te Roosendaal van de zus-
ters. ts Morgens droeg zijn Hoogeerw. als afscheid de laatste
maal in het klooster de H.Mis op en bleef de here dag te gast
bii de Zusters. Rond 5 uur vertrok Zljne Hoogeerw., vanuit zíjn
gestlchte klooster Bethanië met de auto naar Roosendaar.
Deken Dirckx heeft niet lang van zijn rust mogen genieten.

0p 21 mei 1 935 stlerf hij 1n aIle rust. Die dag vlerde men
in Bavel het Zilveren priesterfeest van pastoon Doens, daarom
werd het overlljden pas de andere dag bekend gemaakt.
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In 1 938 werd een en ander verbouwd en verbeterd in het kloos-EF:Toven de kliniek werden een paar kamertjes gebouwd enverder nog enlge uitbreiding zodat er 12 zusLers konden r^ronen.

1Q:.1 2 mei 1940. Arles stond in de kerk klaar voor dell.Mis van de 1e Pinksterdag, toen kwam er plotseling via dekapelaan en de politie een evacuatiebevel. Allerlei geruchten
kwamen ons ter ore. [íe moesten richting Ginneken na." Zundert.
Toen hreer de andere richting in en vi-a verschillende routes
kwamen we in snijders-chaam bij de fam.v.Loon B 1og. De 2ePinksterdag mochten we nog bij'de fam.v.Loon blijven, maarop dlnsdag vertrokken hre na het ontbijt, dankbaar voor a]les,weer naar Bavel waar we aIlesi.:onbeschadlgd terugvonden.

30 mei 1 944 werden scholen, patronaat en speelzaal door de
DmbseFs gevorderd. De 2 spreekkamers werden voor de Maria-
school ingerlcht en de overige klassen 1n de Jongensschool.

2 juni begonnen de scholen, d€ jongens van 9 uur tot 12.30uur, de meisjes van 1 uur tot 4* uur.

0p 1 september bij het begin
de school nog niet vrijgegeven,
kinderen i-ngenomen.

5 september Dol1e dinsdag.

28 oktober 1944 Bavel door de polen op zaLerdagmiddag half 3bevrijd. ts Nachts inkwartlerlng van poolse sordaten in de
spreekkamers en bewaarschool. Enkere dagen rater de lagere
schoor en patronaat ingenomen door de R.A.F., polen en Enger_
sen, ze waren zee? correct en voorkomend (volgens de annalen),
Twee Pool-se aalmoezeniers sriepen in de kriniek.
Bij de bevrljding is de school nogal beschadigd, vooral het
dak en ook vele ruiten waren gesneuveld.
op 4 november namen tn honderdtar Engelse piloten de scholen,
speelzaal en patronaa.t in gebruik.
5 en 6 december verzorgde de poorse en Engelse sordaten het
Sint Nicolaas feest voor de jeugd.

In 1945 kwamen er nieuwe openslaande ramen in de kapeI.
In september 1947 kreeg de kapel 'n grondige opknapbeurt, dat
was hard nodlg, door het oorlogsgebeuren $ias er een en ander
toch flink beschadigd.

In 1948 werd het overige gedeelt,e van het klooster opgeknapt.
Er was door de oorl<lg achterstalllg onderhoud en er was toch
nogal wat beschadigd door de granaten en VIts.

van het nieuwe schooljaar was
maar werd wel gewoon door de

De kinderen vrij gegeven van-
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In de 2e heLft van 1 948 ging men in de parochie zich op
t-van klooster Bethanië. Pastoor

Doens erevoorzitter, kapelaan v wees voorziLber en 12 leden
uit de parochie vormden het feestcomitée.
0p 9 november werden de zusters door + 60 bruidjes en strooister-
tjes afgehaald en naar de kerk geleid-onder feestelijk klokge-
Iui. Er volgde na de H.Mis een feestelijke bijeenkomst in tt
patronaat, r^raar de huldiging plaats vond en de schooljeugd
samenspraakjes e.d. deden.
0p 10 november was het feest voor de schooljeugd in allerlel
vorm en glngen nadien blij met een cadeautje en snoepje naar
huls. In grote dankbaarheid keken de zusters terug op zoveel
meeleven en hartelijkheid van de Bavelse bevolking.
'15 december kwam Soeur Lucasia (stina schaap) afscheid nemen
bfj de zusters, maar ook blj familie en kennlssen voor haar
vertrek naar de Missie in Suriname. Het afscheid zou voor
altijd zijn, (daar is later veranderlng 1n gekomen). Door
gebrek aan religieuze verpleegsters werd op 20 dec i 950 de
wijkverpleging, Sr.Agatha verliet de wijk, overgenomen door
Zuster v.Rljt de eerste lekenverpleegster. De samenwerking
tussen de verpleegster en zusters bleef prettig en hand en
spandiensten werden nog door de zusters gedaan.

In 1 958 hadden er 1n de lagere school- vele aanpassingen
plaats ten gunste van het onderwljs. 1 dec 1 958 ging de
eerste spade in de grond voor de nieuwe huishoudschool en
men kon hier 1 seplember 1 959 starten.

0p 1 4 dec 1 959 werd de nieuwe school- door Pastoor Ver-
meulen ingewijd, deze was in februari 1959 Pastoor Doens op-
gevolgd. De officlële naam van de school van de N.C.B. was
frhuishoudschool ten platte landenft.

0p 1 mei 1 965 werd de nieuwe kleuterschool in gebruik ge-
nomen tot grote vreugde van leidsters en kinderen.

Op 1 aug 1 971 kwam het eerste lekenhoofd aan de meisjes-
school n.1. Dhr. P.Teunissen.

In aug 1972 werd de huishoudschool opgeheven t.g.v. een
hulshoudschool in Breda-Zuid.

9 november 1973 : het 50 jarig bestaan van klooster en
kleuterschool.

0p 1 januari 1976 werd het bestuur van de kleuterschool
overgedragen aan de Stichting Katholiek Onderwijs Bavel.

- De kl-euterschooL van toen (+ 1930
Wie zouden het aLLemaaf zijn?

foto's zusters Bavel.

en + 1955 )
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hIELKOM.
àooffies Leijten.

!'Ielkom stond er boven de ereboog, opzusters Penitenten Recollectinen vante Bavel betrokken.

8 november 1923 de
Roosendaal hun klooster

De vier Laatste bewoners
v.L.n.r. Zr. ArnoLdine Wqnekus (uit Breda), Zr. Ansejma
van Eert ( overste ) , Zr. conceptio zonderland ( zusters onder
de Bogen, Maastricht) en Zr. PhiTomena Thielen (uit navel).

In augustus 1 978 verllet Zr.Arnoldina als laatste zuster
van Roosendaal officleus het onderwljs in Bavel_. Op 29 april
vlel haar bij de "lintjesregentt een lintje ten deel. Burg.
v.d. ven kwam haar de Gouden meda1l1e opspelden. zr. Arnoldina
werd niet verget,en en werd op deze manier haar zz jaar werken
voor de Bavelse kleuters beloond. Op 22 juni 1979 was voor
haar een feestelijk en officieel affiool.
Het was voor haar en de kleuters een feestelijke dag. Er
gingen en kwamen zusters vooral ook door het ouder worden van
hen. ïn 1 983 werd een nieuwe start gemaakt met in totaal 6
zusteffirdeedhaarwerkinschoó1,indeparochiee.d.

rn 1 986 begon zr.clarita haar werk aIs pastoraal werkster.
Doordat enkele zusters elders hun werk moesten gaan doen
blsren er in oktober 199j nog twee zusters over. Het kloosterln de Nieuwstraat was inmiddels gesloten en 21 november 91
kwamen er weer drie zusters bij. rn aprir '92@
resde zuster de gelederen versterken. rn Zuster van Onder de
Iiogen die al vanaf 1973 bij ons in de Nieuwstraat woonde.
l)oor ouder worden van zusters zijn er inmiddels twee vertrok-
ken en sluiten we nu met vier zusters de periode van ruim T1

,laar Zusters franciscanessen Klooster ItBethaniëtt Kloosterstraat
'i, af op 1 april 1995.

9q 9" foto, die we reeds eerder* pubriceerden ziel u vanlinks naar rechts .r*
- veldwachter J. Gouverneur
- Mw. Adriaansen(vrouw de looier), moeder van Toon(nr.5)Rinus Brouwers

Piet van der Heyden
- Toon Adriaansen(beter bekend a1s Toon de looier)- Jo Smeekens

Postbode Toon Dlepstraten

rnde zljgevel zie| u het, siermetselwerk, dat ook nu nog tezien is.
* zie Bvp 96 p 24 d.d. JS-JO-jgg3 en

Bvp 97 p 5g d.d. t5_12_tgg3** met dank aan Thé Diepstraten (de Mister)*** Foto Zr.Anselma van Eert.

r



'ï

ffi
YtAtu-l:Ji.%:

:, .:.,,1!1/i.::

'|#
uiti

,:,,tiii:

iÉ,m

,i:,g' 1'''1'1'"'h"ui 
I

'::{* ' ';1i1i;.7*zt:+"t"' '.' '- ,,- ,,- .,
,,",''- F
:i.tt:ti;+,u1;t!i,:: ..,::

i':it:li# ::. t;t...,';',..t
.:;.;'lï,. ..........,.i

, tt)t.' lll.:)

-rr,,/..: 
1t )i,,?/Lal::.. :il.::)::

:!: ..':1.';:t :..,,-........,*,:

l5
l, t L :) Lí b j g 

I

0p de dag van de opening(B-11-192j ) werd voor de geve1,
aan het schoolplein.en parkeerterrein, deze foto gemaakt.
A1leen Zr. Florentia-:1'.(15) is nog in leven. Ze 1s thans 94
De volgende personen staan op de foto

thans

jaar.

1

2

3

4

5
6

7
B

9

Kapelaan J.Dlrckx ( Oudenbosch )

Kapelaan G.Koning (Bavel)
Deken Dr.Dirckx
Vic.Mgr.J.van Oers
Inspect. L. 0. Verbeeten
Burg. Jhr. Mr. Serraris
Pater Paul Bellot 0.S.8.
Jan Oomen
Soeur Louise Dirckx

Soeur Hélène
Soeur Raymunde
Soeur Gudule
Soeur Sup.Senensa
Mère Angelina
Soeur Florentia
Soeur Sup.Vitalia
Soeur Brenona
Soeur Julitta

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F.
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IAAL VAN BAVEL.
jten.

Een van de bronnen van historisch onderzoek is zeker het
Memoriaal van een parochie.
Het memoriaal i-s een boek, waarin de pastoor alre voorvallen
optekent, die plaats vinden in zijn parochie. Het aantekenboek
van de parochie. Bij sommige parochies ar eeuwen oud.
rn het mëmoriaa] van de parochie van Bavel wordt op duiderijke
wijze door deken dr Dlrckx de komst van de zusters van Roosen-
daal beschréven. Iríe laten hler de letterrijke en onverkorte
tekst volgen.

1 januarl 1923 is het huis met erf en tuin van de gebr.Bruijns
in eigendom aan de kerk overgegaan voor Í lO.OOOr-
Blj dj.t pand behoort de weg tusschen 8143 en 146, die gedeerte-
lj-jk ook van Jan Boomaars is.
Begin maart'is de bouw van Zusterhuis met Bewaarschool volgens
het plan van Pater paul Bellot o.s.B. van de st.-paurusaboij
van Oosterhout gegund aan M.Meeuwlssen en Zn aLhier voor de som
van Í 34.850r- te beginnen 1 april op te leveren 1 oktober.
8 November was voor de parochie een heuglijke dag, de dag dertrBlijde ïncomstett van de Eerw. Zusters van de congregatie der
Penit,enten Recol-lectlnen van Roosendaal.
Te 10 uren werd door de H.E.H. pastoor-Deken Dr Dirckx, geas-
sisteerd door kap. J Dirckx van oudenbosch en Kap.G.Konings
alhier, een plechtige H.Mis opgedragen om Gods zegen over de
nieuwe stichting af te smekenn.
Onder de H.Mis hield de H.E.H.vicarls-Generaal Mgr J.van 0ers
een treffende toespraak. Na de H.Mis werd door zijn Hoog Eerw.
Zusterhuj.s en School ingezegend. Daarna had in het speellokaal
een receptie plaats. De H.E.H. Deken hield een rede waarln hij
na dank gebracht te hebben aan Hem, cuÍ soli omnis honor etgloria ( Aan Hem alle eer en glorie /cL), innigen dank uit-
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;:::ï,::u"i:^li_.::g""u. v. Roosendaal in haar hoofd moederj,;ï; ffiil"::ili"u"ndcn hnrrr., han-r

, 
";;; .'';; serrarisRttrcla-ooaà^- T- --

l:t_i?:oil:g j": iome3, die de zusrers n""ï"rïju";:ï:i;J::
:: 11il pastor-deken bizonder huldigde. enz.
§"oo:r"^::::p:1".y:rg in.her bij;ifi-àà"' *"rodlsden door del;';l; l::ï:,1",..f11:l_d:i bi;;;;Ë;"";: o:=il;#ï'ïdï:*lioen het beeld v.h. Heilig Hart geÍntroniseerd.

::"f::"telijkheden werdàn besloren mer een reesrmaar_ re pas_

Gesteund door het vertrouwen van pastoor en parochianen open_cen de Eerw.Zusters op 12 nov. de bewaarschoor_ aanvankelijkmet 47 kinderen, op 1g nov. het meisjespatronaatr op 19 nov.de naaischool.
vurig gewenscht blijft, de bizondere L.0.-schoor voor meisjes,want de oprichting en bouw wordt uitgesteld tengevorge van hetKoninklij k Bezuinigheidsbeslui t .0p 9 nov. werd ooor de H.g.H.Deken de eerste H.Mis in de kapelvan het Zusterhuis opgedragen.

fotocompos:tre in gedenkboek j_g_32.
"l-00 jaar penitenten Recorr.ectinen te Roose nd.aar,,
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KLOOSTER FRANCISCANESSEN II'IET KLEUTERSCHOOL TE BAVEL
door Ad Vermeeren.

De architectuur van Dom Paul Bellot behoort in de beginjaren
van de twintigste eeuw tot die van de Delflse school. De
nieuwe stijl na de periode van de Neo-gotiek'waar o.a. de
Kerk van Bavel een prachtig voorbeeld van is. Curieus is het
dat beide stijlen tegenover elkaar gesitueerd zljn in de
kern van Bavel en dat beide stijlen in een oogopslag waar te
nemen zíjn.
Door de uitvinding van de betonconstructie rond 1900 behoefde
de bovenkant van een raamopening niet meer getoogd te zijn,
doch kon de raamopening gewoon rechthoekig zijn.

De constructie en het gebruikt,e materiaal moet worden getoond,
opdat men zal kunnen spreken van een eerlijke en zuivere archi-
tectuur.
De construclie dient een onderdeel te zijn van de ornamentiek
( versiering) .
Onder invloed van de gotische principes wil Bellot tevens de
eenheid van het gebouw benadrukken en niet slechts de aan-
dacht vestigen op de facade (gevel). De facade dient een af-
spiegeling te zijn van de ruimtelijke lndeling van het lnte-
rieur.

I'lijzingen van het oorspronkelijke gebouw.
Aan het klooster zijn wat wijzigingen aangebracht ten op-
zichte van het oorspronkelijke gebouw o.a.:
In de voorgevel is aan de linkerzijde een stramien aange-
bouwd weliswaar in dezelfde stijl a1s de oorspronkelljke.
Het linkergedeelte bestond vroeger uit een laagbouw dat
diende als berging en achterom. Aan het metselwerk is nog
duidelijk deze aanbouwing te zien.
In de rechterzijgevel aan de kant van de parkeerplaats zijn
in het rechtse gedeelte boven het speellokaal van de k1euter-
school 4 raampjes toegevoegd, ten behoeve van de uitbreiding
van de slaapgelegenheid van de zusters.

De Voorgevel.
Bij het klooster is heel duidelijk te zien dat op de begane
grond zich links en rechts van de hoofdentree een kamer be-
vlndt, links is een spreekkamer en rechts is de kamer van
moeder overste, dat op de eerste verdieping zich links een
kamer bevindt (clit is de Dekenzaal) en zich rechts in de
gevel zLch een grotere ruimte moet bevinden (Oit is de kapel
van de zusters).



1n
?? fechte,rziigevel (aan de kant van de parkeerplaats)
ïn d k weer_gegeven dat het linkse gedeelte onderdeer van het klóosteris en het rechtse gedeelte onderdeel is van de kleuterschool
met eigen entreepartlj.

links het raam van de kamer van moeder overste, dan 3 ramenvan de reftér en 2 ramen van de recreatiezaal.

op de 1e verdiepeing links

een gemetseld gevelornament met daarboven
door een betonnen kruis ten teken van de
onder bevindt.

een gevelbekroning
kapel die zich er-

Het eerste raam links is het raam van de sakrlstie grenzend
aan de kapel
De overige 4 evengrote ramen zijn van de 4 sraapkamers vande zusters.
verder is er nog een kreiner raam van een bergruimte.
0p latere datum ziJn er boven het speellokaal van de kreuter-school nog 4 kleine ramen bijgemaakt zoals reeds vermerd.
Deze ramen hebben de grootte van het bergingsraam zojuist ge_
noemd.

een zee? typische entreepartij met een geboogde raamover-
spanning, extra geaccentueeÍhd door het in de gevel doorgezette
dakkapelraam van de zolder van het klooster.
De entreepartij wordt geflankeerd door z zeer typische raam_partijen met een driehoekige raamoverspanning, ào" vorm Moors
aandoend met versieringen van geglazuurde getireuroe balk_stenen, dit geldt tevens voor de entreeparÈi.5 en het dakkapel_raam'op de 1e verdieping.
Acht,er deze gevel bevindt zích het speerlokaal van de kleuter-
school

Duiderijk 1s ook te zien dat het gedeerte van het gebouw
achter de voorgever beduidend hoger is dan het gedéerte achterde rechtse zijgevel
Dlt heeft te maken met de kapel die zich op de 1e verdiepingbevindt. om de kaper rulmtel-ijker te maken heeft men de aan_zeL van de kap hoger aangelegd en is de kap steiler uitge-voerd om een vorm van een kerkgewelf te verkrijgen. De.kapis'dus he]emaal opengeh/erkt van blnnen. Hierdoo, is een ge_
weldlg mooie, eenvoudige doch sfeervolle gebedsruimte ont-staan, een van de mooiste ruimtes van het klooster.
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Achtergevel van het speellokaal

In de achtergevel van het speellokaal bevinden zich ook 2
typische raampartijen zoals in de rechter zijgevel.

Achtergevel van het klaslokaal

Achter het speellokaal bevindt zich een toÍlettenrulmte
met een berging en een klaslokaal met een buitengewoon
fraaie erkerparLij met houten zitbanken voor de kleuters
over de gehele lengte van de erker.

Detalllering exterieur

Opvallend in de detaillering van het gebouw ziJn de ver-
sprlngingen in de neggen (zlJkanten) van de ramen. Van llnks
naar rrechLs of van voren naar achteren, dus ln twee dlmenslo-
nale richtlngen.
Blj de hoofdentree verloopt het metselwerk van de neggen van
breed onder naar smal boven. De overspanningen van de recht-
hoekige ramen zijn gemaakt van betonnen balken met opleglengte
gehroon in het zícht (eerlijke architectuur).
De diepe.raamdorpels onder een grote helling valIen ook zeer
op.
De toepassing van verschillende kleuren van de dakpannen in
een bepaald patroon zijn voor ons zee? typisch. Dit komt 1n
Frankrijk in de Elzas bij kerken veel voor bij kerkgebouhren,
nog rijker van patroon en kleur.
Het uiterst degelijk hekwerk eenvoudig van vorm aan de Kloos-
terstraat (waarvan op dit moment het dubbele poortje bij de
hoofdentree aan ontbreekt, hier zijn we1 fotofs van) op een
muurtje met speciaal afgeronde hoeken valt ook zeer in het
oog. Je hoeft een Parijzenaa" niet te vertellen hoe je een
hekwerk moet maken.
De duidelijke ophanglng van de luifel boven de hoofdentree
met bij de aanzet uitkragend metselwerk geeft de eerlijkheid
van de architectuur aàn.
Opvallend in de gevel is ook de verfijnde detaillering van
de raamindeling.

Detaillering interieur.

In het interieur vallen de volgend.e onderdelen op:

De Lerrazzovloeren in de gangen (nu vloerbedekking).
Het tegelwerk in keukens en toiletten.
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De verspringend gestucadoorde bogen in de kloostergang.,ok hier een verfijnde indeling ían de glaspartijen.
De detaillering van de hoofdtràp.
De schouwpartij in het speellokaar van de kreuterschoor.(de geglazuurde stenen ,i;n hier gesausd)ïn het algemeen is het g"Éou, uiterst fijn gedetailreerd.

1906 - 1920 Oosterhout, St.paulus Abdij
1907 - 1914 euarr, Eiland Wight St.Uar!,s Abbey19Zl Noordhoek St. Jozefskerk1922 Baver, Klooster Franclscanessen met kleuterschool1924 1925 Eindhoven, Gynqasium met kapel van de Augustijnen1923 Heerre-wouwr- uitbreiding ,"n o" H.Gertrudis19zt+ Broemendaal, st. Adalueit,begraafplaatskapel1926 Besoyen, 0nbevlekte ontvanlenis1928 Leerdam, H.Hartkerk
19ZA - 1929 Nijmegen, H.Theresi_a
1929 1930 Eindhoven, H.Hart van Jezus
1928 - 1930 crainhem (Brussel), rroosiór van de visitatle19ZA Comines, St.Chrysole
1930 - 1931 hrisques, St. paulus Abdij19Sl Audincourt (Doubs), L'Imiaculee Conception
1 933 Suresnes
1933 Troyes, Notre Dame de Trevci-s1933 Somme
1934 - 1935 Montpe11i.er, Klooster Les Tourelles1935 Neuvy-sur-Barangeotrr fapef Àt.HuOert1935 - 1936 Vanves, Friorij St.Bathilde1936 Annecy, Kerk SL. Joseph1937 soresmes, Kroosteruitbreiding (pandhof) en Bibrio_theek
1937 parijs, Kapel
1937 de ra pierre-qui-vire, Kloosteruitbreiding1937-1938 Montreal, nasiliek st..loseprr du Mont-Royal1939 - 1941 Abdj.j Saint-Benoit_du_Lac
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DE ARCHITECTUUR VAN DOM PAUL BELLOT.

De invl-oed van de profane op de kerkelijke bouwkunst komt
allereerst van Berlage (1856-1934). Hij werd beschr:uwd als de
architect die de lijn van Cuypers (Oe archltect van de neo-
gotiek waar o.a. de Kerk van Bavel- een goed v«;orbeeld van is)
voortzette.
Waar Cuypers niet verder was gekomen dan de neo-gobiek, door-
brak Berlage het zoeken naar een eigentijdse stijl. Hfj stel-de
met de beurs in Amsterdam (1879-1903) een voorbeeld van ver-
werklng van inspiratie uit het verleden in een elgentijds
beeld. In de llteratuur over deze tijd wordt graag aangehaald
hoe Berlage zelf aanvankelijk nog zocht. Zrjn eerdere ontwer-
pen van de beurs vertonen nog duldelljk stljlinvloeden uit het
verleden, maar 1n zrjn uiteindeli-jk ontwerp heeft hij zrch
daarvan losgemaakt.
Hiermee, stelt men, is een nieuw tijdperk ingezet en dat van
de neo-stijlen afgesloten. De beurs te Amsterdam werd niet
meteen alom geprezen, maar ulteindelljk strekte de lnvloed van
dit gebouw zich gedurende lange tljd tot ver buiten onze lands-
g,enzen uit.
Het had voor de kathorieken in Nederland wel bezwaarlljk kun-
nen ztjn dat Berlage 1n zijn archltectuur aan zl-jn socialis-
tische ideeën vorm gaf. Ze zagen echter kans zijn sociallstische
idealen naar het kathollcisme te vertalen. Het feit dat Bertage
een bewonderaar van cuypers was en min of meer de 11jn die
cuypers was begonnen voortzetLe, za1 we111cht daarbij hebben
meegespeeld. Een aantal zaken die bij cuypers al aan de orde
kwamen kunnen we terugvlnden bij Berrage, zoals de lnvloed van
Viollet-le-Duc, de bewondering voor de middeleeuwse bouvnnees-
ters en de toepassing van baksteen, ars eerlijk en Hollands ma-
teriaal brj uitstek, met als streven dit materiaal- in al zijn
mogelijkheden toe te passen.
De soberheid en de zuiverheid in Berlages architectuur werd
als voorbeeld gesteld, vooral door de tradltionallsten van het
R.K. bouwblad. Ook Bellot nam Berlages architectuur tot voor-
beeld. rn 1908 wendde hij ztch tot Berlage zelf, met het ver-
zoek om een inzicht in de Nederlandse (baksteen) architectuur.
Berlage leidde hem gedurende enkele dagen door Amsterdam en
het mag geen twijfel Iljden dat de beide architecten in die da-
gen ultgebreid van gedachten hebben gewisseld over architectuur-
theorlen en princlpes.

r
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r

boven: ref ter ^St. pauf us Abdi j te Oosterhout
onder: ref ter Abbaqe ,Sa:n t_paul te Wisques ( Fr )

( f oto,s SL . FauLus Abdi j Octsterhout )
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DE ARCHITECT DOM PAUL BELLOT.
door Ad Vermeeren.

Paul Bellot werd geboren in Parijs op 7 juni 1876
milie van architecten.
H1j studeerde vanaf 1894 architectuur aan de Ecol-e
Arts (school voor schone kunsten) in Parijs' waar
dlploma 1n 1901 behaalde.
Z:-jn docent was Marcel Lambert. Tfidens zijn studie maakte
hfj reLzen naar Spanje en Italië.
Voor de schetsen die hij daar maakte kreeg hij een nominatie
voor de Salon van 1901.
In dat jaar trad hij in bij cie Benedictljnen te Solesmes met
de bedoeling zrjn leven als architect op te geven en monnik
te worden. Het Iot besliste echter anders.
Verdreven door de wetten van Combe, die religleuzen verbood in
communes te leven en hun ambt uit te oefenen, vluchtten de
Benedictijnen van Solesmes naar het eiland Wight. Hun filiale
gemeenschap 1n Wisques week uit naar Oosterhout. Er moest in
Oosterhout een nieuw klooster gebouwd worden om onderdak te
bieden aan de Franse monniken. Er was al een Nederlandse archi-
tect benaderd, maar het ontbrak de monniken waarschijnlijk aan
flnanciël-e middelen om deze architect te betalen. De abt van
Solesmes sluurde daarom in maart 1 906 Paul Bellot naar Ooster-
hout om de bouw van het klooster te gaan leiden.
Twee jaar later werd Paul Bellot opgedragen een abdij te bou-
wen in Quarr op het eiland tríight.
Het buitenhuis, waar de monniken van Solesmes op dat moment
in huisden, !ías nameli-jk bepaald niet geschikt aIs klooster,
zeker niet voor het grote aantal kloosterllngen.

Bellot koos ervoor om in baksteen te bouwen' die hlj op ex-
pressieve en eigenzinnige wijze verwerkte.

Tot na de oorlog bleef Bellot als architect van deze kloos-
ters werkzaam. Het klooster in Oosterhout werd een abdlj en
moest vergroot worden om de toeslromende Nederlandse novicen
(nieuwkomers) te hulsvesten.
De abdij van Quarr, genaamd St.Mary Abbey, werd ook uitge-
breid.
ïn die bljd ging het leven van Bellot als monnik natuurlijk
gevíoon door. Voordien had hij z:-jn geloften aI ultgesproken
namelijk op 29 me:- 1904. 0p 1 0 junl 1911 werd hij tot priester
gewij d .

in een fa-

des Beaux
hij zijn



- Quarr Abbeg, Binstead, Isle of Wight
( foto,s St.paulus Abdij Oosterhout)
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De architectuur van Oosterhout genoot vrij veel belangstelling
in Nederland. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat Be11ot
al- snel werd gevraagd een parochiekerk te bouwen in Noordhoek,
gemeente Standdaarbuiten (1921 )

Van het een kwam het ander en Bellot kreeg toestemming van de
abt om een architectenbureau in de abdij te vestlgen.

In 1922 kreeg Paul Bellot opdracht van het Kerkbestuur van
parochie Maria Hemelvaart te Bave1 om een 2 klassige kleuter-
school met een klooster voor de Franciscanessen te ont!íerpen.
Het klooster met kleuterschool is 1n 1922/1923 gebouwd door
het plaatselijk bouwbedrijf de Fa.Meeuwi-ssen.

In 1922 trok hlj een Nederl-andse tekenaar aan om hem te helpen
bij het werk.

Deze tekenaar, de heer van de Leur l^Ierd later zijn compagnon.
Tussen 1920 en 1928 verbleef Paul Bellot in Nederland om op-
drachten voor de kerkenbouw uit te voeren.
Hier deed hij zijn eerste experimenten met betonarchitectuur.

0p 25 augustus 1928 verhuisde hij naar lrllsques. De wetten van
Combes waren opgeheven en de abdij van 0osterhout was voldoen-
de bevolkt met Nederlanders. De Fransen konden terugkeren naar
het land van herkomst. Van de Leur zeLte het werk van Bel1ot
voort vanuit Nijmegen en Bellot starttte een nieuw bouwbureau
in tíisques in Frankrijk.
Vanuit lr'llsques werkte hij zijn betonarchitectuur verder uit,
j-n samenwerking met leden van LrArche, een groep van kunste-
naars dle zich toelegde op het maken van moderne religieuze
kunst. Bellot werd lid van LtArche. Naast betonarchitectuur
bleef hij kerken in baksteen maken op de hem geeigende manier.
Dlt leverde hem een goede reputatie op. Zo goed, dat hij in
19lZ een medaille mocht ontvangen van de Societe Centrale des
Architectes Francais.
In het juryrapport stond: tr(.... ) architecture profondement
logique, tres raissonnee, ne sacrifiant rien à ta mode et
pourtant tres modernerr.

BehaLve de samenwerking mef andere kunstenaars via LrArche
onderhield Bellot een meester/leerllng-verhouding met jonge
architecten die bij hem in dienst hraren op de ateliers in
l'lisques en elders. Naast de genoemde Nederlander Van de Leur,
waren dal de Belg Eugene Stassln, de Fransen Clement, Hagene,
Mortamet, Coisier-Deronziere, Curtelin, Beranger, Josephe
Phllipe en de Engelsman James Bouille.

t
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Maurice stassin, de oprichter van LrArche bracht hem 1n con-tact met de jonge Canadees Dufresne.
De correspondentie die hier uit voortvloeide bestendigde derelatie tussen Bellot en Canada.
In 1934 werd hij uitgenodigd om een negentiental lezingen in
Ouebec o.a. in Montreal te houden. via Dufresne probeerde
Bellot een groep van jonge architecten samen te sterlen diein een stijl zouden kunnen samenwerken.
Hij raakte erg betrokken bij de religieuze architectuur in
Suebec en reisde een aantal malen naar deze deelstaat van
canada. uiteindelijk vroeg pater Bergeron hem de kerk van
Montreal af te maken, welke opdracht hij aanvaarde.
rn 1 939 accepteerde hij de opdracht om het kroost,er voor de
Benedlctijnen van saint-Benoit-du-Lac in canada te maken.
Hrj kwam er echter niet meer aan toe het werk af te naken
want op 5 juli 1944 overleed hij op 68-jarige leeftijd.

YertrouïYd schilderij
weer terug in Bavel
Dankzij zuster Arnoldine en het collle-
ge van B&W is het schilderij 'Jezus, de
kindervriendl.weer terug in Bavel.

Het schilderij dateert uit 1923 en is in
opdracht van het overkoepelend bestuur
van de zusters Franciscanessen in Roo-
sendaal door Gerard van der Heyden
gemaakt. In 1923 startte de zusters

Franciscanessen met een'bewaarschool'
in het klooster aan de Kloosterstraat in
Bavel. Het schildeiij is na de afbraak
van de school geschonken aan het mu-
seum de Vier Quartieren in Oirschot. In
dit museum is b.a. veel religieuze kunst
uit Brabant ondergebracht.

Tijdens een bezoek aan dit museum zag
zuster Arnoldine, oud-hoofdleidster van
de kleuterschool in Bavel, dit unieke
schilderij hangen en met de vraag van
vele mensen uit Bavel in het àchter-
hoofd: 'waar is dat mooie schilderij ge-

bleven' heeft zij het college van B&W
verzocht de mogelijkheden te bekijken

dit sc-[ïiiieili-tërug rehaEnInfi en de
gemeente de kosten van restauratie zou
betalen (/ 100,-) kon de gemeente

eigenaar van het schilderij worden. Al-
dus werd besloten en sinds enige tijd
hang het schilderij in het Hoekhuis te
Bavel.
Het heeft een unieke betekenis want op
de achtergrond is duidelijk het silhouet
van Bavel anno 1923 zichtbaar en vele

schoolkinderen uit die tijd hebben voor
de afgebeelde kinderen op het schilderij
model gestaan.
Voor zeer veel ouderen is dit'stukje Ba-
vels heem waard om te bekijken.PiTaar in klooster Bavel.

foto Kees Leijten,
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SINT FRANCTSCUS EN DE HEÏLÏGE BRÏGIDA.

Bas-Dusseldorp maakte ook nu weer een bij de inhoud van dezerrBrieven van paulusrr passende ter.enins-roo. de omslag.Links het beeld van st.Franciscus dat de gevel van het kloos-ter van de Zusters Franciscanessen siert.Daarnaast de Heilige Brigida, de patrones van Bavel, zoalsdte nog steeds staat in àe gevel van de oude Brlgidaschool.

'wxw rí'
4..
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JEUGDHBRINNERINGEN

Maaimond:II IT LIEVROUWKE VERSIEREN!.'

tfMoeder, meuge wij tt Llevrouwke gaon versi-ere? : Ja, dars
goed, dan haol- ik rt Lievrouwke wel onder de stullep uit in
de goeikaomertr.
Mar mooie blommekes meebrengen hwor! mi van die vuile stienk
blommekes net as bij Drikke in tt st,rotje! Oons vaoder hee
toch van die mooie krulnaogels gekrege van vrouw de Looier
ml zunne verjaordag! Meuge wlj er die ook bij zeLLe, moeder?
Joa, dè maag wel!
En dan gienge me op zuuk! Aachter het kerkhof op den ërremen
akker van Kees Gooiers. Hojaa, daor stonden er mar 8eno8:
koreblomme, megrieten en dan die kl-éne driesblommekes.
Die zen vus te klën, zee ooze Jan. Des nie, zee ik dan, die
zette men in tn mosterdpotje en die kunne dan vur rt Lievrou-
webeeldje staon!
tn Bietje wijer op vonden we gele liese laanst de sloot. Ja
hjeele àooie. Oan wir wa klender spul: rooie en wiete klèver;
ok wir veur de mosterdpotjes - Die brochte me eest mar nar
huis. Kik rs aon! zee oons moeder dan, aS me thuis kwame. Ja,
mar we gaon nog tne kjeer trug! - Neje, neje, nou nie meert
vollegende week mar, as dees verwellekt zenl
De week daor op, vías tt zo ver: djeeste blomme waren verwellekt
en wij glenge d'er wir oP ult.
Nou gieng ooze W1llem ok meer want die had vekaansie: Die wies
wir aandere blomme te stac.rn. Dè wiesie van rnen broeder van de

Kweekschool. We gaon de kaant van de Leeuwerik op, zeeLie.
We sloege bij de Brouwers de weg in nartt klokkebaaiebos.
gaauw krege me aon oonze lienkske kaont van de sIoöt en in

"to6tst 
aant stonde gele blomme mee schèrepe stekels van de

takke. Bremtt zee oonze Jan. Neeje, zeei oonze Wi]lem, dat
heet gaspeldooren! Oos tante Beth noemde dè trkjetegaoltf !

Das zeker tne naom van de kweeksChool! zee oonze Jan. Toen

draaide me het padie van de Leeuwerik op en daor wies ooze

Willem nog meer vaà d1e vrlmde blomme staon, dè ze op kweek-

school ook wisten. Bfi de eilandjes vonden we wilde orchi-
deeën, waoter bezie en moeraskartelblad en dan waren er nog

takken gruun dle stuifden en tnen aparte reuk afgave:
ItGagel!ff zeei oonze tíillem. En echte gewonen brem stond er
ook, ojee mar volop! Die hebbe me toen mar rn paor flienke
bosse afgesneje. Dan kon er oons Lievrouwke wir rn tijdje

Ít'ericbt

e1ling 2g

- Apri1.
:u. Joris, clie de draak overw-on (23
hou.pt meer van regen dan van zon.

Bloeimaand - Bloemenmaand - Mei_.
mei )na St.Servatius geen winter.

Zomermaqnd - Rozenmaand - Juni.

apr1l )
A1
de

Als o juni)
_ gebrulkt men heel de maand geen giéter.
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MerckeqOwaert rn \àlhensvaard

WIN VALKENSWAARD.cloor Kees rciiffi

,nder het motto rrMerckenswaert in valkenswaard, wordt in deperiode van g tot en met 12 augustr"-i-ó^gS door de heemkunde_
i::lË"ii:::;;:"em uit và1run","ard her 4ze BrabÀnt"-H""mkamp

,Ti ;i:;:i3ï, in en rond vatkenswaard voor 150 heemkundlgen

E1k jaar nemen een tientar enthousiaste leden van paurusdeel aan het Brabants_H""rf.*p.

iiiöi':"ï1"#ï;-**1,;ij[ïj:,I,ïiï", kunr u een lnschrljr-
Fietsend onder hei mottó Jtq"""t enswaert in valkenswaard,, zult
ï.";§[i"*::J: inoerààad heel ,rt iÀ"r opmerken waard,, is

Kollektle PaulustMuseum 97

fn de afgelopen periode ontvingen
museum.
We kunnen de giften onderbrengen

we vele zaken voor ons

in de volgende deelkollek-
ties:

Blbllotheek
EnxeÏe t<urstboeken, Feesten in Nederland, zakboekje van grond
en gewasonderzoek.

Devotional-1a
ffieerffioreef .

Electra
öffiuetse copieermachine .

Keuken
KleEe Keulse pot, groenterasp.

Kleding
Iríit dienstbodeschortje.

Koninklijk-Huis
Herinneringsalbum huweLljk Beatrix, 2 fotoboeken, boek:Jaar
van Beatrix, lepeltje Kon.Wilhelmina 1898-1938.

Kunst
Unkef e Kunstboeken, 5 prenten van ambachten.

k
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0udheidkamer
z reiskoffers.

School
EEnakaartstempels , 25 filmrorretjes , 6 dozen met,stempels,f1ane1b.rd, rexànmeÉr:oàe-ioo" rtanéroóro, diverse schoorboeken.
Serviesgoed
r-rEfffii}3e, vleesschaaltje, 5 puddlngvorme n(2x vis; 1xdruiventros met vogel; Zx-f,artl
Smederi i

-v2 oliespuitjes.

lrlereLdoorLoe If

-

z ooeken: _ pool_s
front Gilze-Rijen

i!][kel v.an, Sinkel

ii:1ffi:#ï:;'n:"t''achine, pakje pruimtabak, winkelrues

HEEMLOOS

Een heemhond op een dag ontwaakte,
En aanstonds in paniek geraakte;
O he1p, waar is mijn freàm gebleven?fk heb geen doel meer in miSn leven;

Mijn heem is weg, ik ben ontheemd,
O, lemand heeft mijn heem ontvreemd!
Ach help mij toch, mijn lieve vrinden,
Help mij mijn heem terug te vinden.

verslag over bevrijding
ïIf, 1 jerrican Deutsciie

Vijf jaar lucht_
Wehrmacht.

GELEZEN.
door Harrie Berendschot.

Kun je niet zi.en !.raarom
Riep hij wanhopig tot de
Mljn leven was tot hier

Diverse
verkoop

De schenkers warens mevrouw, de heer of de familie J.v.d. Aa,Zr'Anselma, A-Bastia"n""n, al.Bl0kdrj[, H.v.Boesschoten, M.Brok, J'Duynstee, J.van-rngeLen, r.rlcénuchten, M.Goossens,
i:ïlil"*"i;]" Jons, c.ran-'§.r,"ró"r, i.i"irlinck, J.vi.sser,

ik huil?
ui1;

probleemloos,
Buiten mijn schuld ben ik nu heemloos.

De uil verschikte traag zijn veren;ïn Heemskerk kun Je he[ proberen,
Die kerk ligt barstensvoi met hemen,
Daar kun je er wel een van nemen.

Joen is hij in de kerk geslopen;
D-e hemen 1agen daar bij hopen;
Maar de hond had geen geluk,
I'Iant aI die hemen ,a"eà stuk.

Daarna ging de bedroefde hond
l'Ianhopig naar de Heemschutbond;
Daar zochten ze in a1le kasten,
Maar niet één heem dat hem paste.

De heemhond glng toen tot zijn schade
!l: het Hoogheemraadschap te rade;
Ach zo, U bent niet ingeschreven?
Dan moet U er mee leren Ieven.



n6
Het arme dier had veel verdriet;Want andere hemen vond hij nietverdwaasd 11ep hij r"ng"-Ë"eef en beemd,Ben ik nu heus voorgoed ontheemd?

Toen kwam hii blj de Vier Heemskinderen,Die vonden rrËt ,ór"t""[t-ri"t hinderen;Ze riepen wat een I1eve hond!En dansten met hem in r,uf-.ono.
Rudy Kousbroek
in NRC d . d. 3O- 1 Z_1ggt+ .

(13)ooor Kees Leijtenl-

voor de 460e keer heeft het^Bredase gemeentebestuur onlangsde Thoornse Marktprijs oer nogg" ,à"i-ÀrJt"ro. Bijzonder 1sdat voor her eerst sinds 10 j;" 
";;;'iàt pubricatie 1n Destem werd overgegaan. Burgemeer!g" Nijpels meldde het onsreeds in een brióf van t ilaart 1gg4 ö1; Bvp 99 p.t7o).

i:iJ:"titie van 460 jaar ieefr voorr ,"0" dank zij onze

* zie ook Bvp 99 p. ll3 en Bvp 99 p. t7t

45Oe VASTSTEILING THOORNSE
UIARKTPRIJS oÉÉ-noèöÈ 1ss4

Burgemeester en wethouders van Breda hebben op deThoornse Marktprilr l.r *;gà.. over het jaar lgg4vastgesterd
:p f 25,20 per Ouàe Bredaíe-Veertel.
Deze prijs is gebaseera opài gemidderde prijs van rogge opde twee dinsdagen vóór en de eerste dinidag nó sint Lucia

. 
(13 december).
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INIEJEN VAN PAULUS

lf net informatieblad voor de 1eden van de heemkundekring Ipaulus van Daesdonck[ te
Nlcuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. Het
vrrschljnt vljf maal per jaar en geelt naast veel informatie voor de leden ook vele
Itlclne bijzonderheden en saifLanté details u1t de geschiedenls van de vroegere Heer-
ItJkheld Ginneken en Bave1, de gemeente Glnneken en Bavel en de gemeente Nieuw_
0lnneken.

Brdaktle
lcdaktle-adres
Omslagtekening
hy-out

Sckretarlaat
Bankrekening
01 rorekening

JE ,.0. Westerlaken
C.J.M. Leijten
.l .A. v Dorst
ll.A. Langen
H.J.M. Meeren
A.P.J.M. Luijten
J.A.M. Grauwmans
A.M.M. Verkooijen

PUBLÏCATÏES

:C.J.M. Leljten en J.C. van der Westerlaken
:Craenlaer 18, 4851 TK ULvenhout, 076-61 27 42
:Ir. B. Dusseldorp
:C.J.M. Leijten

NIEUWS UIT HET MUSEUM 1 1

door Kees Leijten-

MO]JUMEl\trT'EN IN AARDEWERK EN STEEN.
Onder grote nefan w Agnes Jansen opfebruari de tentoonstelling over de pllddlngvormen van Mar_

DO heemkundekring trPaulus van Daesdonckil werd
arkand als verenleim5. De
ven Koophandel te Breda onder nummer V 2g256g.

opgericht 3 aprll- 1975 en koninklijk
vereniging is ingeschreven bij de Kamer

het adres Pennendijk 1. Het
17.00 uur en elke woensdag-

Schenkingen voor de kollektie

:Abdij van ThornstraaL 18, 4854 KG Bavel, 01613-34 88
:52. 18. 33. 63g t.n.v. paulus van Daesdonck
:37. 13. 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck

greet Brok-Rombaut en de foto's van RijksmonumentenLuijten) en Gemeent,elljke Monumenten (inom Neger).
Een heel gevarieerde, kleurige tentoonstelling t,e bezoeken
L.-LLUL t) JUnl a.s.

OP EN OM DE GRENS.
"up en om de Grens, heet de nleuwe wisseltentc-onstel1ing,
die Paul_us dit najaar in zal rlchten.
Formulieren, voorwerpen, fotors, schilderijen en aI hetandere dat herlnnert aan de tijd dat er een grens was.

mee?
formulieren of foto I s, die wlj mogen cr:piër.en?

DUIVENSPORT. t

Nergens in Nederland wordt de dulvensport zo druk en inten_sief beoefend als in Brabant.Ook 1n onze dorpen Bave1, Galder,strÍjbeek en ulvenhout ziLLen vele frDuivenmerkersr.

Lcdenadminis tratie
fficx, postbus g9, 4g5o AB Ulvenhout.
NJSEUM
Dl heemkundekrlng heeft een eigen heemkundlg museum op
iuteum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 _
mlddag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
flarne in het museum op werkdagen van g.3O - 16.30 uur.
IESTUUR

(AC

Helpt U ons
Hebt U nog

Waarsclrijnlijk volgend jaar willen we een
ling daar over inrichten.
Misschien kunt U paut us nu al helpen?
I^Ji j denken aan foto t s, pri j zen ) af f iches,
a1s beeldje, spaarpot enz.
Ook de constateur mag niet ontbreken.

OPENSTELLING MUSEUM.
rn de maa@ het, museum gesloLen zijn.rn de maand juli vervalt de eerste zondag van de maanci. opwoensdagmiddag 1s heb museum wel open.

13ÏB-Monumen tenb oe k j e
1977 Molen 'rDe Korenbl-oemrr
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmol-en ÍÍDe Hooptt
1979 Drj-e eeuwen kerk in Ulvenhout
1 980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
198'l Driekwarteeuw Constantia
1 982 David Tomkins
l9B3 100 jaar school Galden
1983 Veldnamen I -25 ( 1983-1988)
I 984 Carnaval in Oud en Nieuw-Ginneken
'lgB5 BlbIlografle I
1985 Tussen Witte !,Iolk en AnnevlLle(1e dr. )
1986 !íandel-en 1n Strijbeek
'1987 Kerken in Bavel
1987 Wandelen in Ulvenhoul (Cattot)
1990 Het Mastbos en het werk van houtvester

van Schermbeek
1994 De Ginnekensche Tramweg Maatschappij
1994 Tussen Wltte ldolk en Anneville(4e dr. )
1 994 Blbliogralie II
LIDMAATSCHAP
Het verenigingsjaar van de heemkundekring

' Naast diverse heemactivlteiten, lezingen,
kring het tijdschrift rfBrieven van paulusil
voor het gehele gezin en bedraagt voor het

----

wissel ten ioons tel-

brochures o duir;en

voorzl tter
vice-voorzitter
secretaris
2e secretaris
penningmeester
2e penningmeester
technisch koördinator
medew. Galder/Strijbeek

1 993
1 994
1 994
1992
1992
1 993
1992
1 993

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
H.J. DlrveD, K.A.H.W.Leenders e.a.
Dr.J.L.M.de Lepper
H.J. Dirven, J.C. v.d.Westerlaken
J.C. en R. v.d. Westenlaken
Drs. H.J.C. Verhoeven (B.v.P.39)
A.M.M. Verkooljen e.a. (8.v.P.44)
Ir. Chr.Buiks
Brieven van Paul-us (46)
Mariëtte Beugels en K.Leijten (B.v.P.55)
J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.M.E.M. Jespers en Drs.H. Verhoeven
Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC.
Ir. W.J. Bonekamp, M.P.C. Scheepers

A.J. Spierings
P.v.d . Ven e.a.
J.M.E.M. Jespers
K. Leijten (B.v.P. 101)

loopt van 1 september bol 31 augustus.
tentoonstellingen en excursles geeft de
ult. Het lidmaatschap van de Kring geldt
verenigingsjaar 1994-1995 Í 25,- per jaar.

UTTSPRAAK 96
Iten t<ènt Oe ezef
de gek komt bij

aan z).Jn oren,
rL gesprek naar voren.

L


