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GOUD

tt t t Is al goud dat er blinkt", met deze bekende uitspraak
wil ik graag beginnen.
0p de eerste dag van september openden we in ons museum de
tentoonstelling "Gouden Bruiloften in de vorige eeuw ".
Begin oktober was UTEL0-50 aan de beurt.
Twee tentoonstellingen met een gouden randje.

In deze Brieven van Paulus vertelt Anneke Oomes er meer
over:Ook publiceert zt) weer "De Kroniek uit het land van
Paulus", alweer de 25e editie.

Ad Jansen heeft een diepgaande studie gemaakt over het
kerkelijk leven in Bavel. Een boeiend verhaal.
Pater Luc uit Meersel-Dreef verhaalt de reis naar Zuid-
Italië, een reis naar een Pio-Beeld.
Toevalliger wijze besteedt Adriaan van Beek aandacht aan
het Dreefse Beeld in zijn serie "Beelden in de Buurt".

Harry Verhoeven vertelt meer over het plantenleven op de
Pekhoeve.
Naast aI deze verhalen ook vele berichten ,het jaarverslag
van de kring en een verslag van de jaarvergadering met een
documentaire gemaakt door Jan Grauwmans.

Weer een interessante editie van ons blad, maar zodra U het
gelezen hebt moet U toch eens gaan kijken naar onze ten-
toonstelling met veel foto's over
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heemku nde kri ng

P.{ULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Paddestoelenmaand 2002

Beste Heemvrienden,

Het achtentwintigste verenigingsjaar zijn we L september
begonnen met de opening van de tentoonstelling over "Gou-
den Bruiloften in de vorige Eeuw". De opening werd ver-richt door Leentje en Kees Leijten uit Galder, die in 1996
hun gouden bruiloft gevierd hebben. zij kwamen in kleder-
dracht in een prachtige oldtiner bij het museum aan en
vertelden over hun bruiloft, d.ie zo kort na de oorlog rnet
de nodige problemen gepaard ging.

op 23 september hebben we onze druk bezochte jaarvergade-
ring gehouden. Na een lekkei warm worstenbroodje werdàn op
een groot scherm de belevenissen van 'onze' tram vertoond.
Jaq Grauwmans heeft twee jaar lang de activiteiten rondom
de tram op video vastgelegd.
vanaf de deplorabele toestand, waarin de tram zich bevondbij de Galderse Meren, het vervoer naar de restauratle-
ruimte achter het café van Marie christianen tot de g1o-
rieuze tocht met voorop drie harmonieën naar het Ginnei,en.
Opmerkelijk is dat er zoveel bekende en onbekende Nieuw-
Ginnekenaren de revue gepasseerd zijn. Jammer genoeg kwa-
men we ook tot de ontdekking dat een aantal van hen onder-
tussen overleden zijn.

Met veel bewondering hebben we gezien hoe het restaura-
tieteam van een als houtschuurtje gebruikt bouwseltje een
prachtige tram gemaakt heeft. Een unieke prestatie!
Jan Grauwmans heeft van het vele materiaal een echte docu-
mentaire gemaakt, waar hij trots op mag zijn.

5

0p 6 oktober is in het museum de tentoonstelling over 50
jaar UTELO geopend. UTELO -"Uw Tuin Een Lust Oord"- geeft
een overzicht van zijn activiteiten in de afgelopen jaren.
Tot medio januari zijn er dus naast de vaste collectie
twee wisseltentoonstellingen te zien n.I. " Gouden Brui-
loften in de vorige eeuw" en "50 jaar Ute1o".

In afwijking van wat aangekondigd is op de jaarvergadering
en in de agenda zaI de lezing van prof. Bijsterveld niet
op maandag 18 november, maar op maandag 25 november plaats
vinden in café-zaal Flamingo in Ulvenhout. Het onderwerp
van deze avond is wat in de volksmond vaak het "Rijke
Roomse Leven" wordt genoemd. De meesten onder ons hebben
een deel daarvan nog meegemaakt en krijgen daar dan beel-
den bij van pastoor Vermunt of pastoor Doens. 0f herinne-
ringen aan processies, kindsheidoptochten, het Lof, de
Congregatie en het pesjonkelen.
Onder de titel:"Tussen gehoorzaamheid en eigenzinnigheid",
zal Arnoud-Jan Bijsterveld vertellen hoe de West-Brabantse
katholieken het Rijke Roomse Leven beleefden en hoe de
mensen op de Kerk reageerden.
Het belooft een interessante avond te worden, die om 20.15
uur aanvangt.

Met vriendelijke groet
r Namens het bestuur van de

Heemkundekring Paulus van Daesdonck,

IIIA]I.K EENS IEMAND LÏD
De heemkundevereniging Paulus van Daesdonck heeft ruim 600
leden. Zo'n ledental maakt het mogelijk een tijdschrift uit
te geven, heemavonden te organiseren, boeken te publiceren
en (met overheidssteun) een museum in stand te houden
Hebt U er aI eens aan gedacht Uw vrienden lid te maken ?

In het museum ligt een folder klaar of vraag er een aan een
van onze bestuursleden.

der lrlesterlaken, voorzitter.
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AGENDA ( 121)
okt. 6 Museum open

14.00 u. Opening Tentoonstelling "50 jaar UTELO"
15 Brieven van Paulus 141

dec. l. museum open
15 Brieven van Pau1us 142

2003
jan 5 museum open

19 Ger Coppens treedt nogmaals op in zaal Bruininks
te Bavel Aanvang 14.00 uur

febr 2 museum open
Nieuwe tentoonstelling "Jaar van de Boerderij "

15 Brieven van Paulus 143

maart 2 museum gesloten i.v.m. carnaval
9 museum open

t7 lezing

april 6 museun open '
7 groot symposium JAAR VN{ DE BOERDERIJ in LMI

_ !3 museumweekend museum open
15 Brieven van Paulus 144
27 lezing

mei 4 museum open
lezing door Jan Verschaeren uit Boom B.

juni 1 museum open

juli 1-31 museum gesloten

Het museum is geopend:
elke eerste zondag van de maand van 14.00 u.-17.00 u.
elke woensdag van L4.00 u. - 16.00 u.
voor groepen op verzoek (076-561.27.42)
in de maanden juli en augustus is het museum gesloten

( wi j z igi$gen voorbehouden )
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27e Jaarverslag.
VAN DE
HEEMKUNDEKRING PAUTUS VAN DAESDONCK
1 septenber 2001-31 augustus 2002.
door Jan van Dorst

op 6 september bestond ons museun 15 j aar. De pers be-
steedde er uitgebreid aandacht aan.
Ter gelegenheid van Open Monumentendag was ons museum
geopend op I september.Velen hebben gebruik gemaakt om op
deze dag ons museun te bezoeken.

0p 9 september opende de directeur van de v.v.v. ![arlice
Dreessen in ons museun de tentoonstelling "Paard en Heem'r.
Deze opening werd opgeluisterd door 40 koetsen van de
Brabantse Àanspanning, die ons museur aandeden als onder-
deel van de Prinsenrit.

De jaarvergadering va.n onze verenigÍng werd dit jaar ge-
houden op 10 september in het cultureel centrum 't Kloos-
ter in Bavel.
TÍjrlerts deze vergadering deden de secretaris en penning-
meester verslag over het afgelopen verenigingsjaar.
De voorzitter presenteerde het programna voor het komende
verenigingsjaar. Fran van Hooijdonk uit Bave1 trad af als
lid van de kascommissie. Hij werd opgevolgd door Piet van
Disseldorp uit Bavel.
De bestuursleden Jan Grautrmans, tÍim tangen en Dick Meeren
waren a1s bestuurslid a.rn de beurt van aftreden, Daar er
geen tegenkandidaten waren birmengekomen, werden zij bij
acclanatie herkozen.
}{a de pauze verzorgde Piet iluijten uit Ulvenhout een zeer
interessante lezing over radiësthesie, beter bekend onder
de naam wichelroedelopen.

Op 7 oktober was het museum geopend.
0p 15 oktober verschenen de Brieven van Pau1us nummer 136.
Hierin kon nen vinden:
Het jaarverslag en verslag vEIn de jaarvergadering van de
secretaris; het verslag van de lezing van Piet Nuijten
door Ànneke Oomes; het 7e artihel van Adriaan van Beek
over beelden in de buurt , handelend over de kapel aan de
Bouwerij in Ga1der; een artikel over het lied Den Ypelaar
door Kees teijten;

200 2 / 2003

nov. 3

25
Museum open
Lezing door prof . Dr.A.J.Bijsterveld
"Tussen gehoorzaamheid en eigenzinnigheid"
handelend over "Het Rijke Roomse Leven"
zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout 20.15u.
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een verslag van Annet Steenbergen over de opening- van de

tentoonsteÍling Paard en Heem; een artikel van Ad Jansen

over vier histórische boerderijen en een artikel van IIarry
Verhoeven over Hondsdraf in de kruÍdentuin in Ulvenhout'

Op 20 oktober overleed na een lang ziekbed ons medebe-

stuurslitt Àd Luijten uit Ulvenhout op 60 jarige leeftijd'
Ad was mede-oprichter van de Heemkundekring Paulus van

Daesdonck in fgZS en van de Stichting Paulus Museum in
1986. tfij zijn hem dankbaar voor zíjn deskundige adviezen,
maar ook voor ziin hartelijke vriendschap'

Het museum was op 4 november geopend.
Laurens Siebers hwam oP 5 november naar de Fazantefie met

een lezing over kerkhoven. Hij bracht met zijn verhaal en

dia's de 
-begraafplaatsen ï,eer tot leven. Hij voerde ons

langs een kléine twintig begraafplaatsen in onze buurt'

Op 2 december was het mu§eum weer geopend'
Oè grieven nqnmer 137 verschenen op 15 december.
In dit nummer kon men aantreffen:
Een in memoriam van Àd Luijten door Jan van der !{esterla-
ken; een artikel van Ad Jansen over het pand Raadhuis-
straat 1 in het Ginneken; een verslag van Anneke Oomes

over de lezing van Laurens siebers over kerkhoven; artikel
ngmmer I ttan edriaan van Beek over beelden in de buurt,
twee stoeiende kÍnderen bij de Rosmolen; een artikel van

Christ Buiks over drÍe generaties in een huis in de 16e

eeuhr; een artikel van Ad-'Jansen over tle familie Middelaer
en de Dillenburgstraat; een artikel van Sjaan van Dun over
ii jaar Reik mii de Hand en een artikel van Harry Verhoe-
ven over de Koninginnepage in de kruidentuin'

Tijdens de opening van het museun oP 6 januari was voor de

laitste maal de tentoonstelling ^Paard en Heem te bezich-
tigen.
Troubadour Peter Aarts en Àns van Hout verzorgden op 2t
jànuari bij Bruininks in Bavel de traditionele liedjes-
ivond. Het was een geslaagde avond en een goed begin van

2002.

0p 3 februari opende burgemeester Rutten van Breda een

nieuwe tentoonstetting in ons museum. Naar aanleiding van

het huwelijk van kroonprins tíil1em-Alexander met prinses
Móxima, was gekozen vooi een tentoonstelling rnet als titel
ttoranje in het Heem van Paulustt.
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Tijdens deze tentoonstelling waren een 45-tal foto's te
zien van de alLerbeste persfotografen uit onze omgeving.

Op 15 februari verschenen de Brieven van Paulus numner 138
met o.a.
Verslagen van Anneke Oomes over d,e liedjesavond bÍj Paulus
en de deelname en het behalen van de eerste prijs bij de
dorpsquiz van Ulvenhout; een artikel van Ad Jansen over
historische huizen in de Beekhoek te Ulvenhout; een arti-
ke1 van Karel Leenders over Strijbeek; artikel nunmer 9
van Adriaan van Beek over beelden in de buurt, het bevrij-
dingsmonument in Bavel; een artikel van Christ Buiks over
de Prinsenhoeve en een artikel van Harry Verhoeven over de
Stinkende Gouwe in de kruidentuin in Ulvenhout.

0p 3 maart was het museum weer geopend.
0p 18 maart luaren velen naar de Flamingobar in Ulvenhout
gekomen voor de lezing van Ad Jansen over "Ulvenhout over
de Beke". Ad wist, zoals gewoonlijk, de luisteraars te
boeien met zijn goed onderbouwde verhaal en zijn mooi
uitgevoerde kaarten en overzichten.

0p 3 april bestond onze verenigrng 27 jaar.
Het museum was op 7 april weer geopend.
0p de nationale museumdag 14 april r'ras het zeer druk in
het museum.
Op 15 april verschenen de Brieven nunmer 139 met daarin
o. a.
Een verslag van Anneke Oomes over de lezing van Ad Jansen;
een artikel van Ad Jansen over de Prinsenhoeve; een arti-
kel van Harry Verhoeven over de Meekrap in de kruidentuin
in Ulvenhout en artikel numler 10 van Adriaan van Beek
over beelden in de buurtr ru het H.Hartbeeld in Bavel.

Op 2 juni was onze tram bij het Historisch Spektakel te
Breda in verband met het 750 jarig bestaan van deze stad.
0p 9 juni was in het museum voor de laatste maal de ten-
toonstelling "Oranje in het Heem van Pau1us" te zien.

Op 15 augustus verschenen de Brieven
ste van het verenigingsjaar 200t-2002.
Buiten de vaste rubrieken van de
hierin de volgende artikelen a.u'r:
Een verslag van Anneke Oomes van het
in Breda; keerlooierijen in Bave1 van

nummer 140. De laat-

redactie troffen we

Historisch Spektakel
Thé van Naodeze +;

I
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Fietstocht Monumentaal Groen door Kees teijten; beelden in
de buurt numner 11 door Adriaan van Beek óver het H.Hart-
beeld in ulvenhout alsmede het Kruisbeeld in de Ànnevirle-
laan en de Mariakapel in de Dorpstraati De Bieberg door Àd
Jansen en bibliografie viln de Brieven vtrn paulus jaargang
27 door Kees teijten.

31 augustus was het einde van het 27e verenigingsjaar.

WORKSHOP
Ergert u zich ook zo aan het verengelsen van onze taar ?
Onze zuiderburen gebruiken dikwijls puur Nederlandse woor*
9"t, waar wij het Engelse woord of een slechte vertaling
daarvan gebruiken.
Kent U een goed woord voor Horkshop ?
werkwinkel is een anglicisme en geen goed Nederrands
woord.
Maar wat dan we1 ?
Wie weet een goed woord dat het begrip dekt ?
Schrijf een briefje naar de redactie t

HEEMKUNDIG IIIEERBERICHT 130
HEITIGEN IN DE T'íEERSVOORSPETTING 68
Oktober - trliinmaand - Zaaimaand
Vanaf St.-Franciscusnacht (4/10)
De boer weer zaaien mag

November - Slachtmaand - Jachtmaand .

Zo de blaren vallen op Sint Martijn (J.1/11)
Dan za1 't een harde winter zijn

VERSLAG VAN DE
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27e JAARVERGADERING
HEEMKUNDEKRING PAUTUS VAN DAESDONCK,
maandag, 23 september 2002 in café Flamingo in Ulvenhout.
door Jan van Dorst.

1 Voorzitter Jan van der Hesterlaken opent om 20.15 uur
de vergadering en heet alle aanwezigen, speciaal Marietje
en Theo Schreurs uit Oirschot, van harte welkom.
Er is bericht van verhindering ontvangen van ere-Iid Jan
van Dongen.
Hij dankt de gevers, die weer iets meegebracht hebben voor
"Paulust':
- [íitte boorzalf en een kruisje van Astrid Hogerheide;

Twee bruiloftsliederen en een chocoladeblik met als in-
houd oude prentbriefkaarten van Gerard van Herpen;

lepeltje van Jan Monden;
foto's van de tran van Marianne Timmermans;
een boekje van het Lof, dat gehouden is op 22 september

2002 in Moergestel van de heer Frijters.

De voorzitter qedenkt het medebestuurslid Ad tuijten, die
het afgelopen verenigingsjaar is overleden op de leeftijd
van 60 jaar. Ad was medeoprichter van de heemkundekring en
het museum. Als technisch medewerker heeft hij veel gedaan
voor het museum.

2. De notulen van de vorige jaarvergadering, welke gehou-
den is op 10 september 2001 in 't Klooster te Bavel en die
afgedrukt stonden in de Brieven van Paulus 1,36, worden
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. De secretaris leest het verslag over de gebeurtenissen
in het afgelopen verenigingsjaar voor.(zie in dit blad)
AlIe gebeurtenissen in de kring, omtrent het museum en de
Brieven van Paulus komen aan de orde. De vergadering keurt
het verslag goed.

4. De penningmeester doet verslag over het gevoerde fi-
nancieel beleid in het afgelopen jaar. Het eindsaldo
geeft een wat vertekend beeId, omdat er nog een nota van
de drukker inzake de Brieven van Paulus betaald moet
worden. De vergadering dechargeert de penningmeester.
De voorzitter vraagt de leden, die een machtiging inzake
de betaling van de contributie aiu:r de bank hebben afge-
geven, deze aan te passen. De contributie bedraagt e 15r--
De voorzitter dankt de penningrmeester.
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5. Piet virn Disseldorp doet mede namens cees Neefs ver-
slag over de kascontrore. De commissie heeft al1es keurigin orde bevonden bij een "zeer nauwkeurige" penningmees-
ter.

6. Daar cees Neefs twee jaar de kascontrole heeft gedaan,
zal hij aftreden. Joke viul BaaI uit ulvenhout zal volgendjaar s.rmen met Piet van Disseldorp de boeken controleren.

7. De begroting voor het verenigingsjaar zooz-2003, welke
voor de leden ter inzage lÍgt, wordt door de vergadering
ook akkoord bevonden.

8. Dit jaar zijn de bestuursleden Jan van der tlesterlaken
en Ad verkooyen aftredend. Daar beiden zich herkiesbaar
hebben gesteld en er geen tegenkandidaten bij de secreta-ris zijn binnengekomen, worden zij bij acclamatie herko-
zen.

9. voor het volgend jaar zijn de volgende activiteiten
gepland.

1 september is de tentoonstelling over "Gouden Bruilof-
ten in de vorige eeuw "geopend, deze 1oopt tot 6 januari.

23 september: jaarvergadering.
6 oktober: opening van de tentoonstelting over utelo,

ook deze loopt tot 6 januari.

11

0p de vraag hoe het staat met de subsidie van de ge-
meente, antwoordt de voorzitter, dat er nog geen harmoni-
satie is voor de subsidies van de heemkundekringen in de
gemeente Breda. Voor het museum is een speciale regeling.
Het bestuur heeft hierover geen klachten.

0p tle vraag of er een lijst is van de gouden bruiloften,
antwoordt de voorzitter, dat deze bij de tentoonstelling
I igt.

11. Om 2L.20 uur sluit de voorzitter de vergaderÍng en
nodigt de aanwezigen uit voor het traditionele worsten-
brood

l4LversI . drs

van ons bejaarde, naar altijd nog actieve jid Ad van Eijl-
van de Klashorst kregen we een kerkboek net zijver beslag
en een zeer oud tronneltje van Haaqse Hopjes.

AÀNWINSTEN
VeeI is er de afgelopen tijd weer binnengekomen voor de
collectie van ons museun.
Interessante zaken leggen we altijd vast op foto.

De voorzitter richt een woord van dank tot
wer, de medewerker in ons museum. Dank zí)
museum er perfect uit.

25 november komt prof. Arnoud-Jan Bijsterveld met een
lezing over het Rijke Roomsche Leven.

19 januari zal Ger coppens 's-middags optreden in zaal
Bruininks in Bavel.

2 februari zar een tentoonstelring worden geopend over
oude boerderijen in ons Heem.

rn mei komt de vlaming Jan verschaeren met een 1ezingin Meersel-Dreef.
Er zullen dit verenigingsjaar ook weer een vijftal af-

Ieveringen van de Brieven van paulus verschijnen. voorzit-ter richt een woord van dank aan de redactie van het blad,
maar speciaal aan Kees Leijten, de hoofdredacteur.

Hans
hem

de Brou-
ziet het

10. Rondvraag.
Op de vraag, wat

kringmuseum, legt
in de begroting bedoeld wordt met het

de voorzitter uit, dat dit ons eigen
n de gemeente Breda zíjn verder geenPaulusmuseum is.

heemmusea.
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JAARVERGADERING AFGESTOTEN MET

DOCTIMENTAIRE OVER

UTELO VIJFTIG JAA
samen met de tentoonstelling "Gouden bruiloften in de
vorige eeuw" besteedt Paurus dit najaar ook aandacht aan
urElo, in de volhsmond beter bekend ars "de tuintjesclub",
die dit jaar 50 jaar bestaat.

urEto is een vereniging van enthousiaste tuinliefhebbers,
die graag een tuin naar eigen idee en smaak inrichten en
onderhouden.
vanuit de BoererÈond werd in 1gs2 een tuintjescrub opge-
richt en J.Heestermans was daarvan de eerste voorzitter.
IIij werd bijgestaan door de heer verdaasdonk (v.vz) en
mevrouw Peeters als secretaris/penningmeester.
Alleen leden van de Boerenbond konden lid worden. rn 196g
werd_die beperking opgeheven en werd de vereniging openge-
steld voor iedereen. 

.

flalther van Es uit de Roskam in urvenhout verzorgde de
curgussen omtrent de tuinverzorging.
IIij verzon ook de naan uuw Tuin Een Lustoord" , afgLkort
UTETO

vanaf het begin stond de tuinkeuring centraar zoals deze
momenteel nog praats vindt, tegenwoordig op vrijwirrige
basis.
I{andeling€Írr voorlichtingsavonden , fietstochten en eenjaarlijkse reis behoren thans tot de activiteiten.

rn het museum zijn een aantar foto's en herinneringen aan
de vereniging tentoongesteld.
De tentoonstelling loopt tot S januari.
líilt u informatie over de vereniging dan zijn de volgende
gegevens ons bekend:
secretariaat: Slotlaan 94 (076-561.33.93) ;

e-mail : Utelo@bredadigitaal

Dé PMRDENTRzu{
door Anneke Oomes-van den Berg

Zoals u inmiddels al jaren gewend bent hield Paulus van Daes-
donck in september zijn jaarvergadering met aansluitend wor-
stenbrood en een leuke activiteit.
Op 23 septenber jongstleden had het bestuur ervoor gekozen een
door Jan Grauwmans gemaakte documentaire over dé paardentram,
de tram van Paulus, te vertonen.

Deze tram werd ontdekt op een erf in de buurt de Galderse me-
ren en aI vrij snel werd duidelijk dat het om een bijzondere
tram ging. Namelijk nunmer L van de Ginnekense Tramwegmaat-
schappij waarmee íen eind negentiende en begin twintigste eeuw
het vervoer tussen Breda en Ulvenhout verzorgde. 0p een gege-
ven moment werd de tram gedemonteerd. Het onderstel werd gere-
cycled en het bovenstel werd aan een conducteur verkocht. Hij
gebruikte de tram als tuinhuis op de Bieberg. Later kreeg de
tram een wat belang-rijkere functie en werd er zelfs een kind
in geboren, Ad Bakx uit Ulvenhout zag er het levenslicht.
Na de oorlog verhuisde men het gevaarte naar de Galderse meren
om er te kunnen dienen a1s vakantiehuis. De laatste jaren voor
de ontdekking diende de tram als houthok. Het meest bijzondere
aan de laatste jaren was eigenlijk we1 het feit dat er een hok
om de tram heen was gebouwd waardoor hij in een redelijke goe-
de staat is gebleven. Door deze onbouw werd de tram ook verge-
ten en was het eigenlijk een grote verrassing toen de tram
werd "ontdekt".

De film liet ons zien met hoeveel moeite men het gevaarte op
een vrachtwagen wist te krijgen. Het was de bedoeling dat de
vrachtwagen de tram naar de schuur van Staatsbosbeheer bij De
Fazanterie zou brengen waar hij voorlopig zou worden opgesla-
gen. De deuren van de schuur bleken echter lager dan verwacht
en het had heel wat voeten in aarde voor de tram ook daadwer-
kelijk binnen stond. Toen moest er gezocht worden naar een 1o-
catie waar de tram gestald kon worden om te restaureren want
dat was niet mogelijk in deze schuur.
Gelukkig bood Marie Christianen uitkomst en mocht men de res-
tauratiewerkzaamheden verrichten in de schuur achter het qlé
aan de Dorpstraat. Vele maanden vakwerk resulteerden in een
geweldig monument.
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En in 1994 was het dan zover. Onder begeleiding van de drie
harmonieën van Ulvenhout, Ginneken en Bavel werd de tram, ge-
trokken door twee prachtige Belgische paarden op 19 mei 1994
naar het Ginneken gebracht alwaar hij een tijd te zien is ge-
weest in het kader van "Ginneken Annex 50". Deze stichting
heeft financieel een flinke duit in het zakje gedaan bij de
aanschaf en de restauratie van de bijzondere paardentram.
Zonder deze financiëIe hulp was het niet mogelijk geweest de
paardentram voor ons heem te bewaren. Omdat het zo'n bijzonder
voertuig is had ook het tramwegmuseum en het openluchtmuseum
interesse en dat dreef de aanschafprijs behoorlijk op. En zo-
als u kunt verwachten was ook de restauratie niet gratis. Nu
is het zaak de gerestaureerde tran in goede staat te houden.
Daartoe is het noodzakelijk dat de tram op een goede locatie
kan worden gestald. Op tlit moment is het nog niet duidelijk
waar de tram volgend jaar kan worden gestald omdat de gemeen-
tewerf (waar de tram nu staat) verdwijnt uit de Slotlaan.
Mocht u een oplossing weten dan kunt u wellicht contact opne-
men met een van de bestuursleden.

De film van Jan Grauwmans mag met recht een documentaire ge-
noemd worden. Het geeft een overzicht van de perikelen rond de
tram maar geeft ons tevens een fraai tijdsbeeld van begin ja-
ren ne-gentig van de vorige eeuw. De film gaat over een monu-
ment maar is zelf ook een monument dat we goed moeten bewaren
en over een aantal jaren met veel plezier weer zullen bekij-
ken.

Paulus stelt het zeer op prijs bij het overlijdgn van een
van de leden van de kring een rouwbrief en bidprentje te
mogen ontvangen. IJe kunnen er dan melding van maken in
ons tijdschrift. Rouwbrief en bidprentje worden aan onze
collectie toegevoegd
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Tentoonstel I ing
"Gouden Bruiloften in de vorige eeuwrr
geoBend
door Anneke Oomes-van den Berg

Zondag 1 september 2OOZ kwamen veel belangstelLenden samen

bij het musèum van de heemkundekring om de officiële opening
van weer een nieuwe tentoOnstel}ing bij te wonen. Vanuit Gal-
der kwanen Kees en leentje teijten met een o]-dtimer om de

opening te verrichten van de expositie over Gouden Bruiloften
ià ons heem. Er is cle afgelopen tijd regelnatig gevraagd om

materiaal over gouden bruiloften en uiteindelijk zijn er fo-
to's van maar liefst 63 gouden paren binnengekomen.
De oudste foto dateert uit 1931. Het bruidspaar vim Unen uit
Ginneken nocht toen haar Ugste huwelijksdag vieren- De op een

na oudste inzending is die van het bruidspaar Àdam en Louisa
Verkooyen-Diels uit Strijbeek (1933). Weer twee jaar jonger
is öe inzending van het echtpaar Van Riel, bekend van zaal De

Harmonie in Ulvenhout (L935).
Ook een bijzondere inzending is die van het echtpaar Stevens
uit Bavel.- Zij vierden niet alleen hun Gouden bruiloft maar
hebben twintig Jaar later zelfs hrrn platina bruiloft mogen

vieren. Inmiddels zijn beide echtelieden overleden. Zij
konden dan ooh niet aanwezig zijn bij deze opening. l{el
aanwezig waren Piet en Annie Roovers die twee jaar geleden
hun gouóen jtrbileum hadden én zoals al eerder in dit stuk
geqcËreven; Kees en Leentje teijten, zij vierden in 1996 hun
5g§re huweli j ksverj aardag.

Bmiloft atrno 1946
Alvorens de officiëIe opening te verrichten door de laatste
foto van de tentoonstelling oP te hangen, vertelden Kees en
Leentje wat over hun eigen bruiloft in 1946. Zo vlak na de
oorlog was er natuurlijk weinig geld om een groots_feest te
geven. Leentje had het geluk bij de directeur van de Kwatta
Ée werken die haar wat geld voor een feest en stof voor een
bruidsjurk gaf. In die tijd was het gewoon om in het zwart of
donker blauw te trouwen. teentje koos voor donker b1auw. Kees

kwam haar in een gehuurd pak mét "hoge zije" ophalen en gaf
haar een bruidsboeket net Lelietjes van Dalen en witte
Lelies. Met de taxi gingen ze naar de kerk in Bavel voor de
huwelijksvoltrekking en daarna werd gefeest bij Leentje thuis
op het Koolpad.

IN MEMORIAI,I

We vernamen het overlijtlen van de volgende leden:

L7 mrt Ben Goossen Meerle
03 sept.Jeanne hl. de Kort-Beljaars Damen Ulvenhout 88 jr
10 aug. Gerrit van Hooijdonk Ulvenhout 83 jr

Dat zij mogen rusten in vrede
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's Avonds is het bruidspaar met de taxi naarin Etten-teur gegaan. De volgende dag moest
worden gewerkt, dus geen vakantie, laat staan
reis.

hun eigen huis
er weer gewoon
een huwelijks-

Leentje kon niet goed aarden in Etten-Leur en op een gegeven
moment is het paar teruggekomen naar het Koolpàd. riientijl
wilde Kees een camping beginnen maar omdat hij geen toestem-
Iirg kreeg, zijn Kees en Leentje uiteindeliik-ii het café op
!"! kruispunt midden in Galder terecht geÉomen ars kastelleinsechtpaar. ze runnen de zaak nu al 34 Jaar en draaien hun
hand niet om voor het werk dat dat met zith meebrengi.
{1 dele uitgebreide uitleg ontving Leentje uit uaíaen van
"Jantje" van der t{esterlaken een móoi boeËet, en hoewer hetniet op haar bruidsboeket reek was ze er toch blij mee.leentje zei dat Kees er ook wel eens aërn zou mogen ruiken.

Xont u ook?
Met het ophangen van de laatste foto opende Leentje detentoonstelling en vervolgens mocht ze zelf als eerste eenkijkje nemen met een brandenwijntje met suiker als versnape-ring. ze was bli: verrast op de tentoonstelling ook een foto
van de gouden bruiloft van haar eigen ouders tégen te komen.lJellicht komt u ook nog bekenden {egen a1s u dà foto's komtbekijken. u weet ongetwijfeld dat u elke uroensdagmiddag enerke eerste zondag van de maand in het museum terecht truít.

í,Ieikon bij PauLus

Hier liqt de foto van de gouden bruiloft van nijn ouders !
foto's Anneke Oones-van den Berq
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MUNTPERIKELEN IN 1894.
door Karel Maes.

tíat zal er gaan gebeuren? Deze vraag rijst te al1en kanten
op ten gevolge van wat de Nationale Bank, in overeenkomst
met de maatschappij A1lard, het volk aandoet bij het uit-
wisselen van het bestaande kopergeld.
tJe zegden reeds zaterdag dat het eene schande is, wanneer
men 100 frs. kopergeld aanbiedt ter uitwisseling, men er u
30 tot 40 frs. v.rn teruggeeft onder voorwendser dat de
munt te slecht is.
we voegden er bij dat de kleine burger en de werkman de
slachtoffers zijn.
De groote fabrikanten, de stouwers en de naties betalen
hunne werklieden allen uit in koperen munt en zaterdag was
het een argemeen gesukkel voor de vrouwen onzer arbeiders
om voor de ontvangen munt en van het weekl00n eten of an-
dere benodigdheden des huisgezins te koopen.
rn de winkels is het een geloop zonder eind waar iedereen
gebutste stuivers aan den man trachtte te brengen.
llle hebben anders niets, zuchtten de werkvrouwen met tranen
in de oogen.
I'Iij hebben er ook teveel , zegt de winkelier en we zu1len
bij de vervaldag de leveranciers niet kunnen betalen-
Een werkman van de stad vertelde ons: zaterdag zijn aIle
werklieden in koperen munt betaald, alhoewel onze oversten
in zilveren of papieren munt werden betaald.
De papieren, zilveren en gouden munten worden uitgewisseld
op de banken maar koperen munten niet, zodat men de werk-
man in koperen munten kan betaren, die overar worden
geweigerd.

Deze situatie was een gevolg van het uit de handel nemen
van munten uit koper geslagen, omdat deze gemakkelijk
beschadigd geraakten. sommige werkgevers, voorar aan de
haven van Antwerpen, maakten hiervan misbruik. onder druk
van de opkomende vakbonden werd de maatregel ingetrokken
en bleven de koperen munten nog geruime tijd in omloop
(beschadigd of niet), met een vastgelegde waarde.

UïT: Gazet van Antwerpen naandag-dinsdag, L?-j.g juni 1A94.
Maar gelezen in DE VLIERBES jrg23 nrSZ
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Beelden in de Buurt Lz
door Adriaan van Beek

Onder de titel "Beelden in de Buurt" laten we u kennismaken
met beelden en andere sierende elementen uit het werkgebied
van de heemkundekring Pau1us van Daesdonck.
Hierbij besteden we zo nogelijk aandacht aan de maker en
aan de (cultuurhistorische) achtergronden.
rn aflevering t2 van deze serie gaan we de grens over naar
het bekende bedevaartsoord van de paters Kapucijnen in
Meersel-Dreef.
uw op:nerkingen en suggesties zl)n uiteraard van harte
welkoí.

Pater Pio
onder zijn eigen naam, Francesco Forgione, is hij nauwe-
lijks bekend. AIs Pater Pio is hij immens populair, vooral
in zijn geboorteland rtalië. Francesco wordt op 25 mei 1,877
geboren in het dorp Pietrelcina, nabij Benevento in Zuid-
ïta1ië. A1 op vijftienjarige leeftijd besluit hij pater te
worden bij de orde der Kapucijnen. rn januari 1903 treedt
hij in in het klooster van Morcone. Een jaar 1ater verlaat
hij het noviciaat on verder te kunnen studeren en zich zo
voor te bereiden op zijn priesterroeping. Vanwege zijn
slechte gezondheid gaat hij niet terug naar het krooster,
maar komt weer bij zijn familie wonen, in pietrelcina.
0p 10 augustus 1910 wordt Francesco in Benevento
priester gewijd. De eerste jaren daarna staat hij
pastoor van Pietrelcina ter zijde, onder andere bij
toedienen van de sacramenten. steeds meer mensen weten
te vinden met hun levensvragen en krijgen per brief
antwoord.
rn september 1916 vertrekt pater Pio naar het klooster in
san Giovanni Rotondo. Hij is voornemens maar even in dit
kleine dorp in Zuid-Italië te blijven, vooral om van de
gezonde berglucht te profiteren. Uiteindelijk duurt zijn
verblijf daar 52 jaar, tot aan zijn dood, 23 september
L968.
rn juli 1918 krijgt pater Pio de stigmata. Net als christus
krijgt hij wonden in zijn zijde en a.rn zijn handen en
voeten.
uiteraard zorgen deze verschijnselen voor veel opschudding,
zodanig dat zelfs de paus er zich mee gaat bemoeien. steeds
meer mensen komen naar San Giovanni Rotondo om te biechten
en om er van Pio antwoord te krijgen op hun (levens)vragen.

tot
de

het
hem
een
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Drukte in MeerseL-Dreef ter geleqenheid heiligverklaring
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De rijen voor de biechtstoel zijn vaak zo groot dat hij
honderden, soms zelfs duizenden mensen moet teleurstellen
en terug naar huis moet sturen. veel gelovigen wenden zich
ook per brief tot pater pio. ÀI1en krijgen van hem antwoord
op eigen niveau. Hij houdt bij zijn terugschrijven zorgvul-dig rekening met leeftijd, cultuur, beroep en sociale posi-
tie van de vragensteller.

AIs actief Mariavereerder beschouwt pio zijn rozenkrans a1s
een "wapen", als een weg om toegang te krijgen naar deliefde van het Heilig Kruis.

Na'de tweede wereldoorlog zet de vrome pater Kapucijn zich
onder andere in voor de bouw van een ziekenhuis ín zijn
woonplaats. Met behulp van de vele giften die hij ontvangt
kan in mei 1956 een van de modernste ziekenhuizen van rta-1ië worden geopend. rn de jaren daaropvolgend laat hij
verschillende centra stichten voor behandeling van jongeren
met een lichamelijke handicap, de kathedralen van onschuld.
Een jaar na zijn dood starten de voorbereidingen voor zijn
zaligverklaring. rn januari 1973 krijgt de congregatie voorde HeiligverklarÍngen, een instelling van trèt -vaticaan,
uitvoerige documentatie over zijn leven en werk. Na bÍjna
25 jaar ( ! ) wordt het onderzoek afgesloten met een decreet
over de heldhaftigheid en de deugden van pater pio.

Italië
Padre Pio is immens populair in zijn geboorteland.
verspreid over het hele land, en overigens ook elders in de
wereld, zíjn er vele honderden gebedsgroepen. ztjn begrafe-nis in 1968 wordt bijgewoond door honderdduizend mensen.
Bij zijn zaligverklaring staat het sint pieterplein in Rome
voI met een recordaantal belangstellenden. net stadje san
Giovanni Rotondo, met name het klooster, trekt jaarliiks 7
miljoen bedevaartgangers, evenveel als Lourdes. rn maart
van dit jaar wordt de siciliaanse havenstad Messina over-
stroomd net gelovigen, aIs het beeld van de padre tranen
van bloedt lijkt te huilen. Het plein voor de kerk van de
Heilige Maagd van Pompeii staat dagenlang vol met ontroerde
aanhangers, tot dat blijkt dat een drugsverslaafde jongen
zijn eigen bloed op het beeld gesmeerd heeft.
voorlopig hoogtepunt is de heiligverktaring van padre pio
op zondag 16 juni 2002.Opnieuw is het grootste plein in de
eeuwige stad te klein om alle bewonderaars te kunnen her-
bergen.
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PTO
in
Meersel-Dreef
(foto Kees Leijten)

BeIgië
Naar aanleiding van de op handen zijnde zaligverklaring be-sluiten de Minderbroeders Kapucijnen uit MeLrsel-Dreef inhet voorjaar van 1999 een beeld van pio in hun park teplaatsen.
Pater Luc wouters, gardiaan, overste, reist persoonlijk afnaar zuid-rta1ië. Hij neemt een collega-pateimee, die goed
rtaliaans spreekt, en ze lenen een bestelbusje van weer een
andere confrater.
rn san Giovanni Rotondo vinden ze in een van de speciale
Pater-Pio-winkels een prachtig bronzen beeld. Het is zo'n
250 tot 300 kilo zwaar en er moet vijf man aan te pas komen
om het beeld in het busje te hrijgen.
op zondag 2 mei 1999 wordt het beeld van pater pio onthuld.
Duizenden belangstellenden zijn aanwezig in het Mariapark
tegenover het klooster in Meersel-Dreef.

vanaf die dag staat het beeld geen dag meer zonder bloemen
en een brandende kaars

Nederland
Ook in ons land neemt de populariteit van padre pio in hoog
tempo toe. rn het Limburgse Klimmen bestaat al sinds 19gó
een bedevaartplek voor de Heilige pater.
Een zieneres, Elisabeth sleutjes, uit Berlicum beweert de
stem van Padre pio gehoord te hebben. rn Tilburg, in de Ge-
rardus Majella-kerk, is een speciale pater eioiapel inge-richt. Maandelijks wordt daar een aan de heilige tbegewijdedienst gehouden. veel Nederlanders weten ook de wjg naar
het beeld in Meersel-Dreef te vinden. verschillende boeken
en brochures over leven en werk van pio zijn de afgelopenjaren in het Nederlands verschenen.
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ZO KWAM

PATER PIO NAAR MEERSEL-DREEF
door pater Luc Wouters OFM.Cap.

I{ij schrijven: Meersel-Dreef, 7 januari 1999.
l^]ij krijgen bezoek van Hoogeerwaarde pater provinciaal,
overste van de Vlaamse Minderbroeders Kapucijnen.
Een bezoek van de overste is niets speciaals, dat gebeurt
meerdere malen. 0m de drie jaar moet hij echter de "cano-nieke visitatie" doen en dit heeft toch wel een speciaal
karakter. Dit is een "officieel bezoek" dat wel eèn paar
dagen kan duren. Hij ontmoet elke medebroeder in een af-
zonderlijk gesprek. redereen kan met open hart spreken
over het we1 en wee over zichzelf en in de fraterniteit.
op het einde van deze visitatie houdt hij een toespraak
tot de ganse gemeenschap. Dit bezoek wordt lang op voor-
hand vastgelegd zodat alle medebroeders die dagen thuis
zijn.

Tijdens dit bezoek op 7 januari 1999, is het gebeurd.
rn zijn korte toespraak tot de kroostergemeenschap wordt
o.a. vernoemd dat op 2 mei e.k. onze rtaliaanse medebroe-
der Pater Pio za1 zalig verklaard worden. Dit is toch we1
een gebeurtenis die wij als kapucijnen toch niet zo maar
mogen laten voorbij gaan. veel werd er niet over gezegd,
toch bleef deze gedachte hangen. Tijdens het avondeten,
gezellig aan tafel werd nog wat nagepraat over het bezoek.
ook deze gedachte aan Pater pio werd terug opgenomen.
"waarom niet in beeld van pater pio plaatsen in het Maria-
park?" Algemene instemming, trouwens op verschillende
plaatsen in het vlaams land staat reeds een beeld van hem
en vele mensen gaan tot hem met hun gebeden, vragen en
zorgen.

Diezelfde avond werd met een goed rtaliaans sprekende me-
debroeder uit Brugge afgesproken om op zoek te gaan naar
een beeld. Bij het slapen gaan wisten we reeds dat in san
Giovanni Rotondo, in Foggia, geheel in het zuiden van rta-
lië, prachtige beelden verkrijgbaar waren. Op 21, januari
werd een commissie ad hoc samengesteld die het plaatsen
van een beeld een prachtig initiatief noemde. Niets stond
ons nog in de weg voor de verdere uitvoering van de plan-
nen.
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Maandagmorgen, 25 januari
rn de vroege morgen vertrokken wij met de bestelauto van
een andere Brugse medebroeder op weg naar san Giovanni
Rotondo. Dinsdagavond, ncr een rit van ongeveer 1.900 km.
hebben we samen met de rtariaanse kloostergemeenschap van
San Giovanni Rotondo, de paternoster gebeden op het graf
van Pater Pio in de crlpte van de grote kloosterkerk.

Hoensdagmorgen, 27 januari
hle gaan op zoek naar een bee1d. rn de winkel van pater
Pacifico, een Italiaanse medebroeder, staan vijf mooie
bronzen beelden
uiteraard kiezen we het mooiste eruit en onderhandelen op
de prijs. Het beeld is 1.80 m. groot en weegt om en rond
250 kg. Daar het nogal wat prijzig was, telefoneren we
naar Pater Provinciaal, die we vlug weten te overtuigen en
het beeld wordt in de auto gelegd met behulp van vijf man-
nen uit de buurt. Omdat we toch medebroeders waren, kregen
we een broederlijke prijsvermindering van Pater pacifico.

Een paar interessante anekdotes
Bij het inladen van het beeld vroeg ik even halt te hou-
den. Waar zit het reservewiel? Overal gekeken, onder, bo-
ven, van voor, van achter... Geen reservewiel te bespeuren
en we stonden 2000 km. van huis. Ik zei: "Pater pio, het
is voor jou dat we hier zijn, ge moet er nu ook maar voor
zorgen dat we veilig thuis geraken". En hij deed het.

In Milaan. Bij het starten van de motor. Het rode lampje
van de olie gloeide, het starten ging gepaard met het no-
dige gepiep...Olie finaal opgebruikt. Naald zo droog als
het maar kon. lrle reden toch maar 200 m verder naar een
benzinepomp. Nogmaals gekeken. De naald even droog. Meer
dan vier liter olie ingegoten en we reden verder naar
huis, zonder problemen. Dankjewel Piot

Àan de grens lta1ië-Zwitserland in Lugano
Douane controle. Private wagens mochten gaan, bestelwagens
etc. werden gedevieerd voor de controle. Wagen open maken.

De douane zag het beeld van Pater Pio en riep uit met uit-
gestrekte armen: nPadre Pio, Padre nio, vade in pace..'.
Weg waren we!
Waar we in twee dagen naar San Giovanni Rotondo reden,
hadden we minder haast on naar huis te rijden.
Italië is mooi, ook in de winter.
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Als kapucijn hebben we een grote internationale familie.
Overal mochten we genieten van de franciscaanse gastvrij-
heid en werden we in verschillende kloosters met open ar-
men ontvangen. Rome, Assisi waren de twee toppers.

Hoensdag 3 februari rond drie uur
In de namiddag werden we verwelkomd door de ganse kloos-
tergemeenschap van Meersel-Dreef. Met behulp van enkele
sterke krachten wordt voorzichtig het beeld uit de wagen
gehaald. Iedereen is tevreden.

Het tweede hoofdstuk begint.
We blijven niet bij de pakken zitten. De tijd dringt want
op 2 nei zal Pater Pio worden zalig verklaard. Dan noet
aIles klaar zijn.Plannetjes word.en gemaakt en uitgetekend.
Bouwmaterialen rukken aan. Een fijne vakman en metser
werkt het prachtig uit. Het grote moment was aangebroken.
De hulp van een kraan wordt ingeroepen. Met stevige banden
vastgebonden zien we het beeld z$reven tussen hemel en
aarde, terwijl de kraanman voorzichtig vooruit rijdt naar
de plaats voor het bee1d. Zachtjes laat hij het neerkomen,
juist op de plaats zoals voorzien.
Het is millimeter-werk, maar het lukt meesterlijk.
Nu staat Pater Pio daar met open armen om voor altijd de
mensen te verwelkomen en te ontvangen. In een eenvoudig
gebaar toont hij zijn wonden, maar kijkt naar de hemel a1s
wil hij zeggen:

"Niets is van mij, alles heb ik gekregen".
Hij kijkt naar de hemel om ons de weg te wijzen naar de
echte bronnen van leven en ge1uk".

PLECHTIGE INZEGENING BIJ DE ZÀIIGVERKIÀRING: 2 l{EI 1999.
Lang voordien werd deze dag voorbereid. Een noveen varn ne-
gen zondagen voor de zaligverklaring werd gelovig meegebe-
den na elke zondagsviering in de kerk. Het leven van Pater
Pio werd belicht in de zondagpreken. De mensen waren voor-
bereid. Die zondag was het een prachtige dag, een hoogdag.
Zoals we altijd heel veel Nederlanders mogen verwelkomen
in de diensten, waren de uitnodigingen over de grenzen
heen verstuurd. Eveneens aan onze Nederlandse medebroeders
Kapucijnen.
In processie trokken de paters vanuit de kerk voorop ge-
gaan met kruis en misdienaars naar het Mariapark. Een
lange rij van 60 medebroeders, waarvan zeeÍ velen in hun
mooi bruin habijt, gingen de hoofdcelebranten vooraf.
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Domenica 16 giugno 2002
Piazza S. Piero - ore 10.00 - Celebrazione della Canonizzazione

presieduca da Giovanni Paolo II

Lunedi 17 giagno 2002
Piazza, S. Pietro - ore 10.00 S. Messa di ringraziamento

presieduta dal Cardinale

José Saraiva Martins

Inconro con Giovanni Paolo IIPiazza S. Pietro - ore I1.30

uitnodiging voor het bijwonen van de heiligverklaring op
zondag L6 juni 2002
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De dienst werd voorgegaan door Hoogeer-waarde pater provin-
ciaal van vlaanderen, Adri Geerts en van Nederland pater
hlerenfried van venrooij. t,Ie mochten ons verheugen op een
duizendtal aanwezigen.

Heel het Mariapark gonsde van gelovigen die mee bidden en
meezingen ter ere van de Zalige pater pio, die srechts een
paar uur tevoren door de paus in Rome, in het bijzijn van
honderdduizenden Pio-vrienden, de zaligverklarin§ procla-
meerde. Een juichende massa beantwoordde dit onvergètelij-
ke gebeuren. Te Meersel-Dreef was het eveneens een en àt
vreugde en blijheid onder de mensen omdat hun vriend en
voorspreker, Pater pio, zalig verklaard was.

sinds die dag komen mensen van heinde en verre naar de
zarige Pater Pio met hun zorgen en verlangens. sinds die
dag benadrukken de mensen hun vragen, hun bÍdden en dankenbij Pater Pio met een lichtend kaarsje om hun aanwezigheidte verrengen en door het wakend vlammetje de aandacht van
Pater Pio te vragen. sinds die dag is hij niet één minuut
zonder kaarsje geweest dat vragend de aandacht van pater
Pio blijft trekken.

PIECHTIGE HEITIGVERKTÀRII{G VÀN PÀTER PIo: 16 JT,NI 2aa2

Lang kon de heiligverkraring niet uitblijven. "vox populi,
vox Dei! De stem van de mensen is de stem van God!". voor
de mensen was Pater Pio reeds lang een heilige. voor de
kerk moest hij officieel heilig verklaard worden. Net zo-
ars voor de zaligverklaring moet er op voorspraak van de
zalige of heilige een mirakel gebeuren, een wonderbaar,
wetenschappelijk onverklaaibaar feit wat zich meestal
demonstreert in een genezing op voorspraak van de zarige
9f heilige. Dit wordt telkens heel streng en wetenschappè-
lijk nagetrokken, door een eguipe van geneesheren waaron-
der even goed, gelovigen aIs ongelovig€Dr atheisten en
vrij denkers.
Eenmaal dit vaststaat, kan het proces ingediend worden.
zalige Pater Pio had daar geen moeite mee. Tientallen won-
deren worden aan hem toegeschreven. Daardoor volgde de
heiligverklaring vrij vlug op de zaligverklaring
Een paar uur na de proclamatie van de datum van zijn hei-
ligverklaring ontvingen lrij een e-mail van Rome met het
verheugende nieuws dat Pater pio op 16 juni 2oaz heilig
verklaard za1 worden.
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Con rinnovata gioia Vi comunichiamo
[a solenne Canonizzazione del

BEAIO PADRE PIO DA PIETRELCINA

e Vi invitiamo ad unirVi a noi nella preghiera
di lode e di ringraziamenro

,# 9,LM--
Fr.{ohn4r.iu."u, OFM Cap.

Ministro Generale
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CANONIZZAZIONE

DEL BE^{TO

PADRE PIO DA PIETRELCINA
OFM Cap.

n. Pietrelcina (Benevento) - 25.V.1887
ï San Giovanni Rotondo (Foggia) - 23.1X.1968

Bearificato - 2.Y.1999

Padre Pio da Pietrelcina
1887 - 1968
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0p zondag namiddag te 15.00 uur dankte wij de Heer om deze
uitverkiezing van Pater Pio net een plechtige dankviering.
rn de voormiddag schenen de weergoden ons niet erg gunstig
gezind, doch na de niddag wist de zon zich door de wolken
te werken en het werd een stralende namiddag. Bijna twee-
duizend mensen waren aanwezig.Tientallen medebroeders van
vlaanderen en Nederland vervoegden ons tijdens de viering
die ditmaal werd voorgegaan door Hoogeerwaarde Gust Kooy-
eÍl, provinciaal van Vlaanderen en Z.E.p. Han de Vriend,
provinciaal afgevaardigde van Nederland. Ats grote gele-
genheidspredikant mochten we pater Boni van Looveren, pas-
toor te reper, verwelkomen en beluisteren. De viering werd
opgeluisterd door het gezamentijk zangkoor van Meersel-
Dreef, Meer, Ga1der en Strijbeek. Na de viering kwamen ve-
Ie honderden mensen de relikwie van pater pio vereren.
Dank zij een goede medebroeder, die vele jaren in Rome ge-
werkt heeft, kregen we een doekje dat eenmaal de handwon-
den van Pater Pio bedekt heeft. Met veel eerbied legden de
mensen hun hand op deze relikwie om de bescherming en
zegen van Pater Pio af te smeken.

Het was een triomfdag. vele mensen staken hun enthousiasme
niet weg. Het vele vork, de vele priesters aan het altaar,
de mooie gezangen door een versterkt zangkoor riepen de
dagen van toen weer op in het geheugen. Het was een mooie
dag, een onvergetelijke dag dank zij Pater pio.

TENTOONSTETTING OVER PÀTER PIO
Een feest als die dag mag zo maar niet eindigen met het
ondergaan van de zoÍt. Van zondag 23 tot en met zondag 30juni, telkens van 14.00 tot 17.00 uur, werd een tentoon-
stelling georganiseerd in de Ste Lucia Kapel over het
Ieven van de nieuwe heilige. In een keurig opgesmukte
kapel konden de piovrienden heel wat bewonderen over pater
Pio: Tientallen boeken over zijn leven, meer dan tweehon-
derd verschillende kaarsen met zijn afbeelding, over de
achthonderd postkaarten en prenten, prachtige postzegels
uitgegeven t.g.v. zijn zaligverklaring, schilderijen en
prenten, handwerk, beeldhouwkunst, video's en zoveel neer.
Een onvergetelijke herinnering aan Pater Pio, die de ver-
beelding van de mensen, van kunstenaars en commercanten
aan het werk zet om Pater Pio in het nieuws te zetten.
Meer dan 800 mensen bezochten deze tentoonstelling.
Dit was eveneens zovele andere feiten weer een topper, een
nooit voorheen geziene interesse van de mensen in pater
Pio en zijn werk.

speciaal
blok postzegels
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Sinds Pater Pio gekomen is in het Mariapark van Meersel-
Dreef, mogen wij zeggen dat het park een nieuwe dimensie
van godsvrucht heeft gekregen. Pater Pio heeft als het
ware een leegte ingevuld in het park. Pater Pio zei eens;
"dat hij na zijn dood nog meer van zich zal laten horen".
Zo is het.

Moge de Heilige Pater Pio ons allen zegenen en bewaren.

. KRONIEI( UIT HET T

LAND VAN PAULUS

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS 25
door Anneke Oomes-van den Berg

j anuari
6 Nieuwjaarsbijeenkomst voor Ulvenhout weer druk bezocht,

vooral door verenigingen.
6 Platte Buis uitgereikt aan Ineke Àrts voor haar vele

activiteiten in de Ulvenhoutse samenleving
18 Delegatie van Pau1us wint de felbegeerde wisselbokaal bij

de Dorpsquiz van Ulvenhout 700. Paulus liet maar liefst 30
verenigingen achter zich.

21 Brabantse troubadour Peter Aarts treedt succesvol op voor
de leden van Pau1us in zaal Bruininks te Bave1

27 Jaarlijkse miniplaybackshow Bavel met ongekend veel
deelnemers. 46 Groepen strijden om de eer.

februari
2 Thom van Aert wordt overtuigend oppersauwelaar tijdens

Sauwelavonden Ulvenhout
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de harnonie van
Meersel-Dreef -

Galder - Strijbeek
luistert het feest

oP
3 Burgemeester Rutten opent bij

stelling over "0ranje in het
9-L2 Baviaonen bestaan 44 jaar.

gevierd in a1le kerkdorpen

Paulus de nieuwe tentoon-
heem van Paulus".
Carnaval wordt uitgebreid
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77 Geweerschutterij Sint Jacob uit

j ubi leum.
22-23 Toneelclub "Ulvenhout" speelt

ontbij t" .

Galder viert 50-jarig

het blijspel "logies met

28 verbouwde Klokkebei-Koterke en onlangs gestart Klokhuis
voor buitenschoolse opvang, worden ofticieel geopend.

maart
4 BS De Rosmolen sluit haar winterfeest dat een volle week

duurde, df met een groot optreden in de pekhoeve.
9 CV Nadorst viert haar z}-jarig jubileum

16 50-Jarig jubileum voor siertuinvereniging urELO.
17 Àd Jansen verzorgt een lezing over i'ulvenhout over de

Beke" voor leden van paulus.
20 Galderse basisschoolleerlingen planten samen met Belgische

scholieren bomen langs de Bovenmark
25 Bets van Kuijk, Bertha van Dongen, Luus voermans en Herman

Paridaens ontvangen aIle vier een onderscheiding voor hun
verdiensten bij de EHBO-Vereniging Ulvenhout.

april
7 urv maakt een begin aan een jaar voI activiteiten in ver-

band met het zï-jarig bestaan.
13 en 16 KPJ Bavel speelt het blijspel "rn catering".
19 Bavels Truck Konvooi organiseert voór de dertiende keer

een konvooi voor verstandelijk gehandicapten in de omge-
ving van Bavel.

29 corrie Goethals-van Boxtel (Galder) en piet Nuyten
(ulvenhout) ontvangen een. lintje tijdens de jaarllJtrse
1 intj esregen.

mei
I officiëIe opening van jeu-de-boulesbaan wijkvereniging

Molenzicht.
21-24 Twintigste avondvierdaagse ulvenhout groot succes met473 lopers. Medewerkers van het eerste uur Herman

Paridaens en Jos Verschuren nemen afscheid.
30 Johan van Gestel neemt na dertig jaar actief lidmaatschap

afscheid van het waterschap Mark en Weerijs.

j uni
2 Jubileumfeest KPJ Bavel geslaagd. Het 35-jarig bestaan kon

vorig jaar niet gevierd worden door de MKZ crisis maar het
36-jarig bestaansfeest werd een groot succes.

9 oude Motorenclub Galder organiseert haar tiende Markdal-
toertocht.

10-16 Toneelvereniging Kolder speelt 4 avonden toneel "0p 1o-
catie".De bijzondere uitvoeringen trekken veel publiek.

IL -ry
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IN MEMORIAIÍI GERRIT VAN HOOIJDONK

op L0 augustus overleed te ulvenhout Gerrit van Hooijdonk.
Gerrit was een bekende persoonlijkheid in het dorpsleven.
Hij was een echte verenigingsman.
Jarenlang was hij bestuurslid en voorzitter van Harmonie
constantia. vanaf het begin van het Heemkundemuseum was
hij met zijn bedrijf sponsor daar van.
Gerrit van Hooijdonk was op het eÍnde van de tweede we-
reldoorlog chauffeur van Prins Bernhard toen deze in
Ulvenhout en Breda verbleef.

Gerrit van Hooijdonk, Prins Bernhard en burgeneester Mart
van de Ven. Tussen de prins en de burgeneester wethouder
Jack van Gils.
Op 22 septenber 1.979 landde Prins Bernhard net zijn heli-
copter op het terrein van de Pekhoeve voor de traditionele
retinie net de leden van zijn staf uit W.O.II.

( fotocollectie Paulus van Daesdonck)
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EEN ONBEKENDE PASTORIE BIJ DE
BRIGIDAKERK IN BAVET

door: Ad Jansen

Inleiding
0p het kerkhof van Bavel aan de Kerkstraat t heeft tussen
1488 en 1890 de Brigidaker.k gestaan (zie afb.1). Het was al
de tweede kerk voor de Bavelse katholieken. vanaf het einde
van de dertiende eeuw tot aan de inwijding van de Brigidakerkin 1488 moet er in de omgeving van de Dorstseweg een e"rrrrouldige kapel hebben gestaan
Toen_de Brigidakerk aan de huidige Kerkstraat werd gebouwd,
stonden er vermoedelijk maar weinig huizen in de directe
omgeving van het nieuwe kerkgebouw, pas in het begin van de
zeventiende eeuw kwam er een pastorie voor de pastóor, op deplaats waar nu de rotonde in de Kerkstraat riit. Het was de
eerste van drie vaste woonhuizen voor de pastoórs van Bavel.
Later volgden De oude pastorie (Kerkstraàt as), in de acht-tiende eeuw gebouwd bij de schuurkerk aan het lierkeind. Deze
deed als zodanig dienst van 1,760 tot j.g3g. De derde was Kerk-straat 8 (1838-L999), zie de luchtfoto, foto 1.. pastoor Riem-slag was de laatste parochieherder die dit statige, negen-
tiende-eeuwse herenhuis heeft bewoond.

De Parochie vóór 1000
De r.k.parochie van Bavel werd in 1317 gesticht door het be-sluit van de bisschop van Luik om de gróte parochie Gilze opte splitsen, do_or_Ginneken, Bavel, MèrtersËem (pqincenhagej
en Etten te verheffen tot zelfstandige parochies 1. van dezevier was Bavel de kleinste gemeensctrap met een kapel die ver-moedelijk aan de huÍdige Dorstseweg stond, nief ver van de
voorde (doorwaadbare plaats) door de huidige hlouwerbeek.
payel kreeg dan ook geen eigen pastoor, maar bleef voor de
bediening van het kerkje afhanterilk van een d,oor de pastoor
van Gilze aangestelde en betaalde priester, een situatie dietot ver in de zestiende eeuw bleef bestaan.
rn 1.488 werd in Bavel een nieuw kerkgebouw ingewijtt: de Bri-gidgkerk, gelegen op het nog steeds bestaande 

-t<erfnof . De pa-
rochie was dus zo gegroeid, dat er een groter en beter kerk-
g_ebouw nodig was. De nieuwe kerk was intussen verheven tot
doopkerk Toch was er in die tijd nog steeds geen eigen pas-toor. De parochie bleef voor de aanstelling Àn betaÍing van
een priester afhankelijk van de pastoor van Gi1ze.

( - Afb.i.: potloodtekening
de afbraak; qesigneerd

van de Briqidakerk in 1AgA, vlak voor
A.M. ( ?? ), parochie-archief BaveL.
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Zelfs in 1549 kreeg Bavel slechts een deservitor (bedienaar)
voor de bediening van de kerk.
officieel kwam daar in 1560 verandering in door de hervormin-
gen die het concilie van Trente in de kerkelijke organisatie
invoerde. Breda kwam ars dekenaat te vallen oíder hót gisdom
van Antwerpen. Ook Bavel viel voortaan onder dit nieuwe deke-naat. De pastoor van Gilze verroor zijn bevoorrechte inko-
menspositie en moest volgens pauselijk besluit zijn aandeelin de tienden van onder meer Baver aistaan aan het kapittel
van het -eveneens nieuwe- bisdom s-Hertogenbosch. De Bavelsepriester zou voortaan zijn inkomen moeten ontvangen van de
kanunniken van dit bisdom. rn de praktijk verander-d" er ech-ter vo_orlopig_erg weinig. rn r.5gz beklaagde de toen 7s-jarige
cappelaen off bediender der kerkcke tot Bave| zich er in Den
Bosch over, aat de pastoor van Girze in Baver nog steeds dedienst uitmaakte. van de tienden van Bavel, die de kannunikennu al jaren ontvingen en waaruit de bedienaar van de kerk
betaald noest worden, werd geen cent uitgekeerd, terwijl deparochianen evenmin erg royaal waren met hun bijdragen.

1616: Bavel bouwt de eerste pastorie
Het zou echter tot na 1610 duren, voordat de Bavelse pastoor
recht zou worden gedaan. rn het visitatieverslag 2 veimeldde
de deken van Breda in 1614 nog steeds, dat Baver ars appendix
van Gilze werd beschouwd. Twee jaar 1ater was dat echter an-ders. De deken schreef toen:- Bavel was vroeger een aanhangsel
van Gilze, maar is daar nu van gescheiden.
Einderijk was de zielenherdgr van Bavel niet a1leen in depraktijk, maar ook officieel-erkend als pastoor van de Brigi-
dakerk. De kanunnÍken betaalden jaarlijis uit de grote tien-
den van Bave1 z5 Rijnsgulden (ngid), terwijl de kíeine tien-d"l nog eens 40 lgla opbrachten. oe pastoor had voor zijn
onderhoud echter 250 Rgld nodig. De rest van het bedrag kón
worden betaald uit de beneficies, die de parochie incasseerde
van het hoofdaltaar en van de twee andeie altaren.
Nu er voldoende midderen waren om de pastoor een normaal
huishouden ternidden van zijn parochianàn te laten voeren,
vond het parochiebestuur het kènnelijk tijd om hem ook een
echte pastorie te geven. rn 1.611 rrermétdde het dekenale ver-
f I1g z connunitas ere_xit pastori nowtn et elegan" prr"iyteriun
:. rn dat jaar moet de parochie voor pastoor Gerard van Àlen-
borch dus niet alleen een nieuwe, maar ook nog een elegante(smaakvolle) pastorie gebouwd hebben.

17

De grond werd door het kerkelijk armbestuur begin 1677
aangekocht van de familie Lips een hoffstad ende erve,
sander de naterialen ende de erve daer aenliggende, ontrent
28 roedenr op welcke vercoghte hoffstad ende erve de geneente
van Bavel tot behoeff van de Tafeie s$eijlighe Geests een
nieuw huijs gebout off getinnert heeft r.
Vermoedelijk was het onderkomen van de pastoor tot dan naar
zeer pover geweest, zodat men rustig kan aannemen dat dit de
eerste pastorie van Bave1 was.
Het nieuwe huis lag ten noorden van de kerk en het kerkhof,
maar grensde er niet pal tegenaan. De pastorie stond op de
plaats van de boerderij van de familie Van Riel-Kriellaars,
Kerkstraat 5r tru de rotonde in de Kerkstraat.

Nadat er in 1648 een einde was gekomen aan de Tachtigjarige
0or1og, werd de reformatie tot staatsgodsdienst verheven. De
openbare uitoefening van de katholieke godsdienst werd ver-
boden. De kerkelijke goederen werden aan de katholieken ont-
nomen. Ook Ín Bavel moesten de katholieken de kerk en de ker-
kelijke goederen afstaan aan de hervormde geneente van Ginne-
ken en Bavel. De pastoríe was echter eigendom van de Armen
van Bavel. Toen de pastoor een jaar later overleed, kon zijn
opvolger de pastorie niet meer betrekken. Evenals de parochie
vond ook de pastoor onderdak op kasteel Ypelaar. De kerkfa-
briek en het armbestuur bleven echter wel bestaan. Het armbe-
stuur heeft daarna het huis Kerkstraat 5 meer dan een eeuw
aan particulieren verhuurd, waarna het in 1758 werd verkocht
en ingericht als herberg.

Herberg wordt pastorie en daarna weer herberg
Of er aan het einde van de vijftiende eeuw aI huizen naast of
tegenover het nieurye kerkgebouw stonden, is maar heel moei-
lijk aan te tonen In de zestiende eeuw werd er in B,avel
ten zuiden van de kerk een gemeentelijke school gebouwd D (nu
de winkelpanden Brigidastraat 2 t/m 6). Ook ten noorden van
de kerk moet er direct na 1500 aI wat bebouwing zijn ont-
staan. Een kerk, school en een kerkhof werken namelijk sterk
centrum-vormend. In ieder dorp treft men bij de kerk en het
kerkhof aI spoedig een herberg of een huis aan waarin de
kerkgangers een pint konden drinken. Zo moet dat ook in Bavel
zijn gegaan. In 1532 stonden er aen de kerc* zelfs twee hui-
zeÍrt grenzend zuidwaarts aan het kerkhof In 1552 kocht
Peeter Jan Hendriks Papenbrugs een huis, grenzend oostwaarts
pan de gebuurweg, zuidwaarts aan de wech van den kerkckhoft



3B 59

Zijn weduwe Kathelijn Anthonis Jan Lips dochter deelde in
1562 nee in de nalatenschap van haar ouders. Deze hadden aan
het Kerkeinde twee boerderijen in eigendom, gelegen aan de
huidige Kerkstraat. Daarnaast had Kathelijn nog de bovenge-
noemde woningen. In 1§62 verkocht zíJ het meest noordelijke
van deze twee panden De koper Hubrecht Cornelis Anthonis
flnerhoeven wordt in een andere acte l{ubrecht de weert genoemd
". In deze akte grenst het huis oostwaarts aan sheeren straat
(=Kerkstraat). De nieuwe eigenaar was Adriaen Adriaen van der
Maze. In 1575 verkoopt diens weduwe het huis aan Cornelis
Dyrven. Deze heer stond kennelijk in Bave1 niet erg goed be-
kend gezien zijn bijnaamz Dronken NeeLtken. Intussen is wel
duidelijk dat het hier over een herberg gaat. Wanneer deze
enkele jaren later opnieuw verkocht wordt, blijkt de herberg
ook eeq, naam te hebben: een huijs gent.De Valck, ontrent de
kerck ". De nieuwe eigenaar was Jan Jan Adriaen Gerrits
(Schoenmakers). Na zijn overlijden in 1580 kwam De Valck ín
handen vgn Claes Claes Andrieszone, getrouwd met de dochter
Adriaenerz. In die tijd moet er wel een einde zijn gekomen
aan De Vaick. In 1603 verkocht Claes C1aes de Jonge van Gils
aan Willem Embregs en Peeter Aert Jan Sprangers: een hoff-
stad, groot 28 roeden, waar eertijts een huis stond gent. De
Valck, bij de kerck, oost de qebuurstraat (=Kerkstrgat), zuid
de koper, west en noordwaarts Aert Jan Sprangers tr.
In 1603 kwam dit erf waarop vroeger de herherg De Valck had
gestaan, in handen van de familie Lips l{. Behalve enkele
huizen en boerderijen aan het Kerkeind was ook het erf van De
Vaick ht:urr eigendom. In 1617 verkochten Jan Michiel Rombout
Lips en familie aan de heijligegeestneester (= armenmeester)
de 28 roeden grote hofstad (=erf waarop een huis heeft ge-
staan). Zoals boven reeds vermeld werd hierop door het Arm-
bestuur de eerste pastorie van Bavel gebouwd. Het duurde tot
1758 voordat in de voormalige pastorie opnieuw een herberg
werd gevestigd met de toepasselijke naam IIet Pastorijehuijs.
Deze deed a1s zodanig dienst tot omstreeks 1835. De functie
werd toen overgenomen door het latere Café Bruininks.

Kerkstraat 3 en 7 tijdens de zeventiende eeur
Rond 1600 waren de L6-eeuwse huisjes en boerderijtjes langs
de westzijde van de Kerkstraat, direct ten noorden van de
Brigidakerk, verdwenen. In die tijd beginnen zich de voorgan-
gers af te tekenen van de huizen Kerkstraat 3, 5 en 7 (zie de
kaart, afb.2).
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Ten noorden van de kerk waren de weeskinderen van peter Àert
sprangers in 161,7 eigenaar van een huis met een schuur en 100
roeden land aan de kerck, oostwaarts grenzend aan de gebuur-
weg (=Kerkstraat), zuid aan het kerkhof en Michiel RomboutLipsr ivest aan peter Laureijsseq,en noordwaarts aan de kinde-ren van Joris Martens (Buijs) l]. rn 1634 is er sprake van
een akker waarop nu een huis staat, aen de kerck ian Bavel,
oostwaarts grenzend aan sheren straat (Kerk-straat), zuid-waarts aan het kerkhof, westwaarts aan de grond van peter
Laureys Adriaanssen en noordwaarts aan de weËskin deren vanJoris Buijs (Ke_rkstraat h). Het huis Kerkstraat 3 was eigen-
dom van de Bavelse schoolmeester mr. Aert
van zijn vrouw Elisabeth claes vinck ur:rfltter 

sprangers en

rn 1645 verkocht sprangers aan Jasper Melissen van son: een
stede van drie bunder aan de kerk vàn Bave1, oostwaarts gren-
zend aan sheren straat, zuid aan het kerkhof en Nicolaas Bie-kens, west ook_aan Biekens, ,goordwaarts aan peter Laurijssen
en Cornelis Robbrecht Lips tt.
De bovengenoemde familie Buijs blijkt net ten noorden van depastorie te wonen. Het moet een vgprganger zijn geweest van
de latere boerderij Kerkstraat 7 lö. rn 1619 [ocËten MartenBuijs en zijn vrouw catharina Anthonip Lips een huis met een
bunder grond aan de kerck tot BaveJ 19. rn 1664 sluit corne-Iis Joris Buijs een lening op onderpand van zijn huis bij dekerk, oostwaarts grenzend a.u,r sheien straat, zuid. aan hetHeilige Geesthuis van BaveJ (= nr.5) en Jasper Me1iss
son (= nr.3), west en noord aan l,tarten Joris Buijs (r::rlft:
flet_huis Kerkstraat 3 bestond,uit een voor- en een achterhuis"'. 9ok op de plaats van het latere nr.z stonden verscheidene
woningen.
De voorgangers van de huidige huizen nr. 3 en nr.,l bleven
nagenoeg de gehele zeventiende eeuw in handen van dezelfdefamilies.

Hoe de bebouwing rond de kerk er in de loop van de zeventien-
de eeuw moet hebben uitgezien, kan men ook te weten komen uit
een kaart van $g ve_rdeling van de tienden van Bavel, opge-
maakt in 1669 ". HÍerop staat ten zuiden van de kerk deschool aangegeven, ten noorden ziet men drie woningen/ uo.r-derijen, achtereenvolgens Kerkstraat 3 (Iater xríe1íaars),nr.5 (Het Pastorijehuijs) en nr.7. Tegenover de kerk staan
_geen woningen ingetekend. De kaart hoeft echter geen vorledig
beeld van de bebouwing te geven.
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Zowel Kerkstraat 3 aIs Kerkstraat 7 bestonden enige tijd uit
een vóór- en een achterhuis, dat van verscheidene familiele-
den was. Het huis nr.3 met nog steeds drie bunder grond kwam

in L676 in handen van de kinderen van Jasper van Son.
Cornelis verkocht in 1676 zijn onverdeelde derde part aan
Adriaan Peter Meiren en zijn vrouw Barbara Peter Jasper van
Son. Het andere derde part was van Cornelis Jasper van Son.
In 1691 verkochten de vier kinderen van het echtpaar Meiren
hun twee derde parten aan de Bredase coopbrourer Sr.Geeraedt
Le Court. Toen hoorde er echtet' maar driekwart bunder grond
bij. In 1699 verkocht de weduwe van Peter Jasper van Son haar
part van het pand, zijnde het agterhuiis net de nessie daer-
achter aengeleegen, aan Jan van de Laer. Dit deel van het
huis grensde oostwaarts aan het bovenbeschreven deel van Le
Court, die dus kennelijk het vóórhuis aan de straat in eigen-
dom had lJ. Jan van de Laer was evenals Le Court brouwer van
beroep. Zijn brouwerij stond in Bavel tegenover De Brguwers,
op de hoek van de Roosbergseweg en de Brigidastraat "-
Nagenoeg de gehele zeventiende eeuw bleef de voorganger van
Kerkstraat 7 in handen van de familie Buijs. In 1698 deelden
de kinderen van Marten Josephus Buijs en Maeijken Adriaen
Canters de nalatenschap van hun ouders. De dochter Jenneke en
haar man Paulus Cornelis Schellekens kregenz een huiis, ach-
terhuijs net het erf, gelegen ontrent de kerck, grenzend
oostwaarts aan sheren straat, zuid aan Peter Cornelis Schel-
lekens en Gerard Le Court (= voorhuis van nr.3), west aan An-
thonis Janssen van Riel erfgenamen (=hoeve aan Kerkeind),
noordwaarts aan Peter Cornelis Schellekens en zijn vrouw Ca-
thelijn Marten Buijs. De dochter Cornelia en haar man Pauwels
Danieelen kregen een schuur met erf, groot 150 roeden, even-
eens oostwaarts aan de straat grenzend.
Twee jaar later verkochten Jenneken en haar man aan de zuster
Cornelia en haar man Pauwels DaniëIsz huiisinge, cérner en
aghterhuijs, groot 140 roeden, oostwaarts aan de straat,
zuidwaarts aan Peter Cornelis Schellekens, Jan van de Laer (=
achterhuis nr.3) en Gerard Le Court (=vóórhuis nr.3), west-
waarts aan^Inthonis Janssen van Rie1, noord aan eigen erf van
de koper tt. De splitsing van dit huis bij de deling van
1698 werd met deze overdracht weer geheel of ten dele
ongedaan gemaakt, want ook in de volgende jaren bleek op de
plaats van nr.7 meer dan één woning te staan.

De bebouwing naast de kerk in de achttiende eeuw
De brouwers Van de Laer en Le Court deden reeds enkele jaren
na aankoop hun deel van Kerkstraat nr.3 van de hand.

t



Foto 1: De laatste
Kerkstraat 8, gezien
A.W.Jansen, 1999).

pastorie van de
vanaf de toren

Bavelse parochie,
van de kerk (foto
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In 1,702 verkocht Jan van de Laer het achterhuis met een deel
van het erf en van de schuur aan Jan Meeus Kuijpers en zijn
vrouw Jenneke Claessen van Avoort. In 1705 volgde Sr.Gerard
Le Court. Hij deed het voorste deel van het pand, bestaande
uit de caner en een keuken, met een deel van de schuur en het
erf voor 545 gld over aan Joost Claessen van Gooll en zijn
vrouw Jenneken Jan Broeders. DeUe laatste namen in 1706 van
Cuij-pers het achterhuis over tD. Zo was het gehele complex
van nr.3 weer in één hand. In 1'726 moeten de panden op de
plaats !{aar nu nr.3 staat in handen zijn gekomen van Goris
Leenders Loenjes en zijn vrouw Maria Hooijen. Dat blijkt uit
gen de-Iing van hun nalatenschap in L749 door hun kinderen
tt. Het huis nr.3 ging naar Àdriaan Goris Leenders.

In 1758 verkocht armeÍrmeester Gomarus Joseph Soetens aan
Wouter van Opstatl: het pastorijhuis te Bavel, aan het Kerck-
eijnt, oostwaarts grenzend aan de straat, zuid en west aan
Adriaen Goris Leenders (nr.3), noord aan de weduwe Adriaen
Vincenten (nr.7). Van Qpsta\] moet van de voormalige pastorie
een herberg hebben gemaakt rö. In L762 waq^deze verpacht aan
Adam Schoenmakers en Jenneken van Gaste1 ".Toen Van Opstal1
was overleden verkochten de executeurs van zijn boedel in
1,77A het huis voor 818 gld aan de buurvrouw van nr.3, Pieter-
nel van Chaam, weduwe van Adriaen Goris Leend.ers: huis en
herbergt genaant het Pastorijehuis, groot i0 roeden, grenzend
oostwaarts aan de straat, zuid en west aan de f,oper, noord
aan Peter Goris van den Bleeck (deel van nr.7) ru.

Deze laatste had zijn pand geërfd van zijn grootmoeder, die
weduwe was van Peter Adriaan Vincenten. GoqÍs van den Bleeck
zou tavenier ontrent de kerk zijn geweest JI. Wellicht heeft
hij zijn herberg gesloten, &1 of niet naar aanleiding van de
opening van een concurrent in het nevenliggende pastoriie-
huis. Peter woonde zelf in Rijsbergen en verkocht dan ook
aijn huis (deel nr.7) in Bave1 in 1774 aan Pieter Driessen
Jt. Op z:-jn beurt verkocht Driessen in 'J'775 een schuur
tussen de nrs. 5 en 7 aan PÍeternel van Chaam, terwijl hij
Adriaan Schoenmakers uit Bavel een huis verkocht met 40
roeden grond aan het Kerkeijnt, grenzend oostwaarts aan
sheren straat, zuid aan de voornoemde schuur van Pieternel,
die vroeger bij het nu verkochte huis behoorde, west aan Jan
Diepstraten.

Janssen Diepstraten was in het bezit gekomen van een an-
deel van het complex waar nu nr.7 staat.Foto 2: De boerderij van de fanilie Kriellaars, Kerkstraat 3,daterend van 1853, rs een geneentelijk nonunent (foto

A.W. Jansen, lggg ) .

Jan
der
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Hij kocht dit deel in 1766 van Daniël paulus DaniëIen, die
het zelf weer in lT6L verworven had van Jan Janssen van Loonc.s.: de helft van een stede aan het Kerkeijnt, groot 2s0
roeden, grenzend oostwaarts aan sheren straai, zuid aan de
weduwe Peter vincenten (het andere deel van het complex) en
Adriaan Goris Leenders (nr.3), grest en noordwaarts aan Jan
Janssen (van den) Diepstraaten rr.

Na 1800
Hoe de situatie omstreeks I1B00 was brijkt uit de lijst van
huisnummering en bewoner:rs opgesteld in r-900, terwijl d; eige-
naren van de huizen zijn terug te vinden íq.het in datzetiaejaar samengestelde lijst der verpondingen J4.
Kerkstraat 3 was eÍgendom van Josephus Leenaars en moet uit
een complex hebben bestaan van drie woningen, bewoond door
Jacobus Kanters, Josephus Leenaars en Jacóbus Nuijten. Hethuis nr.5 was eígendom van petrus schoenmakers en ilerd door
hem zelf bewoond. Huis nr.7 was in bezit van de weduwe van
Jan Diepstraten, die er ook zelf woonde.

Petrus schoenmakers (1262-1811) hras charpentier (timmerman)
van beroep. Hij was de zoon van de bovengenoende Àdriaan (ooi
wel Àdam) Schoenmakers en Maria van Gestel.
Adriaan kocht in1,772 een pand (nr.S) op de plaats waar nu de
rotonde in de Kerkstraat 1igt. vader en zoon schoenmakers
hebben beide het café in de voormalige pastorije uitgebaat.
rn het patentregister van 1806 staat pieter te toek aÍs her-
bergier en ba-ard-scheprder. rn 1g16 was zijn weduwe eigena-
resse van de herberg $. Bij de vorkstellin! van 1g29 woonde
de weduwe Maria Timmers (1768-1834) in dit pand, van beroep
herbergierster. Twee kinderen woonden bij haàr in: de dochter
Maria (1803-1839) en de zoon Gerard, evenals zijn vader tim-
merman van beroep. Na het overlijden van moeder in 1934 werdhet café gesloten. Een andere dóchter uit het tweede huwe-
lijIl Joanna, trouwde in 1841 met de op ypelaarseind wonende
landbouwer Petrus Adriaanzn Meuwissen.- Dil echtpaar bewoonde
daarna het huis van de familie schoenmakers (Kàrkstraat 5).

De fanilie Kriellaars, Kerkstraat 3
Iíillem Kriellaars werd in 1829 geboren in Alphen en RieI, a1s
zoon van Jan Baptist Kriellaars en petronella Kanters. rn
1855 trouwde de toen zo-jarige 1andbouwer te Bave1 met de
evenoude Antonia van Gorp. Het echtpaar kreeg vier kinderen,
waarna Àntonia in 1864 is overleden.
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Iíil1em hertrouwde met Maria Catharina Meuwissen (L842-1.923),
dochter van de buren op Kerkstraat 5: Petrus Meuwissen en
Joanna Schoenmakers. De tweede echtverbintenis van Willem
Kriellaars werd gezegend met tien kinderen.
Willem Kriellaars en zijn eerste vrouw Antonia van Gorp erf-
den de hoeve van de familie Lenaars (Kerkstraat 3). Volgens
de in de voorgevel ingemetselde steen werd deze gebouwd in
1853 (foto 2). De daarvoor afgebroken hoeve was, zoals boven
reeds vermeld, aanvankelijk van Adriaan Goris Leenders ( in
het doopboek Adrianus Gregorius Lenaerts) en zijn vrouw Pe'
tronilla Adriani van Chaam. Na hun dood was de zoon Josephus
eigenaar (1750-1827), getrguwd met Adriana Huijgens (+1798)
uit Teteringen. Dit echtpaar kreeg tussen 1775 en 1794 negen
kinderen. De hoeve was voor de in 1784 geboren Donatus Corne-
lis Lenaerts (1784-1860). Hij trouwde in 1821 net Adriana
Princen (1,794-1.823 ) , dochter van ^fle in Ulvenhout wonende
grootgrondbezitter Pieter Princen rD. Donatus kwam zo in het
bezit van twee boerderijen met samen 26 hectare grond in
Ulvenhout.

Bij de hoeve van Donatus Lenaerts in Bave1 (Kerkstraat 3)
hoorde ongeveer 26 hectare grond, waarvan er ruim twee achter
de boerderij lagen (zíe de kaart, afb.2). Zijn vrouw was
reed.s na twee jaar huwelijk overleden, evenals zijn zoon
Adrianus Franciscus, waardoor Donatus geen directe erfgenaam
had. In 1855 legateerde hij zijn bezit op Notsel aan zijn
schoonzuster Catharina Princen, getrouwd met Adrianus Wagema-
kers. Àan de Bavelse parochie en het r.k. Àrmbestuur schonk
hij iederÍ 1.500,- belastingvrij, onder voorwaarde dat er in
de kerk gedurende 50 jaar jaarlijks drie jaargetijden zouden

ffi3ffï gpsedraSen: voor zijn overleden vrouw, zoon en schoon-

De hoeve Kerkstraat 3 in Bavel bestemde hij voor Antonia van
Gorp, dochter van zijn zuster Adriana Leenaarts, gehuwd ge-
weest net de in 1852 in de gemeente A1phen en RieI overtreden
Cornelis van Gorp. Deze nicht Àntonia trouwde in 1855 met de
eveneens in Àlphen en Riel wonende landbouwer Willem Kriel-
Iaars. Donatus liet daarvoor de oude hoeve afbreken en een
nieuwe langgevelboerderij oprichten. Het woongedeelte hiervan
staat nog steeds in Bavel naast het kerkhof (foto 2). Het is
een gemeentelij k monument.

Donatus overleed in 1860 op de leeftijd van 75 jaar. In feite
was nu zijn nicht Antonia de eigenaresse. Vier jaar daarna
overleed deze echter eveneens, waarna haar nabestaanden haar
bezit erfden.
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De familie Kriellaars verwierf uit de nalatenschap van Petrus
Meuwissen en Joanna Schoenmakers ook het voormalige pasto-
rijehuis, Kerkstraat nr.5. De tweede vrouw van Willem Kriel-
laars was namelijk een van de kinderen van dit echtpaar. Bij
een deling omstreeks 1902 werd de vrouw van de inmÍdde1s o-
verleden WiIIem Kriellaars met haar kinderen eigenaar van het
pand nr.5. Het werd in 19lp gesloopt en vervangen door een
nieuwe langgevelboerderij r0. Deze werd bewoond door Johanna
Maria Kriellaars, getrouwd met de landbouwer Jacobus Johannes
van Riel (zie de kaart, afb.2). Omstreeks 1970 werd dit com-
plex gesloopt voor de reconstructie van de Kerkstraat en de
aanleg van een rotonde.

Ook de boerderij Kerkstraat 7 werd eÍgendom van Wi1lem Kriel-
laars. In 1867 kocht hÍj het complex van Barbara Janssen,
weduwe van Johannes van den Diepstraten, sclmen met haar zoon
Jan. Er hoorde meer dan 5r5 hectare grond bij. Ook deze oude
hoeve ging tegen de vlakte en werd {parna door de erfgenamen
van lrlillem herbouwd (zie foto 3) J'. Hier woonden de zoon
Gerardus Adrianus Kriellaars en zijn vrouw Adriana Johanna
Meuwissen.

Foto 3: Het woonhuis van de in 1906 herbouwde boerderij
Kerkstraat 7 staat eveneens op de geneenteiiike
nonunenteniijst ( foto A.I{. Jansen, 1996 )
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Besluit
Voor zover bekend gaat de geschiedenÍs van de bebouwing bij
de Brigidakerk terug tot het begin van de zestiende eeuw. 0f
er vóór de komst van de kerk vlak voor 1500 ook aI huizen of
boerderijen stonden is niet te achterhalen. In de tweede
helft van de zestiende eeuw staat er ontrent de kerk een her-
berg met de naam De Vaick (Kerkstraat 5). Rond 1600 is deze
,reràwenen en lag dit terrein braak. Op deze hofstad heeft de
parochÍe in 161.7 de eerste pastorie opge-richt. Deze was

ilechts 30 jaar de woning van de pastoor. Van 1758 tot L834
was het opnÍeuw een herberg.
Uiteindelijk vererfde het voormalige pastoriiehuis dat tussen
de boerderijen Kerkstraat 3 en 7 Iag, via de familie Schoen-
makers en Meuwissen aan de familie Kriellaars. Dat geschiedde
eveneens met de hoeve Kerkstraat 3, terwijl ook de boerderij
Kerkstraat 7 in handen van deze familie kwam. Het is een mooi
stuk geschiedenis van d.e ontwíkkeling van de bebouwing rond
de oorspronkelijk nogal eenzaam gelegen Brigidakerk, waarbij
de verwevenheid van de Bavelse families een grote rol heeft
gespeeld.
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1OO JAAR
LAURENTIUSKERK ULVENHOUT

TIJD VOOR EEN SPECTACULAIR CADEAU
door Frans van Genuchten

Eind september viel bij alle inwoners van Galder, Strij-
beek en Ulvenhout een bÍjzondere brief in de brievenbus.
Deze brief bevatte een prachtige kleurenkopie vcrn twee
glas-in-lood-ramen die eens in de Laurentiuskerk van U1-
venhout zaten.
Maar weinig mensen kunnen zich de ramen nog herinneren.
Bijna 40 jaar lang lagen ze achteloos verborgen op houten
palets op de pastoriezolder aan de Dorpstraat totdat ze in
december 2000 de nieuwsgierigheid prikkelden van architect
Frans Ruys en koster Jan Geerts.
Volgens de heer H. Kurvers van de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg een spectaculaire vondst.
Restauratie en terugplaatsing in de doopkapel rechtsvoor
en in de oorspronketijke Mariakapel linksvoor in de kerk
is volgens hem een uitstekend idee. Het zou de grote
kleurrijke gebrandschilderde ramen links en rechts in de
kerk weer verbinden met de prachtige oud-en nieuwtestamen-
tische rcrmen boven het monumentale orgel. Samen met het
orgel vormden deze gebrandschilderde ramen het kostbaarste
en mooiste bezit van de kerk. In.het verleden lieten Deken
Fick (1902-1914) en pastoor Vermunt (1919-1958) deze ramen
plaatsen, geholpen door schenkingen van bekende Ulvenhout-
se families.
Een stuk dorpsgeschiedenis dat in onze moderne, dl te za-
kelijke tijd weer waard is om in ere te herstellen.
En daar wil de vijf jaar oude "Stichting Restauratie kerk-
gebouwen Ga1der-Strijbeek-Ulvenhoutrr vanaf nu tot 2004
zijn schouders onder zetten.
Het kan een prachtig cadeau worden van alle inwoners aan
een kerk die in 2004 haar honderdjarig bestaan gaat vie-
ren. De Stichting vraagt alle inwoners om donateur te
worden of te blijven van bovengenoemde Stichting.
Zo gaat het dikwijls met kostbaarheden. Jarenlang verguisd
worden ze uit het stof gehaald met de vraag "hoe is dit in
godsnaan mogelijk?"
Dat ze in 1963 op zolder gelegd zijn hebben we te danken
aan de oplettendheid van de toenmalige bisschop van Breda.



51

Te goeder trouw en onder invloed van de moderniserende
tendÉnsen in de jaren zestig werd de hele Ulvenhoutse kerk
toentertijd onder leiding van de architecten Siebers en

van Daal met toestemming van pastoor Eppings flink onder
handen genomen. Wat de ramen betreft heeft het bisdom daar
in 1963 ijlings een stokje voor gestoken. Anders hadden we

nu geen enkef gebrandschilderd raam meer gehad. Nota bene

allànaal schenkingen van parochianen. Die kun je toch niet
zo maar naar de schroothoop verwij zen. De ramen die er al
uit gehaald waren werden daarom enigszins schuldbewust op

de zólder gelegd. De ramen die nog onaangeroerd waren zijn
later door 

-de diverse kerk-en parochiebesturen wel net het
juiste respect behandeld. Met behulp van diverse groots
ópgezette loterijen werd er voldoende geld bijeen gebracht
om-ze in stand te houden. EIke bezoeker van de kerk kan er
daardoor nog steeds van genieten.

TOEVAT BESTAAT NIET.
Dat waren de woord.en van Frans Ruys, toen onder zijn
toeziend oog op 22 november van het vorig jaar de ramen

vervoersgereed gemaakt werden door medewerkers van het
b.v. c1aÀbewerkings Bedrijf Brabant (GBB) uit Tilburg.
Op dezetfde dag àat de ramen de pastorie verlieten vond

namelijk in Aerdenhout bij het klooster Alverna de begra-
fenis van pastoor Eppings plaats. En wie niet in toeval
gelooft wordt hierbij nog extra gesteund doordat op een

van de ramen te zien is hoe de rijke koopmanszoon Francis-
cus in bruine pii, achthonderd jaar geleden, op de berg
Alverna bij Toscane een verschijning krijgt van Christus
aan het t<ruis. Franciscus krijgt hierbij zelf de wonden
(stigmata) van Christus in zijn handen.

Glazeniers van de bekende ateliers van Joep Nicolas hebben

deze ramen hoogstwaarschijnlijk tussen 1904 en 1'925 ver-
vaardigd in opdracht van deken Fick of van pastoor Ver-
munt.
Het moet toch mogelijk ztln dat wij met zijn allen in het
rijke Ulvenhout, Ga1der en Strijbeek deze ramen weer in
hun oude luister herstellen. Mede naar het voorbeeld van

de rijke Franciscus die aI op jonge leeftijd zijn hele
rijkdom betangeloos heeft weggeschonken.

t
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Het standbeeld van Binck bii het nuseun in Alphen.
De gelijkenis net de oprichter virn Brabants Heen js tref'
fend. In zijn boek toont hij het logo van Brabants Heen en
de tekeninq van een grafheuvel.

foto's Kees Leijten
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STANDBEETD OPRICHTER BRABANTS HEEM

WILLEM BINCK
0p zaterdag 15 juni 2002 werd te A1phen een standbeeld
onthuld voor pastoor Willem Binck, de oprichter van Bra-
bants Heem en de grondlegger voor de heemkunde in Brabant.
Maar wie was deze Willem Binck ?

Willem Johannes Cornelis Binck werd geboren op 10 augustus
1882 in Leur. Zijn vader Rombout Willem Binck was leer-
looier van beroep. Zijn moeder, Anna Catharina Victorie
Souter kwam uit een doktersfamilie. tJillem Binck groeide
als enige jongen op, tussen acht neisjes. Drie van hen
stierven op jonge leeftijd.
Hij doorliep de lagere school in Oudenbosch. Nadien zat
hij twee jaar op het kostschool in Rolduc (Limburg). In
1898 ging hij naar het klein seminarie Ypelaar in Bavel.
Naderhand doorliep hij het groot seminarie en werd in 1909
in Hoeven tot priester gewijd.
In 1910 werd hij benoend tot kapelaan in Oostburg en in
1913 in Breda. Te Breda richtte hij de Katholieke vereni-
ging "Sport Staalt Spieren" op en stimuleerde de voetbal-
sport. Hij had dan ook reeds snel de bijnaam "de Voetbal-
kapelaan".
In 1926 werd Willem Binck tot pastoor van Terneuzen be-
noemd en in 1932 volgde zijn benoeming tot pastoor van
Alphen. Binck ambieerde naar eigen zeggen, reeds vanaf
1916 de pastoorszetel van dit eenvoudige goedaardige en
diepgelovige boerendorpj e .
Twee dagen na zijn installatie in Alphen kwam hij reeds in
aanraki4g met documenten over de Alphense historier €ÍI

'werd,,.jn§fqg$' gegfepen door de geschiedenis en de oudheid
van dit geb'ieör'.Een van dertë documenten berichtte over een
pest- of heikerkhof ., ofschoon er rond Alphen nergens een
dergelijk kerkhof te bekennen was. Binck besloot zich hier
in te gaan verdiepen. Met medewerking van toenmalig burge-
meester Huybregts en zijn archivaris Erens werd het ar-
chief van de Abdij van Tongerlo doorgespit. Aan de hand
van gegevens uit dit archief werd de geschiedenis van
A1phen opgeschreven.
In 1936 werd het pestkerkhof uiteindelijk blootgelegd en
is daarmee het enige bekende pestkerkhof uit de late Mitl-
deleeuwen.
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Tegen 1940 zette Binck zich in voor de heemgedachte. Als
tegenhanger van de Duitse sibbekunde wilde hij het Bra-
bantse curtuur-en vorkseigene voor de Brabander bewaren.
veel mensen kreeg hij in deze gedachte mee. Door het
uitbreken van de Tweede wereldoorlog moest hij zijn plan-
nen uitstellen, maar direct na de oorlog werd de draad
weer opgepakt, zodat in november 1947 Brabants Heem werd
opgericht. Deze stichting zou uitgroeien tot een grote
koepelorganisatie van heemkundekringen voor Noord-Brabant.
Tot 1952 was hij zelf voorzitter van het Brabants Heem en
gaf hij in geheel Noord-Brabant lezingen. Hij werd daarbij
altijd vergezeld door Koster Nol Oomen uit Alphen. Na 1.9s1
fungeerde hij a1s "beschermheer" van de Stichting.

Tijdens de Tweede trtereldoorlog heeft tdilIem Binck zich
enorm ingespannen voor het verzet en bracht menig onder-
duiker veilig onder. Na de oorlog heeft hij diverse onder-
scheidingen ontvangen, waarop hij trots was.

t,{ilIem Binck was een fanatiek amateur-archeoloog en histo-ricus. Hoewel hij veen historische boeken bestudeerde en
serieus correspondeerde over de historie schroomde hij
niet zijn fantasie mee te laten spelen. zo droomde hij van
een Romeins castellum in Arphen en vond. er een. De Arphen-
se kerktoren, die hij "zeker Keldermansch" noemde, met
niet meer bewijzen dan wat bouwkundige gelijkenissen. Een
ander hoogtepunt was de vondst van een Merovingisch graf-
veld in Alphen in 1950.
llli1lem Binck had ook gevoeÍ voor de sage van het volksver-
haal. zo schreef hij in 1945 na gesprekken met oudere
parochianen "0mzwervingen in de Alphense praehistorie".
Ondanks zijn grote interesse voor de oudheid was Binck ook
een echte priester. Hij preekte op menselijke en gemoede-
tijke wijze, daarbij leunend op het altaar. Kinderen mochthij graag, Hij buurtte met de communicantjes en misdie-
naars hadden het goed bij hem. Het contact met meisjes en
vrouwen verliep veel moeizamer. Binck kon autoritair en
dwingend zijn.
ÀIphenaren die hem hebben meegemaakt kennen hem ars een
zonderlinge naar gedreven priester.

rn 1963 ging hij met emeritaat en beleefde samen met zijn
huishoudster een gelukkige oude dag in Alphen. op 2 decem-
ber 1'971 stierf hij na een kort ziekbed op 89 jarige 1eef-
tijd in Breda. Hij werd begraven in Alphen tussen de ge-
sneuvelde Alphenaren en de Poolse bevrijders. Hij had zich
geen betere rustplaats kunnen wensen.

1'

BREDA KNABBELT WEER AAN BAVEL

0p 10 september 2AO2 berichtte BN/De stem dat het gemeen-

tebestuur van Breda het uitbreidingsplan Nieuw-wolfslaar

ààt-ui: Baver behoort arsmede het gebied aan de Seminarie-

;;; * de rlodderdreef per 1 februari a.s. "Breda" wil
noemen. De telefoon- en postcodenunmers worden ook aange-

past.-,1à-.rraagt je df , moet dat nou. Waarom de identiteit van

tàt o,rd" óinneken en Bavel, later Nieuw-Ginneken weer

verder aangetast ? De dorpsraad van Bavel is het er niet
mee eens en ook de huidige bevolking van dat gebied niet'
We wachten af.

Alle Markeloërs Yanaf
1670 samen oP Gd'Íoltt
MARKELO Ze hebben er vijf jaar aan
gewerkt, maar het resultaat mag er zijn; de

§tichting Heemkunde Markelo heeft alle
geboortèn, huwel[iken en sterfgevallen die
vanaf t67o in het Twentse dorP zijn geregi-

streerd, in kaart gebracht en gebundeld op
een cd-rom.

Op het schijfie staan zo'n 15o.ooo na-

men. "In het zoe§rogramma kan men zoe
ken op zeven verschillende trefiroorden
zoals 'doop', 'lidmaat' en'begraaf , zegt A,

Vedders vah Stichting Heemkunde. (ANP)

*
'{}r,
*

t,,

*tr\í

Het zou leuk ziin
Ginneken en Bavel.

dit ook te realiseren voor de geneente
Maar wie doet het ?
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NIEUUIS UIT
door Kees Leijten

HET MUSEUM

GOUDEN BRUILOFTEN IN DE VORIGE EEUW
Op 1 september j.1. opende ons museum de tentoonstelling
GOUDEN BRUITOFTEN IN DE VORIGE EEt lil.
Niet minder dan 65 bruiloften zijn er te zien.
De oudste zijn uit 1931 ( Ginneken); 1933 (Strijbeek); 1935
(Ulvenhout).
Bavel spant de kroon met een 70-jarige bruiloft.
VeeI mensen staan op de foto's. Misschien U ook wel.

UTELO
Op zondag 6 oktober opende Paulus een tweede tentoonstel-
ling in zijn museum gewijd aan het gouden jubileum van
UTELO.
Het is een tentoonstelling van veel bloemen en tuinen op
foto's van de jubilerende vereniging. Mocht U die aan kun-
nen vullen dan houden we ons vanzelfsprekend aanbevolen.

BOERDERIJEN i

Het jaar 2003 is het jaar van de boerderij. Paulus wil daar
in het museum uitgebreid aandacht aan besteden.
Op 2 februari openen wij een fototentoonstelling daar over.
Wij zoeken foto's van de boerderijen in Bavel, Galder, Gin-
neken, Grazen, IJpelaar, Heusdenhout, Strijbeek en Ulven-
hout zoals dÍe er uitzagen vóór 1940.
Zoals U gewend bent krijgt U de foto, na kopiëren, binnen
twee weken ongeschonden weer terug. l{ie helpt ??
Het mogen ook kleine kiekjes of familiefoto's zijn waar de
boerderij geheel of grotendeels op te zien is.
De S.H.B.0. (Stichting Historisch Boerderij Onderzoek te
Àrnhem) zegde reeds haar medewerking toe.
Ook de provincie Noord-Brabant

OUDERWETSE KLEDING
Uit de nalatenschap van Palnyra Gijsel (1914-2002), des-
tijds huisgenote van pastoor Doens te Ginnekenrontvingen we
een aantal kledingstukken uit het begin van de vorige eeuw.

C"//ecl,e

57

In de afgelopen maanden kwamen weer vele kleine en grote
voorwerpen binnen voor onze collectie. We hebben alles
ondergebracht in de volgende deelcollecties:

CAFé
kristallen wijnglas

CURIOSA
wapenschild gemeente Ginneken; koperen tafelschuier; beeld-
je in klederdracht; 2 bromfietsplaatjes;

DEVOTIONALIA
handboek voor de katholieke moeder; 6-ta1 heiligenbeeldjes;
40-tal bidprentjes; wandbord "Onze Vader"; lepeltje Vasten-
actie

ELECTRÀ
toneellamp

FOTOGRAFIE
grote foto Fazanterie;

KLEDING
zeeÍ oude dameskleding
borstrok; 1 corset en 2

100-ta1 foto's Gouden Bruiloften

o.a. 2 schorten; 3 onderbroeken; 1

halsbontj es

Ceramique (9 stuks)

SCHOOL

kist met schoolplaten

SERVIESGOED
oud serviesgoed van Regout en Société

SPEELGOED
autobus Air-France; Pot knikkers

VERENIGINGEN
vaantje Ulvenhouts Welzijn (1987)

Poo/ut
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I{INKEL
oud doosje Haagse Hopjes; tabaksblik; cederhouten sigaren-
kist; ouderwetse sigarendoos

DE SCHENKERS WAREN mevrouw; de heer of familie:
J.van Damme; P. Dingemans; A. van Dun- Bastiaansen;
A.van Eijl-van de Klashorst; A.Jansen; A.de Kanter;
J.de Lange- Feijen; C.Leijten; N.van Loenhout; C.Peeters;
R.Polman; C.van Schendel ; J.Sommen;
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MAENCRUYD EN M]U\NKOP
IN DE KRUIDENTUIN VAN DE PEKHOEVE.
door Harry Verhoeven.

Zondag B september 2002 fungeerde de Pekhoeve als pleis-
terplaats voor de deelnemers aan de grote fietstocht van-
uit feestend Breda. Velen bezochten bij die gelegenheid de
kruidentuin en wisselden gegevens uit over het kweken en
gebruiken van allerlei bijzondere planten. Via een folder
werden zeventien "zomertoppers" aangeprezen. Voor belang-
stellenden waren er ook zaden beschikbaar, onder meer van
maencruyd en maankop.

De naam maencruyd voor judaspenning vinden we bij oude
kruidkundigen als Kilian en Dodoens. De naam slaat op de
ronde zilverwitte tussenschotten van de platte eironde
vruchten.Ook de door Linnaeus gegeven wetenschappelijke
naam Lunaria Annua houdt hiermee verband. Maar er ligt nog
een andere link naar de naam: Dodoens beschrijft de platte
bruine zaden als "van maecksel bijnae een halve maene
gelijckende". Hij brengt judaspenning onder bij het ge-
slacht van de violieren; de oude Duitse naam "Mondviole"
(=maanviolier) wijst in dezelfde richting.
Volgens Dodoens geloofden de alchemisten dat "het saet
ende het middelste velleken seer bequaam zijn om seghels
te maken van Mars ende andere dolende sterren", maar
Dodoens zelf heeft sterke twijfels over de samenhang tus-
sen astrologie en plantkunde.
Onze benaming judaspenning wijst op nog een andere gelij-
kenis, namelijk die met geldstukken. Onze oosterburen
spreken van "Judas Silber1inge", in Frankrijk kent men de
plant onder de naam "Monnaie du pape" en bij Dodoens vin-
den we de naam Penninck-Bloemen. Een oude Franse naam is
"Clef de montre", horlogesleuteltje, vanwege de overeen-
komst tussen de vruchten en de sleuteltjes waarmee lang
geleden de zakhorloges werden opgewonden.

Papaver somniferum is de officiële naam voor de maankop,
die ook wel slaapbol of blaunmaan genoemd wordt. Somnife-
rum betekent slaapverwekkend. Het melksap uit de wand van
onrijpe vruchten levert na drogen de stof opium, de grond-
stof voor. morfine en heroine. De laatste is een sterk ver-
dovend, maar niet ongevaarlijk genotmiddel. Morfine speelt
in de geneeskunde een onmisbare ro1.
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len r!t, die Zaterdagmorgen te Strijbeek
begon, was niet zoo groot als men alge-
meen verwacht had. De deelnemers waren:

1 Categorie A: J. Achtien (F.N.); H. C.
. Dolk (F.N.); H. Vintges (F.N.); P. J. Nor-
, tier (Sarolea); H. TÉ. A. ,Blok (H.D.); l.
Renqoy (Rush); E. v. Kekem (D.I(.W); J-
W. Wittenberg (Simplex); C. N. v. d. Voort
(H.D.); J. A. Kraan (H.D.); C. Krut (H.D.);
W. König (Gnome et Rhone); J. F. N. Jopers

, (Cnome et Rhone); J. E. Fyma (Ariël);
J. H. Sybrandy (Ariël); ,P. Oosterbaan
(Ariël) ; J. H. Dupont (Ariël); J. A. Vosse-
naar (Lady); C. A. de Ridder (H.D.).

Categorie_ Bj G van Twist (H.D..)'; Iil/.
Maaskant (H.D.).

Half acht 's morgens werd gestart te
Strijbeek van welk punt uit het direct over
Belgisch grondgebied ging.

rn sP1RT-EcI{o d.d. 20 juni lgzg verscheen dit verslag van
de 9e Dunonceau-Bekerrit vanuit Strijbeek.
ueet ienand daar -rets neer over te vertellen ? ons JidJan Bastiaansen vond het tussen zijn krantenknipsels.
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AI bij de oude Grieken was de plant a1s verdovend middel
bekend: Morpheus, de god van de slaap, werd afgebeeld met
de slaapbol in zijn hand. Toch verbouwden de Grieken de
maankop in de eerste plaats om de olie, die uit de zaden
gewonnen werd. De vrucht is een doosvrucht, die lijkt op
een peperbus. Onder het stempelschj.ld bevinden zich kleine
zijwaartse openingen, waarlangs de zaden naar buiten ko-
men. Deze zaden bevatten geen stoffen met verdovende
werking; ze smaken zacht, àoet en olieachtig. hlij kennen
ze als maanzaad op kleine broodjes. Maanzaadolie wordt ook
voor het maken van zeep en verfsoorten gebruikt.

A1s sierplant zijn beide soorten van grote waarde: geen
winterboeket zonder maencruyd en maankop.

BRIEVEN VAN PAULUS

is het inforrnatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daes-
donck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438, ver-
schijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel inforrnatie voor de leden ook
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en BaveI, de gemeente Ginneken en Bavel en
de gemeente Nieuw-Ginneken.

Redactie : Kees Lei,jten; Ànneke Oomes; Jan van der Westerlaken
Redactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK U1venhouL, 076-5612742
Lay-out en vormgeving: Kees Leijten

De heemkundekring'Paulus van Daesdonck'werd opgericht 3 april 1975 en ko-
ninklijk erkend als vereniging op 25 novenber 1975. De vereniging is inge-
schreven bij de Kaner van Koophandel te Breda onder nummer V 282568.

Secretariaat : Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bave1, 0161-43.34.88
Bankrekening : 52.18.33.639 t.n.v.paulus van Daesdonck
Girorekening : 37.13.311 t.n.v.pauIus van Daesdonck
Ledenadninistratie : Paulus van Daesdonck, postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.

MUSEUM

De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres pennendijk 1
Het museum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en
elke noensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 -
16.00 uur. In juLi en augustus is het museum gesloten.
Het nuseun is ondergebracht in de "stichting paulus' Museurn', (S 10.49.79)
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- Goede vriendschap
Er is ook weinig

is zeldzaam
vraag naar

LIDMÀÀTSCHÀP
Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 septernber tot 31 au-
gustus. Naast diverse heenactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en ex-
cursies geeft de kring het tijdschrift'Brieven van Paulus'uit. Het Iid-
maatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 2002-2003: 15,- Euro per jaar.


