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glas-in-lood ramen van de Laurentiuskerk in Ulvenhout
ztjn aan restauratie en beveiliging toe.
Dit najaar start weer een grote loterij zoals in 1 983 en
19BT om geld bijeen te brengen voor de restauratie van de kerk
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Nieuw-Ginneken, 15 hooimaand 1995.

GLAS

ULVENHOUT

i

4851 TK Ulvenhout

rEL. (076) 61 23 oo

van Ulvenhout en de Kapellen van Galder en Strljbeek.
voor Ad Jansen eens in het Memoriaal van
de St.-Laurentiusparochie te duiken en de geschiedenis van de
glas-1n-loodramen te ontrafelen.
De sponsors van ons museum h/erden ook dit Jaar weer ontvangen
om met hen blj te praten over ons aller heemkundemuseum en de
flnanciele zo"gen van dlt instituut.
Dit jaar daalde de lintjesregen neer op de heemkundekring Pau1us van Daesdonck, een Kring die dlt jaar 20 jaar bestaaL en
met vele activiLeiten op \^/eg is naar de eerste kwart eeuh/.
Veel erover leest U i-n deze aflevering van de Brieven van Paulus,
bekend om ztJn publlcaties, maar nog nlet, vereeuwigd in
Een goede gelegenheld

GLAS IN

LOOD
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Ireeml<undel<ring

PAULUS VAN DAESDONCI(
Nieuw - Cinneken

Na de agenda van de Algemene ledenvergadering afgewerkt en genoten te hebben van een Iekker bakje koffie met worstebrood
zal pater Theuns ons wat meer vertellen over de geschiedenis
en vooral over het ontstaan van de tuin en de grot, die gelegen

zljn tegenover het klooster.
Dlt jaar bestaat de tuln honderd jaar en dal is voor ons een
reden aan grot, tuin en klooster wat meer aandacht te besteden.
Aanvang 20.15 uur

Nieuw-Ginneken, Hooimaand 1995.

Beste Heemvrienden,

ïk

hoop U na een fljne vakantie weer
tember a.s. 1n Meersel-Dreef.

24 apr11 heeft de heer Frans Govers ziin verhaal verteld
over de pllotenhulp in de 2e !rl.O. Een activlteit die veel
slachtoffers heeft geëist en waarvan maar weinig piloten het
ulteindelljke doel Engeland bereikt hebben.
Een aangrljpend verhaal, waarover vreemd genoeg eigenlijk nog
maar weinig bekend is.

ontmoeten op 4 sep-

Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur van de heemkundekrlng Paul-us van Daesdonck.

/

De laatste Brieven van Paulus van het twintigste vereniglngsjaar llggen voor U. Als één van de laatste activiteiten vi-erden we op 3 apr11 de twintigste verjaardag van Paulus met een
avond over onze Nieuwginnekense Rijksmonumenten. Guus Rombouts
en Jan Jonk tracteerden ons op prachtige diars van onze kerken,
kapellen, dorpshuizen, boerderijen en molens.
Na het worstebrood heeft Astrid Hoogerheijde ons laten genieten van één van haar vele films, D.1. het restaureren van het
Museum aan de Pennendijtt en de festiviteiten, die blj de opening hebben plaats gevonden. .

te

\t

--- "'
.--'Jan van der Westerlaken,
voorzitter.

CURSUSSEN OUD-SCHRIFT

1995/96

Op

Op

3 september beginnen

we

het eenentwintigste verenigings-

jaar met de opening van de tentoonstelling rrop en om de grensrr.
In onze ruimte voor de wisselende tentoonstellingen zuIlen tot
en met januarl oude landkaarten en prenten te zien zijn over
onze omgeving en het oude hertogdom Brabant. Voor iemand die
van oude landkaarten houdL zal van een bezoekje aan deze tentoonstelling zeker geen spijt hebben.

vier septeinber zal het thema de Grens tijdens onze
jaarvergaderlng een rol spelen. Deze vergadering wordt ditmaal
gehouden blj de paters van Meersel Dreef.
Ook op

Het Bredase Gemeentearchief organiseert 1n het cursusjaar
1995/96 ten behoeve van amateurhistotticl, genealogen en andere
belangstellenden cursussen ?toud-schrif trt.
De cursussen ztJn bestemd voor beglnners en voor gevor ,a""0"n.
De deelnemers leren het lezen eE@r-i-jpen van t sffie
van de te behandelen
documenten. De lokaal-h1m
teksten krijgen de nodÍge aandacht.
De lessen worden 1 x per 14 dagen van 19'30 - 21'00 uur gegeven;
voor beginners op 12 dinsdagavonden en voor de gevorderden op
12 maandagavonden.

Cursusgeld:

f 95r- incluslef

lesboek.

Inlichtingen en opgave van deelnemers:
Gemeentearchlef Breda, te1. 076 294429.
Aanmeldingen vóór 1 oktober 1995.
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AGENDA

1995.

juli-

( 85

)

20e

2 Museum gesloten.
15 Brleven van Paulus 105.

augustus

september

Op maandag

november

6 Museum gesloten.
9-12 Brabants Heemkamp te Valkenswaard*
31 Einde 20e verenigingsjaar.

december

3. Jaarverslag door de

secretaris.
het financieel beleid en de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar door de penning-

4. Verantwoording van

meester.

5. Verslag van de kascommlssie (de heren
6.

voor het verenlgingsjaar 1995-1996. Chrlst Christianen treedt af.
8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden volgens rooster a1s bestuurslid af de heren l,í.A.
Langen en J.A.M. Grauwmans. Zij stel-Ien zich herkiesbaar.
ïngevolge artikel 6 l1d 2 van het Huishoudelijk Reglement
dienen de namen van andere kandidaten mlnstens 5 dagen
vóór de vergadering aan het secretariaat bekend te worden

open.

Brieven van Pqulus 107.
U.

Het museun is geàpend
7e zondag van de maand 14.00 17 .00 uur ( niet
juli en augustus)
elke woensdag van 14.00 16.00 uur
( behalve ausustus )
VOLKSKUNDEDAG

TE

opgestel<le be-

7. Benoeming van de leden van de kascommissie

Lezing

Activiteiten van Brabants Heem, ook voor
ïnformatie Brabants Heem 08866 1982.

Christ Christianen

Harrij Frljters.
Vaststellen van de door de pennlngmeester
groting voor het jaar 1995-1996.
en

Museum open.

3 Museum

15

paters

1. lrlelkomswoord door de voorzltter.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d.19-9-1994
gepubliceerd in B.v.P. 102 p.51 en 52.

1 Museum open.
15 Brieven van Paulus 106.
13

de

AGEND A

1 Begin 21e vereniglngsjaar.
3 Museum open

5

4 september 1995 houdt onze heemkundekring ztjn

twintigste algemene ledenvergadering in de zaal- van
te Meerseldreef. Aanvang 20.00 uur.
De agenda luidt a1s volgt:

Opening van de nieuwe tentoonstelling: rrop en
de Grensn 14.00 uur.
4 20e Jaarvergadering bij de paters in Meerseldreef, aanvanB 20.00 uur.
9 Open Monumentendag. 13.00 uur fietstocht''
30 Volkskundedag te Oirschot*
,^/-

oktober

JAARVERGADERING.

OIRSCHOT.

Voor de derde maal organiseert de Stlchting Brabants Heem
dj-t jaar een volkskundedag.
De dag wordt gehouden te Oirschot op 30 september a.s. en
heeft a1s onderwerp de jaarfeesten frvan Kermis tot Ker'stmisrr
Hebt U belangstelllng?
fnformatie-adres Postbus 1 302 Den Bosch.

gemaakt onder overlegging van een voordracht met 10 hand-

7n

tekeningen en een bereldverklaring van de kandidaat, dat
deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
9. Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met
f 5r- per jaar in verband met de hogere druk-en verzendkosten van het tiJdschrift.
10. Bespreklng van het programma voor het a.s. verenigingsjaar.
1 1. Rondvraag.
12. Slulting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.
Pauze (+ 21.00

- 21.30 uur). Koffle met worstebrood.
Na de pauze vertelt pater J.Teuns O.F.M.cap van de paters
van Meerseldreef hoe 100 jaar geleden het Mariapark is
onLstaan.
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oPEN MONUMENTENpAG 1 995.

In het kader van de Open Monumentendag 1995, zal op zaterdag
9 september
doncktf een
monumenten

1995 door de heemkundekring rrPaulus van Daes-

fletstocht georganlseerd worden naar een tweetal
op het grondgebied van de gemeente Nieuw-Ginneken.

Het programma is als volgt:
13.00

uur: Start fietstocht bii

14.00

uur:

14.30

16.00

17.00

uur:
uur:

uur:

DE JARTGE PAULUS VIERT EEN FEESTJE !

Heemkundig Museum Pau1us

van Daesdonck, PennendiJk 1 te Ulvenhout;
Aankomst bij de ttBoerderij van Sjokett, Grazenseweg 3 te Grazen. Het betreft hler een boerderij
dle gerekend kan worden tot de zogenaamde hallehulsgroep. De boerderlj dateert in oorsprong uit
de eerste helft van de 17e eeuw. Aan deTe boerde- \
rij zijn aI dlverse historische publicíties gewijd (o.a. in het Jaarverslag 1993 van de StlchLing Historlsch Boerderij-onderzoek;
Vertrek naar Daesdonck. Onderweg za1 gesfopt worden
bii café Oud-striibeek waar gelegenheld is om een
consumptie te gebruikenr waarn'a verbrokken wordt
naar de oude poort van Kasteel Daesdonck.
Bezlchtiging van de oude poort'van Kasteel Daesdonck. Dit kasteeltje dat eeuwenlang werd bewoond
door de heren van Daesdonck, lag op een eiland
in een vijver oprde westelijke oever van de rivier de Mark, ter hoogte van de tegenwoordige
trscheele Brugtt.-.0p 27 november 1831 is het kasteeltje afgebrand en een half jaar later de
nabijgelegen boerderij. De bouwval van heL kasteeltje werd gesloopt. De boerderij werd een
honderdtaL meters verderop herbouhld. Tljdens de
wederopbouw van deze boerderij werden enige 17e
eeuwse overblijfselen van het kasteeltje in de
boerderlj Daesdonckseweg 5 verwerkt.
Einde fletstocht.

zullen op deskundlge wijze van een toeworden voorzien door leden van de heemkundekring
ttPaulus van Daesdonckil.
De lengte van de fietstocht is circa 1 5 km.
De tocht door het fraaie landschap van Nieuw-Ginneken kan
in plaats van met de flets ook gereden worden met de auto.
Deel-nemende automrrbillsten worden verzocht op de aangegeven
tljdstippen bii de verzamelpunten te zijn
De bezienswaardigheden

lichtlng

door Anneke Oomes-v.d. Berg.
Maandag

3 apr11 1995 was hef precles 20 jaar geleden dat

een

vijftal enthousiaste heemvrienden blj elkaar kwam om een
vereniging op te zeLLen. Deze verjaardag was een mooie aanleiding om eens terug te blikken op wat oude beelden van
Nieuw-Ginneken.

1975 was niet alleen het oprichtingsjaar van de heemkundekring Paulus van Daesdonck, maar dlt was ook het Monumentenjaar. Ook de basisscholen wilden hier aandacht aan besteden.

Jan Jonk en Guus Rombouts, beiden verbonden aan de Rosmolenschool besloten daarom samen de gemeente in te trekken om
de vele monumenten op dia vast te leggen om deze 1n hun lessen
te kunnen gebruiken. De diaserie 1s 1n zijn geheel bewaard
gebleven en werd nu voor het eerst getoond aan leden van de
heemkundekring. De heren Jonk en Rombouts hadden geen tekst
bfj hun beelden voorbereid maar vanuit de zaal kwam er vo1doende toelichting. Omdat dit echter wat chaotisch werd,
heeft Jan van der Westerlaken de microfoon ter hand genomen
om de beelden te beschrijven. En wat Jan nlet wist dat
wisten andere aanwezigen wel. En zo kreeg iedere aanwezige
een zee? uitgebreide kijk op de vele monumenten die onze

rijk is.
In twlntig jaar tijd is er we1 heel veel veranderd aan de
monumenten. Vele zijn inmiddels gerenoveerd en gerestaureerd.
De diars toonden hoe hard dat ln veel gevallen nodig vías.
gemeente

De beide molens bijvoorbeeld l^Iaren hard aan restauratie toe
en zijn ook al lang geleden opgeknapt. Van het opknappen van
de Korenbloem in Ulvenhout had Guus Rombouts ook een diaserj.e gemaakt. Door tijdgebrek moest deze serie echter vrij
snel worden gedraaid en er vías niet veel tijd om de beelden
toe te lichten. Helemaal onbesproken konden ze natuurlijk
niet blijven, Jan zal altijd zoon van de mulder blljven en
bovendlen was ook de huidige molenaar Ton van der I'lesterlaken aanwezig om de beelden van commentaar te voorzlen.

I
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Tijdens*de werkzaamheden dan wel, want tijdens de feestelijke
opening door burgemeester v.d. Ven stonden de meeste vrijw111igers bescheiden achteraan. Er víaren nogal wat mensen op
de opening afgekomen en Astrid had moeite met het vlnden van
de werkers van het eerste uur.Met de camera maakte Astrid
nog een rondje door het museum dat er met publiek ineens
heel anders uibziet dan met harde werkers. En wat staan de
spullen dle iedereen steeds voor Paulus meebracht mool uitgestald !
Vele leden vonden de weg naar de Fazanterie om van deze
twintigste verjaardag van Paulus iets moois te maken.
Het meest bijzondere aan deze avond was toch wel dat er dit
keer nlemand van buitenaf uitgenodigd hoefde te worden
maar dat zowel de film als de diars verzorgd werden door
leden van de jarige heemkundekring Paulus van Daesdonck.

Astrid

Kerseboom

interviewt het öestuur van Paul.us van

Daesdonck.

Tijdens de pauze trakteerde rrPaulusfr op worstebrood. Een
onverr^/achte maar welkome traktatle die door iedereen werd
gewaardeerd. Na de pauze werd een van de vele f1lms die
Astrld Hoogerheide in het verleden heeft gemaakt getoond.
Tijdens de vorlge jaarvergadering had ze al aangeboden het
materlaal eens te laten zien. Astrld heeft van zoveel verschillende evenementen Bmm films dat de keuze niet gemakkelijk moet zijn geweest. Er is echter toch een voor de hand
liggen$e film uitgekomen. !,/ant wat was nu heel belangrijk
in heLf 20 jarige bestaan van Paulus. . . .
Nat,uuÉlljk het museum.
Het museum voor het nageslacht vastgelegd.

- Ook Omroep Brabant besteedde aandacht aan het 20-jarig bestaan van Paul-us.
Astrid Kerseboom intervieuwt Kees Leijten (r) en Jan van
der WesterTaken (1).

Inmiddels 9 jaar geleden deed de mogelljkheid ztch voor om
een permanent museum in te richten. De film geeft een goede
lndruk van het vele werk dat toen is verricht door het bestuur en enkele andere fanatiekelingen. De film beglnl op
de zolder van de Mariaschool waar alle bezlttingen van Paulus
opgeslagen lagen om slechts een en,,kele keer te worden tentoongesteld.
Er moest heel wat aan het pand aan de Pennendijk verbouwd
worden voor het museum kon worden lngericht. Het meeste werk
vras vrijwilllgerswerk. De kleine groep mensen die hiervoor
verantwoordelljk was staat gelukklg ultgebreid op de film.

n9
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LINTJESREGEN OVER PAULUS.

door Kees Leijten.

Jaarlijks dalen als een regen de onderscheidlngen neer over
vele verdienstelljke Nederlanders, die hun sporen verdiend
hebben in de politlek, de cul-tuur of het maatschappelijk
l-even.
Het jaar 1995 betekende voor anze Kring een ware lintjesregen.

De bestuursleden Jan van

der Westerlaken en

Wim Langen kregen

uit de handen van burgemeester A.BaxBroeckaert, die op de haar eigen charmante wijze de loftrompet

hun onderscheiding

w
,slsÈ*ÈiÈiiu*

Jan en Adrie van der Westerl-aken (foto Jan Brosens)

stak over de verdiensten van beide onderschelden Nieuwginnekenaren.
Jan van der Westerlaken, die zijn sporen verdiende in de polijaren) en het Ulvenhoutse verenigingsleven. Hij is een van de oprichters van onze heemkundekring in
1975.
Wim Langen verdiende zijn sporen op de veillng(28 jaar), in de
boerenstandsorganisaties en in het Bavelse verenigingsleven.
Sinds 1 985 is hlj bestuurslid van onze heemkundekring.
Ook een aantal van onze leden deelde 1n de feestvreugde.
Toon Kremers (Teteringen) werd onderschelden vanwege zljn 40-

l@il'Ien-Jtjubileum in het onderwijs en zíjn jarenlange
activiteiten i-)n fret Teteringse vereniglngsleven.

Pieter van Ypdren (Bave1) kreeg z:.jn onderscheiding uitge-

reikt op het Kadaster in Apeldoorn. Pieter kreeg de onderscheiding voor ztjn verdiensten bij het Kadaster en voor zijn
activltelten in de politiek van onze gemeente.
Bob Zwijnenburg (Bavel) kreeg zijn onderscheidlng enkele dagen
later uitgerelkt door burgemeester Bax. Bob ontvlng de onderscheiding voor zijn werk binnen het Kadaster, voor zijn actlviteiten 1n het verenigingsleven en zijn politieke activiteiten
in de raad van Nieuw-Glnneken.
AIIe gelauwerden onze

-

Wim

en Rret Langen ( foto Jan Brosens

)

gelukwensen.
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'Brieven van Paulus gewiid aan

...

Het Bavelse klooster
en haar bewoonsters
door E11y Zwijnenburg.
Donderda1 20 april j.1. was een delegatie van de Heemkundekrlng
Paulus van Daesdonck speciaal naar het Bavelse klooster Segaan
het eerste exemplaar van de ttBrieven van Paulusrr, voor het
grootste gedeelte gewijd aan het klooster en haar bewoonsters,
aan de zusters aan te bieden. 0mdat deze overhandiging natuurlljk met een officieel en feestelijk tlntje gepaard ging,
waren daarblj ook aanwezig een delegatie van het kerkbestuur,
pastoor Riemslag en namens het hoofdbestuur van de Congregatle
der Penitenten Recollectinen, waar de zuslers toe behoren,
zuster Louisa. Zfj allen werden door de zusters zee" gastvrlj

om

nog enkeTe r.mpressles
uit het kTooster van BaveL

ontvangen.
MET VEREENDE KRACHTEN.

Nadat iedereen voorzien was van een lekker kopje koffle, nam de
het
voorzitter van de Heemkundekring, Jan van der Ïíesterlaken,
woord en vertelde hoe het idee was gegroeid om eens 1n frde
brieven van Paulus[ aandacht te besteden aan het Bavelse klooster en haar bewoonsters.

ít\5 -.,''

- Zr.Ansel-ma van Eert ontvangt het eerste exemplaar urt
handen van voorzitter Jan van der westerlaken.
/"hJ"a

de

Brc,senS

i
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PILOTENLIJNEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG.
Le.ztng door de heer Govers voor Paulus.
door Anneke Oomes-v. d. Berg.

I
Dat idee was zotn 2 jaar geleden gebóren, toen hlj met het toenma11g gemeentebestuur in de pastorle van Bavel een vergadering
bljwoonde. Hij kwam er toen over aan de praat met Ad vermeeren,
die als bouwkundige 1id is van het kerkbestuur.
Toen echter vorig jaar in de gemeenteraad het beslult werd genomen en krediet beschikbaar werd gesteld om het klooster om te
bouwen tot sociaal-culturele accomodatie kwam dat idee in een
stroomversnelling. Er moesten snel mensen worden gezocht om
erover te schrijven, fotors moesten worden opgediept, enz.
Zuster Anselma, moeder overste van het klooster, was meteen bereld om zich eens over de annalen van het klooster te buigen en
e.e.a. te schrijven over de geschiedenis van de zusters. Ad Vermeeren beloofde e.e.a. op te diepen over de architect van het
klooster Dom Paul Bellot en diens geheel eigen stij1, dle hij
aan z:-jn gebouwen en dus ook aan dit klooster, gaf. Jan van
der Westerlaken zou ook zijn steentje bljdragen. Ad Luijten
beloofde fotors te maken en zo werd het vereende krachten
dezerBrieven van Paulusf no. 104 geboren.

Het za1 niemand ontgaan zljn dat het inmiddels vljftig jaar
geleden 1s dat Nederland werd bevrijd.
In de media worden we hier bijna daaglljks mee geconfronteerd.
In oktober 1994 heeft men in Nieuw-Glnneken de 50ste verjaardag van de bevrijding al gevierd. Ter gelegenheid van deze
vlering is toen een academisch symposium gehouden. Eén van
de gasten vJas de heer Frans Govers. Hij is hoogleraar aan de
hoge school in Eindhoven en heeft een aantal boeken geschreven met betrekking tot de oorlog. Deze boeken zijn gebaseèrd
op een groot aantal onderzoeken maar vooral- op gesprekken
met hen die in de oorlog actief víaren. Bfjvoorbeeld actlef
bfj de pilotenhulp. Over deze pilotenhulp ging ook de lezing
voor de heemkundekring op maandag 24 apr11 j.1. Tljdens het
eerder genoemde symposium had de heer Govers slechts 30 minuten om hierover het een en ander te vertellen maar hlj
heeft tljdens deze gelegenheld uitgebreid de kans gekregen
om zijn verhaal van toen ult te te dlepen.
De heer Govers is 1n het bezit gekomen van een album met
daarin aantekeningen van plloten die ondergedoken hebben gezeLen in Erp. Met de verzetmensen van toen heeft hij deze
boeken uitgediept.
Het was natuurlijk ulterst onverstandlg destijds van die verzetmensen, de familie Otten utt-Érprom aantekeningen te bewaren en niet alleen aantekeningen maar zelfs fotors en
brieven van de plloten maar gelukklg is dit album nooit
ontdekt door de Dultsers. Nu is het natuurlljk een prachtig
naslagwerk aan de hand waarvan verhalen van verzetsmensen
kunnen worden gecontroleerd. Want dat 1s in het onderzoek
naar verzetsdaden natuurlijk erg moei11jk. Het zijn allemaal
verhalen en die kunnen in de loop der jaren uiteraard lets
veranderen waardoor ze hun historlsche waarde verliezen.
RECONSTRUCTIE

Er zijn in Nederland nog een paar van die naslagwerken boven
tafel gekomen na de oorlog. Veelal pas vele tientallen jaren
later. En als je dan die boeken en de verhalen gaat vergelijken dan kom je een heel eind in de reconstructie van pilotenlijnen die tijdens de oorlog ontstonden. Langs deze lijn
werd getracht om neergestorte piloten terug naar Engeland
of Amerika te krljgen. Dit was een ulterst riskante onderneming. Van de 8000 neergestorte plloten (en ander vliegend
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personeel) wlsten er slechts 600 Nederland te verlaten. En
van die 600 zijn er ulteindelijk slechts 300 in geslaagd om
via België, Frankrijk en Spanje in hun vaderland terug te
keren.
Er is bijvoorbeeld een geval bekend waarblj meer dan 30
piloten via veel omzwervingen door Brabant in Antwerpen terecht kwamen. Daar was de lijn echter geinfiltreerd en al
deze plloten zLjn in Antwerpen omgekomen. Omdat het echter
zaak was zo min mogelijk te weten van de route (dus waar de
piloten vandaan kwamen en door wie ze verder geholpen werden
kwam zolets pas heel laat, soms zelfs pas na de oorlog aan
het 11cht. )
Het spreekt voor zich dat nlet alIeen de piloten veel gevaar liepen maar ook de pllotenhelpers. Zij riskeerden hun
leven. Niet zelden werden verzetsgroepen opgerold. Vele
verzetsmensen kwamen om, veelaI in concentratlekampen.
Slechts een enkeling dle opgepakt is, heeft de oorlog weten
te overleven.

JE HELPER
Er zijn slechts weinig pllotenhelpers die bewust voor deze
riskante ondernemingen hebben gekozen. De meesten ztjn er door
een toevallige omstandigheid ingerold. En zli die eenmaal
geholpen hadden bij het laten onderdulken van pilot{n werden
steeds weer ingeschakeld door verzetsgroepen. Over het algemeen wisten buurtbewoners we1 van de i11ega1e activiteiten
van hun dorpsgenoten maar toqh wisten een gröot aantal groepen
uit handen van de Dultsers te blijven. Er is zelfs een geval
bekend waarbij de helper overal in Qet rond bazuinde wat hij
allemaal deed voor het verzet. Toch is deze man nooit opgepakt. Ook de familie Otten heeft z:-in activiteiten lang kunnen
volhouden ondanks het feit dat heel Erp geweten moet hebben
wat er in het huis in het mldden van het dorp aan de hand was.
De piloten maakten tenslotte gebrulk van de tuin en deze
grensde aan het schoolplein. Eén blik over de schuttlng en
iedereen zag man,nen rondlopen die daar nlet thuls hoorden.
Bovendien moesten er nogal wat extra monden worden gevoed en
de plloten moesten ook gekleed worden. Dit alles kan niet aan

DOOR TOEVAL WORD

de aandacht van de Erpernaren
SLACHTOFFERS

zijn ontsnapt.

stap verder in de pilotenlijn ging het echter we1 fout.
Eerst liep de lijn die via Limburg liep al een keer fout.
Deze werd opgerold. En later werd ook Tante Coba, een verzetsvrouw die op het moment van arrestatie net een nieuwe piloot
van de famille Otten uit Erp had gekregen, gearresteerd. De
piloten werden meleen gefussileerd en Tanle Coba pleegde Loen
verzeL door de Nederlandse vlag over de lichamen te leggen.
Een

ZLj werd vervoerd naar het kamp Vught en ze is later in een
van de vernietlgingskampen omgebracht. Ondanks deze gevaren
r^raren er toch steeds mensen bereid om risicors te nemen en verzeL te plegen door piloten te helpen naar hun vaderland terug
te keren. Deze mensen kregen echter na de oorlog niet de erkenning die ze verdienden en waarop ze soms ook, hadden gehoopt. Een van de broers Otten bijvoorbeeld hoopte op een
burgemeesterspost en dacht dat zijn verzetsverleden daar we1
bij zou kunnen helpen. Hij 1s echter nooit burgemeester geworden en ook kregen hij en zijn broer en zussen niet de erkenning van de Nederlandse regering, die ze verdiend hadden.
Zij hebben gedurende de oorlogsjaren 51 piloten helpen ontsnappen en kregen daarvoor in Amerika de hoogst mogelijke
onderscheiding.
GEEN ERKENNING VOOR PILOTENHELPERS
De familie Manders uit Bake1, die ook 35 à 40 piloten hebben
geholpen werden na de oorlog met de nek aangekeken. Omdat
80% van de verzetsmensen communistisch was, werden de Manders
ook als communist gezien en zij hadden geen leven meer in
het katholieke Bake1. Gedesillusioneerd zijn zíi geëmigreerd.
Toen meneer Manders echter ernstig ziek werd, ziin zii teruggekeerd maar ztj kregen van de gemeente noch van de regering
steun. Na enkele omzwervingen is er door toedoen van Prlns
Bernhard eindelijk veranderlng gekomen 1n de uitzichtloze
situatie en werd mevrouw Manders gerehabiliteerd. Haar man
was toen lnmiddels al overleden.
Dit soort praktijken hebben e.r ook aan meegeholpen dat veel

verhalen over de pilotenhulp jarenlang niet ziin verteld.
Pas de laatste jaren komt y7n eo ander op gang. Nu pas hrorden album§ ter inzage gegéven aan mensen die een reputatie
hebben opgebouwd met betrekking tot het hleergeven van
feiten. Een van die personen die dat vertrouwen hebben weten op te bouwen met verzetsmensen is de heer Govers.
Hij heeft zeer veel gesprekken gevoerd met de betrokkenen
en is daardoor zeJ'f heel betrokken geworden dat blijkt uit
het hele relaas dat hlj voor de heemkundekring Paulus van
Daesdonck

hield.

Voor hen die nog niet Senoeg gehoord hebben over de pilotenlijnen of die zich willen verdiepen in de materie' verwijs ik graag naar de boeken die de heer Govers over dit
onderwerp heeft geschreven. Deze zljn bij de goede boekhandel te verkrijgen. voor de duidelijkheid wil ik nog
vermelden dat de lezing van deze avond gebaseerd is op het
boek Pyama-House.
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10 zijn de kinderjaren
20 gaat men aan I t paren
30 moet men zljn getrouwd
40 is men we1 wat oud
50 komen drongemakken
60 gaat men aan tL zak.ken
70 kan men nog wel leven
BO

wordt ons toegegeven

90 neem rt leven af
100 rust men 1n I t graf

iïfi

;i,1

Gelezen op de scheurkalender (2\
HOE STERFT

t:

EEN....

Astronaut: hij vaart ten heme1.
Houthakker: hij legt er het bijltje bij neer.
Jager: hij schlet er het hachje bij 1n.
Kleermaker: hij gaaL naar de knoppen.
Koster: hij blaast zljn kaars ult.
Leraar Nederlands: hij zeL er een punt achter.
Leraar Víiskunde: hij rekent af met zijn 1even.
Lerares Handwerkz zij stikt.
i-.

lÍeerbericht 95
Heiligen in de Weersvoorspelllng

Heemkundlg

Juli

hooimaand

,-

29

dondermaand

Drie dagen vóór Sint Jacob goed
Geeft Korenoogst in overvloed.

- oogstmaand - korenmaand
Is rt weer op llarla Hemelvaart (15/8) uitgelezen
Zo zal heel de herfst voortreffelljk wezen.

augustus

september herfstmaand - fruitmaand
Geeft Slnt Mlchiel (29/9) Seen w]-Jn
Dan geeft Sint Ga1 (14/10) azl-Jn

IN

MEMORIAM

JAC VAN GILS.
ukker

.

door Kees Leijten.
Vijf maal per jaar reed ik naar de drukkerij van Jac van Gils
aan de Semlnariehreg in Bavel. Jac was de drukker van de
Bri-even van Paulus sinds in 1980 nummer 30 verscheen.
Nlet minder dan 75 afleveringen heeft hij afgeleverd, met een
oplage van aanvankelijk 400, later lange tijd 700 en nu 800
exemplaren, vijftien jaargangen van gemiddeld 260 paginars.
Alles bljeen ruim 2500 pakken A 4.
Meestal bracht ik de copy op woensdag. Dan was Jac in ztn
drukkerij druk bezig met [Ons B]adrr, weekblad voor Bave1.
Wanneer moet tt klaar ztjn, vlas,.zrjn eerste vraag. Ik gaf Jac
meestal 10 dagen, wetende dat er vanzelf nog rn week bijkwam.
En dan was er tijd voor rn praatje. Jac was opgewekt, lachte,
vertelde de laatste mop. Ook moest de gemeentepolitiek doorgesproken worden. Vooral in de vier jaren, dat hij geen wethouder hras, waren de gemeente-financiën, jarenlang zijn
portefeuille, een dankbaar onderwerp van gesprek
De Brieven van Paulus waren bij hem in goede handen.
De laatste keer, nummer 104, werd erg vertraagd.
Toen 1k na drie weken foeterde dat het zo lang duurde was
zijn verweer: ttKees, ik heb griep en ik kom er niet van afrr.
Het was tn week voor de datum dat hij het fatale bericht
kreeg. Ik heb vijftien jaren erg goed en plezierig met Jac
Brieven van Paulus.
houd een fijne herinnering aan een te vroeg overleden
Jac van Gils.

mogen werken aan de

Ik
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JACK VAN GILS
(de bekende Brleven) liggen klaar om gevouvíen en geniet te
worden, daarnaast ligt een stapeltje uitnodigingen voor een
bruiloft en tussen een restpartij van Ons Blad en het clubblad van een handbalclub liggen consumptiebonnen te wachten
op de horeca-uitbater die ze nodig heeft. Tijd voor koffie.
Na mljn gemopper over de raadsvergadering aangehoord te hebben
legt Jack weer snel uit waarom hij dit deed en zoals bijna
altijd geef ik hem weer gelijk. Snel lopen we door wat actuele
politieke zaken. Nu Jack hreer wethouder is kan hij weer doen
waar hij zo goed in is: besturen. We kletsen ook nog even
over allerlei bestuurlijke zaken 1n de regio en verbazen ons
r^reer over het onvermogen van veel polltici om gewoon te

Heel plotseling, maar niet onverwacht overleed op tweede pinksterdag Jack van Gils
Jack de politicus, wethouder, loco-burgemeester, bestuurslid
van allerlei.verenigingen maar vooral Bavelaar en mens laab
een leegte achter.
Kees Geerts, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Bavel en
in de polltiek een van de naaste medewerkers van Jack heeft
op verzoek van de redactie zijn impressies hreergegeven over
deze bijzondere mens.

GILS, EEN
door Kees Geerts.
JACK VAN

I\iIARKANTE

PERSOONLIJKHEID

.

Wie was Jack van Gils? Het antwoord op die vraa$ liikt niet
zo. moeilijk: wethouder van de gemeente Nieuw-Giàneken.
Dat antwoord is toch te eenvoudig.
Jack van G1Is was meer dan een wethouder met grote bestuur11jke kwaliteiten. Hij was vooral iemand die zich met hart
en z1eI 1n w1lde zeLten voor de gemeenschap waarin h1j
leefde. Een man met kwalltelten, maar ook met zijn zwakheden. tíie Jack hras, zeker aIs persoon, wil ik duldelijk maken door een korte beschrÍjving te geven van edn bezoek van
mlj (zoals zo vaak 1s gebeuSd) aan Jack.

Het is zaLerdagniddag en ik roep tegen onze meiden (Sanne

luisteren.
verrast Jack mij. Hij vraagt of ik het ook een goed ldee
vind om extra geld beschikbaar te stellen voor restauratie
van een gebouw bij een monumentale boerderij. Dat is weer
typisch Jack. Altijd vraagtekens bij monumentenbeleid, toch
weer gewoon handelen zoals het moet.
In ons gesprek worden we even gestoord door de Pasto(o)r van
de Laurentiusparochie die tijdens het tenni-ssen (op de baan
bij Jack) uit de koelkast bij Jack een verfrisslng pakt. Via
de politiek komen we bij andere zdxen. Jack vertelt me lets
over de organisatie van de Polenreis voor de Harmonle (daar
was de secretaris dus voor bij hem). Hij verheugt zich op
dat bezoek, immers Polen heeft een bljzondere plaats in zijn
hart. Niet alLeen Polen trouwens, maar zeker ook trde Pol-enrr.
De herdenking van de vijft,igjarige bevrljding van NieuwGinneken was daar een voorbeeld van. AIs ik nog even de feestelijke ontvangst van de bevrijders (de Engelsen en de Polen)
in het najaar memoreer zie ik Jack hleer glunderen. Zo ken ik
hem: trofs op het feit dat hij voor anderen iets goeds heeft
mogen organiseren. Ík zie hem weer voor me tijdens de feestavond in Jeugdland waar hij als echHrabantse gastheer (ni3
was immers tijdelijk burgemeester) zo genoot van het feit, dat
anderen het naar hun zin hadden.
Mljn meiden komen ons halen, we moeten mee de tuin 1n. Na een
bezoek aan de klppen lopen we tussen de fruitbomen en kijken
we rond naar het gebied waar Jack zích zo thuis voeIt.
rrstrak misschien wel Bredarrzegt hij en de spiit klinkt door
in zijn stem. Maar ook het gevoel voor realiteit wat hem zo

Dan

en

Myrthe): ttik ga naar Jack, gàan jullie mee?tt. Dlrect springen
ze blj mlj in de auto en tljdens de rit naar Jack roepen ze
aIle bijnamen/koosnamen die ze ondertussen voor Jack bedacht
hebben. Voordat we uitstappen r^raarschuwen ze mij dat het víeer
niet zo lang moet duren als de vorige keer, maar eenmaal
blnnen ziLben ze snel bij An achter de piano. Jack ziL in de
drukkerij. Als ik daar naar toe loop bedenk 1k dat 1k hem nog
even aan moet spreken over het feit dat hij tijdens de vorlge
raadsvergadering toch weer net iets anders deed dan we hadden
afgesproken. Ik ben die verrassingen gewend en weet dat hij
daar altijd goede redenen voor heeft, maar toch even aan de
orde stellen. In de drukkerlj is het zoals gewoonlijk een
overzichtelijke puinhoop. Jack heeft aI bezoek, het is de
secretaris van de harmonie die nog snel iets regelt. Jack begroet me hartelijk en ik loop even langs de stapels drukwerk.
Aangeboren nieuwsgierigheid zorgL ervoor dat ik snel- kijk wat
er 1igt. Hele stapels van het periodiek Paulus van Daesdonck

\

kenmerkt.
AIs de meiden wel erg hard aan me sjorren 1s het tiid om afscheid te nemen. Jack dolt nog wat met de jongste en vraagt
gelijk of ik wat drukwerk mee wil nemen voor de secretaris
van het Oranje-Comité (waar hij voorzitter van is). Net voor
1k instap krijg ik ook nog de consumptiebonnen mee: rrDie
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29
had 1k eerglsteren aI af moeten geven maar....tt en ik weet
wat er komt want Jack heeft nu eenmaal een ruime afleveringstijd van het drukwerk. Ik herinner hem (zoals iedere keer)
nog even aan het fractieberaad voor aanstaande donderdag (en
1k neem me voor hem daarover toch ook nog even te bellen).
Tot slot vraagt hij me de groeten te doen aan Marion (zoals

altijd).

kijk ik nog even om: daar staat Jack, in
werkkloffie waarin hij z:-ch zo goed voelt. Hij
zwaal-t en we zwaaien terug:..... Houdoe Jack, het was aange-

Als

zljn

we wegrijden

naam

gewone

bij je te zijn.

Geschokt en bedroefd vernamen

wij het be-

richt van het toch nog onverwachte overlijden

van de heer

J.H. VAN GILS
wethouder van de gemeente Nieuw-Ginneken

Jack van Gils was bijna 13 jaar wethouder
van onze gemeente.
\Mij zullen ons Jack van Gils blijven herinneren als een bijzonder bekwaam bestuurder.
Vanwege zijn groot besef van verantwoorde-

lijkheid, werkte hij met inzet aan het vinden

van oplossingen voor de samenleving tan de

gemeente die hem zo dièÍbaar was.
Zijn overlijden is een groot verlies.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar
zijn vro.rw, kinderen en familie.
Wij wensen hun sterkte in deze moeilijke dagen.
.

Burgemeester en

wethouders van
Nieuw-Ginneken
A.T.J. Bax-Broeckaert,

ln

herinnerin-e aan

(

JACI( \/AN GILS
Geboren op 30 juli 1934 in Ginneken en
overleden op 5 juni 1995 in Bavel.

In zijn eigen vertrouwde omgeving is hij

yín

ons heenge-eaan. Het is heel snel ge'gaan, zo sneldat hij het zelf maar nau\r'eIijks kon bevatten. Een sterke man, verrast door een slopende ziekte. Vlak voor
zijn dood heeft hij het Sacrament der Zieken ontvangen en berustte hij in zijn lot.

Hij

grote beurt gehad, waardoor corrosie wordt voorkomen. Het resultaat 1s goed zichtbaar en laat zien, dat het bedrag van
Í zo.000r- dat deze restauratie gekost heeft, goed besteed is.
rn dit artikel gaan we de gebrandschilderde rannen bespreken,
dle nu nog in de kerk aanwezig zijn. Ze r^rorden op bijgaande
situatietekeni-ng met letters aangegeven. rn de tekst wordt
verder met cijfers verwezen naar de fotots, gemaakt door Jos

heeft ervoor gekozen de weg naar het

hem en ons veel goed gedaan.
ken U allen daarvoor.

Wij

bedan-

Zodat alles zoveel meer betekent

En alles kleuren krijgt

Bavel, 6 juni

Zonder iets zeker te weÍen

Dit kan de laatste dag zijn

door A.W. Jansen.
Inlelding
A1le vensters in de kerk van Ulvenhout waren voor de renovatie
van het interieur in 1963 voorzien van gebrandschilderd g1as.
Een gedeelte hiervan is bij de inwendlge verbouhring vervangen
door blank glas-1n-1ood. De ramen in het koor, transept, op
het oxaal, boven de hoofddeur en in de beide kapellen naast
de hoofdingang zijn toen echter gehandhaafd. De kerk is door
de witte muren en de vensters met blank gtas we1 een stuk
lichter geworden.
De gebrandschilderde ramen in het dwarsschlp zijnr Dà zeventig
of meer jaren toe aan een grot,e opknapbeurt. rn het noorderdwarsschip is het meest westelijke a1 gereed. Een Bredase flrma
heef t de ramen gedemonteerd, schoongemaakl en vervolgens r^reer
a1s een legpuzzel ineen gezeL. Ook het ljzerwerk heeft een

einde af te leggen met slechts het gezelschap van zijn -eezin. Di€_ steun die velen
hem op afstand hebben gegeven, heeft

Wij herinneren ons de daadkracht en het
optimisme \r'aarmee hij voor zijn gezin en
voor velen in de Bavelse en Nieuw-Ginnekense gemeenschap klaarstond. Hij heeft
ons geholpen en verrvachtte nooit een
rvoord van dank.
Wij, zijn vrouw en zijn kinderen, vinden
het jammer dat hij niet meer de kans
heeft gehad van een rustige oude dag te
genieten. \À/ij vertrouwen erop dat hij nu
zijn welverdiende rust heeft gevonden.
\\Iij zullen hem missen.

burgemeester
J.G. Coppens,
secretaris.

DE GEBRANDSCHILDERDE RAMEN IN DE LAURENTIUSKERK
VAN ULVENHOUT.

1995.

vuldigheid in beeLd gebracht. In de rozet: de H.Geest in de
gestalte van een duif, daatonder God de Vader met de sgmboTen
van het koningschap en Càrrstus met het krurs. Het raam dateert van L905.
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De ramen ull

de beginjaren van het kerkgebouw

1904,
begon de bouwpastoor, Louls Flck een nieuw trLiber Mentorialistt,
ofwel een nieuw rrdagboekrr, waarin alle belangrijke gebeurtenissen door de pastoor moeslen worden genoteerd. Vol trots gaf
hij een opsomming van de schenkingen van de ilweldoeners[,
waardoor de kerk meteen kon worden voorzien van een aantal ',
gebrandschilderde ramen: vljf 1n het koor, een dubbelraam met
rozeL op het oxaal en vier ramen in de toenmalige Antonluskapel (nu de Mariakapel) aan de noordzljde naast de ingang. In
1905 volgden de doopkapel en het ?aam boven de hoofddeur (zie
afb.1), 1n 1910 het eerste dubbelraam (letter F) in het zuiderdwarsschip en in 1912 het eerste (letter I) in het noordtransept
Pastoor Flck heeft het werk nlet kunnen afmaken: hij overleed
op 24 januari 191q. Het pastoraat van zijn opvolger Jacobus
Joossen duurde maar vijf jaar. Tijdens deze periode, die bovendien samenviel met de Eerste Wereldoorlog, kwam er van verdere
inrichting van het kerkgebour^r weinig terecht.
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De periode van pastoor A. Vermunt ( 1 9 1 9- 1 958 ) .
ïn de bijna veertig jaar dat deze pastoor van de Ulvenhoutse
parochie was, werd het kerkgebouw uitbundig voorzien van muurschilderingen en beelden. Het grootste deel van deze versiering
die zo typerend was voor de periode van het rrRijke Roomse
Levenrt, is bij de renovatie in 1963 víeer verdwenen.
Gelukkig zijn de vier gebrandschilderde dubbelramen (G.H.J.K. ),
die pastoor Vermunt tussen 1921 en 1924 1n het dwarsschip
heeft laten plaatsen, bewaard gebleven. Daarmee was dit werk,
waarmee bouwpastoor Fick begonnen was, voltoold.
De ramen 1n het priesterkoor nader bekeken.
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(l{) en op het zangkoor (N),
afkomstig
zijn
van
G1a§verzekerings
Maatschapdie
de Utrechtse
pij. De ramen in de doopkapel (L) werden geleverd door Jozef
Menke 1n Gogh.
De vijf ramen in het koor (A L/n E) kwamen tegelijk met de
bouw in 1904 tot stand. Ze kostten toen Í 600r- per stuk. Ze
brengen het leven van Jezus in beeld. De indeling is de gebruikelijke: bovenaan een tafereel uit het Nieuwe Testament,
met daaronder een voorafbeelding uit het Oude Testament. l,íe
gaan ze 1n volgorde van l1nks naar rechts bespreken, waarblj
de beschrijvlng van de voorstel-lingen is overgenomen uit het
rrMemoriaalrr van pastoor Fick.
vormen de ramen boven de hoofdingang
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Roerlnond. Een uitzondering
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Afb.2 : Het niddenvenster in het
priesterkoor wepd in 1904 geschonken
door de fanilie Cugpers-Storm. Hier
het bovenste gedeelte, dat de dood
van Jezus aan het kruis uitbeeldt.
Afb.3 : In het onderste gedeelte van
het niddenvenster in het priesterkoor
de voorafbeelding van.de kruisdood
uit hqt Oude Testarent. Onderaan de
wapens van de f anil-ie Cugpers en Storm,
Van OldenneeL en Van ZugTen van Nijevelt.

Het eerste raam (A) hrerd geschonken door de gemeentesecretaris
Gerardus W11helmus Metsers (1833-1904) en zijn vrouw Theodora
Johanna van Gool (1847-1915). De secretaris heeft de kerkwijdlng echter niet meer mogen meemaken. Hij overleed op 7 april
1904, drie maanden voor de plechtigheid plaats vond. De familie
Metsers bewoonde het nog steeds bestaande rrLindenhuijstt op
Dorpstraat 49.
In het bovenste gedeelte zien we de boodschap aan Maria, met
daaronder de boodschap van de verlossing aan Gideon, steunend
op het schild, omdat God die hem verschijnt zijn sterkte 1s.
De Engel des Verbonds voorspelt hem als voorteken het dubbel
mirakel der natte en droge schapevacht. Onderln staat vermeld:
trG . t'I. MeLsers-van Gool rr .
Het tweede raam (B) werd aangeo-oden door oud-kapelaan Petrus'
van Eekelen. Het, bovenste tafereel stelt de geboorte van
Chrlstus voor, met daaronder de te vondeling legging van Mozés.
Het mlddelste raam (C) is een geschenk van de eigenaar van
Anneville: Frederik Prosper Ch.J. Cuypers (1835-1914) en zljn
echtgenote Jeanne P. E . B . Storm ( 1 836- 191 4') .
Het stelt voor: de overwlnnlng van Christus op de duivel door
het kruis, voorafgebeeld door Abraham dle aan Melchi-sedech de
bult brengtr op zijn vijanden behaald. Deze bestaat hier uit
een kostbare schaal en een soldatengordel. In het raam vindt
men onderaan de wapens van de famllies Cuypers en Storm, met
daaronder die van de aangetrouwde families Van Oldennee1
(links) en Van Zuylen van Nijevelt (rechts), gehuwd met respectievelijk de dochters Maria en Charlotte (zte afb.2 en 3).

Het vlerde raam (D) werd geschonken door Martinus van Hooijdonk (1846-1926) en zijn kinderen. Hij u/as landbouwer op Notsel,
waar zijn boerderij aan de Strljbeekseweg stond. Later vroonde
hij op DorpsLraaL 67.
\
Het bovenste tafereel stelt de verrijzenis van Christus uit het
graf voor, door Hem zelf vergeleken met het driedaags verblijf
van Jonas in de walvis.
Het vijfde en laatste raam (E) in het koor was een geschenk van
Adrlanus Hubertus van Leijsen (1832J922), penningmeester van
het kerkbestuur. Hfj bouwde het nog steeds bestaande fraaie
dorpshuis Pennendijk 7 .
De hemelvaart van Chrlstus vindt haar voorafbeelding 1n de
opneming van Eli-as, die aan Eliseus zijn mantel achterlaat.
Onderaan staat de naam van de schenker van het raam.
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het raam op het ', zangkoot,, ,
daterend van l9O5

Het Itzangkoortr.
op de ttzangLrj-bunerr boven de hoofldingang vindt men een dubbel
raam met daarboven een rozeL (N). rn dib=]aatste de voorstel_ling van de H.ceci11a, terwljl daaronder links David en rechts
de H. Gregorius wordt afgebeeld. Deze ramen, die Í 55orhebben gekost, werden geschonken door Hendrik wagemakers
(1835-1905) en z:-jn vrouw Maria Anna lrlagemakers (1847-1917),
Dorpstraat 103. zij werden bij de bouw van de kerk 1n 1904 geplaatst (zie afb.

4)

De voormalige Antoniuskapel
Naast de hoofdingang treft men aan de noordzijde de Mariakapel
aan. De taferelen op de gebrandschllderde ramen laten ons zien,
dat deze kapel vroeger was toegewijd aan de H.Antonius. Ook
deze kapel werd reeds in 1904 van gebrandschilderd glas voorzien.
De vier ramen werden betaald uit bijdragen van:
1. Antonlus van Dijk (1836-1908) en zijn vrouw pltronella
Meeren (1841-19i0), mede-elgenaren van de pekhoeve, die
nagenoeg alle grond aan de westzijde van de Dorps Lraa' in
eigendom hadden. rn 1885 bouwden zij voor zichzelf een
rfrentenierswoningtt, Dorpstraat 50, afgebroken in de jaren
zeventÍg voor de nieuwbouw van Nelemans Mode.
2. Cornelia Schoenmakers (1834-1910) en haar zuster pitronella
Maria schoenmakers (1851-1928), wlnkeliers op DorpsLraaL 65
(1ater herbouwd).
iF

f/et eerste raam links in de voormaf ige Antoniuskape7, DU tlariakapel, laat de prediking aan de vlssers zien.
Het werd geplaatst in 1904.
Afb. 5

Afb. 6 : Het tweede raam van de vroegere AntoniuskapeT met
het verhaaL van een jongen, die uit de derde verdieping vie7,
maar door inqrijpen van Antonius ongedeerd bleef. Ëqt raam
r.s eveneens geplaatst in 1904.

3.

Golstein: over haar ztjn geen gegevens gevonden.
Pastoor Fick heeft de bijdragen van deze personen niet afzonderlijk genoteerd.

mevrouw Van

Het eerste raam (letter 0) in de trAntoni-uskapelrt, gezien vanaf
I1nks, stelt zt-jn prediklng aan de vissers voor (zte afb.5).
Het tweede (P) verhaalt het voorval meb een zesjarig kind, dat
uit de derde verdieping valt, maar ongedeerd blijft. Ondervraagd door een geschrokken moeder vertelt het klnd, dat hlj
werd opgevangen door een man. Boven blj moeder thuls wijst
het klnd op een schllderlng van Antonius en zegL: rldeze was hetrl
De gebeurtenis speelde ztch af in 1830, 600 jaar na de dood van
Antonius (zte afb. 6).

2r9

Het derde raam (O) vertelt, hoe de vader van Antonius beschuldlgd wordt van moord. A1s. de oude man voor zijn rechters staat,
roept Antonius de dode even tot het leven terug. Steunend op
zljn doodskist verklaart deze, dat Antoniusrvader onschuldlg is.
0p het vierde raam (R) zteL men hoe Antonius een afgekapte
voet op de plaats terug zeL. De jongen had de heilige horen
preken: Itals uw voet u ergert, kap hem dan af tr en had dat lets
te letterlijk opgevat. De moeder kwam naar Antonius, die de
voet er hreer aan zeLLe.

De doopkapel

@evindenwenaaStdehoofdingangdedoopkape1.
Er bevindt zich maar één gebrandschilderd raam (L), dat de
doop van Johannes door Christus uitbeeldt. Evenals dat boven
de hoofdingang, dat de H.Drievuldigheid (zte afb. 1 ) in beeld
brengt, werd het geschonken door Antonlus en Pitronella van
Dijk. Ook dit glas dateert van 1904 (zie afb. 7) Het transept
@astoorF1ck,methetp1aatsenvangebrandschi1derde ramen in het dwarsschip. Van de totaal zes rrdubbelramenttkwam het eerste (F) in 1910 en het tweede (I) in 1912
tot stand, respectievelijk in het zuldtransept en 1n het
noordtransept. De beide ramen kostten ieder f 1.230r-Ze werden aangeboden door W.Fick-van Etten te Qosterhout.
willibrordus Adrianus Fick (1849-1919) was een broer van
bouwpastoor L.Fick. Hii was kassier, voorheen ook grossier
en fabrikant, te Oosterhout, waar hij achtereenvolgens
woonde aan de Markt en in de Kerkstraat.
Hij overleed op 2 augustus 1909, toen de kerkramen nog niet
geplaatst waren. Ztjn weduwe Adriana L.C. van Elten heeft
dan ook de schenkingen moeten voltooiën.

Afb. 7 : Het doopraam toont de doop van Johanr?es door Christus. Het werd in 1905 gemaakt door Jozef tlenke uit Gogh.

Ieder venster bestaat uit twee ramen met spitsboog, met
daartussen aan de bovenzijde een rozeL, het geheel geplaatst
in een gemetselde nis met spitsboog. De ramen aan de zuidzijde hebben vanaf rechts gezien, respectievelljk tot thema:
God de Vader, God de Zoon en God de H.Geest, speciaal met
betrekklng lot het leven van Marla. Aan de noordzijde hebben
de taferelen,achtereenvolgens tot thema: Geloof, Hoop en
Liefde.
Het meest westelijke raam (F) in het zuidtransept stelt in de
rozeL God de Vader voor. Links boven: Joachim en Anna voor de
gouden poor.t (huwelijk), daaronder haar opdracht in de tempel:
rechts boven: de geboorte van Maria, daaronder haar huwelljk
met Jozef. Geheel onderaan, verdeeld over de twee ramen, de
naam van de schenker: rfW. Fick-van Ettenrr (afb. B en 9)

?A1

beeldt
Het eerste raam (I)-in het dwarsschip aan de noordzljdevan
aanbidding
de
boven:
Llnks
uit.
in de rozeL het Geloof
in de
het Kerstkind door herders en wljzen, daaronder Jezus
1n
Jezus
daaronder
tempel; rechts boven Jezus en st.Janneke,
van
naam
de
vermeldt
dubbelraam
het ouderlijk huis. ook dit
de schenker: rrW. Fick-van Ettenrr'

Inlg2lwerddoorpastoorVermuntdedraadweeropgepakt.In
tot
drie jaar tlid kwamen de resterende vier dubbelramen
per
stuk'
1.900,stand. De kosten bedroegen toen echter Í
twee aan de zuldzljde vermelden a1s schenkers de namen:

Fr.

De

(1847-1919)
o0men-schoenmakers. Franciscus Jacobus 00men
rtrente-

Notsel. In 1903 liet hlj een fraaie
nierswoninS''bouwen,hUDorpstraatll3.Bijdeplaatsingvan
de ramen was hij a1 overleden, zadaL ztJn weduwe Catharina
Maria Schoenmakers (1845-1936) fret werk heeft afgemaakt.
Pastoor Vermunt geeft in z:-Jn notities in het rtMemoriaalrl
slechts een summiere beschrijving van de taferelen. Het
derde raam (H) in het zuidtransept, heeft als thema Maria,
bruid van de H.Geest. In de rozeL: de H.Geest 1n de gestalle
van een duif; links boven: de nederdaling van de H.Geest
over de apostelen, daaronder de werking van de H.Geest bij de

vías landbouwer op

Maria; rechts boven: Marla op haar sterfbed,
van Maria; geheel onderaan
ten-hemelopnemlng
de
daaronder
op de banderol de naam van de schenker. Het werd geplaatst

H.Communie van

in februari 1921.
In het middenvenster (G) van het zuid-transept in de "ozeL
God de Zoon, afgebeeld met het kruis; links boven: Maria be- zoek' haar nicht Elisabeth, daaronder de bruiloft van Kanaan';
rechts boven de vlucht naar Egypte, daaronder Maria ontvangt
het lichaam van haar Zoon, nadat het van het kruis afgenomen
is. 0p de banderol: rrGeschenk van Fr.Qomen-Schoenmakersrr.
Het dubbelraam werd geplaatst in september 1922 (zte afb.
10 en 11).

en 9 : Het oudste raam in het transept werd in 1910 ge4-Atb.B
plaatst in het zuidtransePt
onderaan de naam van de schenker: w. Fick-van Etten.

Afb.10 en 11 : Het middenvenster in het zuidtransept werd in
1922 aangebracht.
Onderaan de naam van de schenker: Fr. Oomen-Schoenmakers.

I
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In het noordtransept werden eveneens twee dubbelramen geplaatst.
Het derde (l() kwam tot stand in juli 1923. Het was een geschenk van de weduwe Oonincx en kinderen. Petrus Oonincx was
eveneens landbouwer van beroep. De famille woonde op de pennendijk, toen nr. 6.
ïn de rozeL het H.Hart als symbool van de liefde; links boven:
Jezus in de hof van olijven, daaronder de ultverkiezing van
Petrus; rechts boven de instelling van het H.sacrament blj
het laatste avondmaal, daaronder de Emmausgangers. 0p de
banderol onderaan: ttGeschenk van P.Oonincx-Bogers en kinderenr.
Het middenvenster (J) van het noordtransept werd in maart
1924 voorzien van gebrandschilderd g1as. Het was een geschenk
van Pitronella Schoenmakers en de weduwe Jacobs-Kooijen.
In de rozeL: het symbool van de hoop; links boven: Jezus
met de klnderen en de apostelen, daaronder de barmhartige
samaritaanl rechts boven Maria Magdalena wast de voeten van
Jezus, daaronder de opwekklng van Lazarus. De namen van de
schenkers worden niet vermeld.
Besluit

De-ge6r'andschilderde ramen in de ulvenhoutse kerk hebben geen
grote kunsthistorische waarde. Ze zijn a1le uitgevoerd in
een blj het kerkgebouw passende, wat overdadige neogotische
stijl. Themars, symbolen en voorstellingen zijn de gebruikelijke, die men in vele kerken uit het begin van deze eeuw
kan aantreffen. Evenals hel gehele kerkgebouw zijn ze typlsche
representanten van de vrome devotle tijdens de periode van
het Rijke RoomseT Leven in de èerste helft van onze( eeuw.
Toch kan men zich gelukkig prijzen, dat deze gebrqhdschilderde
ramen bij de kerkrenovatie in de jaren zestlg gehandhaafd
zijn. In het lichte kerkinterieur komen ze beter dan vroeger
tot hun recht en vormen een kleurrijk contrast met de witte
muren. Ze vertegenwoordigen een stuk kerk- en dorpsgeschiedenis van Ulvenhout, dat waard is behouden te bl1jven.

BRABANT 2OO JAAR.
door Kees Lei jten.

1 januari 1996 herdenkt Qnze provincie het fe1t, dat 200
jaar geleden op 1 januarl 1796 de staten van Brabant vclor het
eerst bijeen kwamen in de Grote Kerk van Breda.
Het gehele jaar door zulIen in 1996 vele activiteiten in onze
provincie plaats vinden om d1t heuglijke feit te herdenken.
ïn vele gemeentes zal een ttklein monumentrr gerestaureerd Worden en er zal een drledellge geschiedenis van Noord-Brabant

Op

verschljnen.
Twee grote monumenten krijgen extra aandacht.
De Grote Kerk van Breda en het Kasteel van Heeswijk.
Centrale flguur bij de installatie van de eerste Statenvergadering op 1 januarl 1 796 was Pleter Vreede fabrikant te T11burg
Van 11 juni tot 29 september organlseert het gemeente-archief
van Tilburg een tentoonstelling over de geboorte van onze provlncie en de polltieke lelder Pieter Vreede.

Twee honderd

iaar

Noord-Brabant

Op 6 juni 1795 kwamen in het logement van de weduwe Collin aan de
Markt in Tilburg afgevaardigden uit alle delen van de huidige provincie
Noord-Brabant bijeen. Zij besloten om enige dagen later, op ll iuni
opnieuw samen te komen, nu officieel als 'Gedeputeerden, provisioneel
representerende het volk van Bataafsch Brabant'. De naam geeft aan dat
het college een voorlopige status had. Maar de intentie was duidelijk:
men streefde naar een eigen gewestelijk bestuur voor Brabant. Dat was
een belangrijk moment in de geschiedenis van de provincie. Er was
immers nog steeds sprake van een onbillijke situatie. De door de
Republiek der Verenigde Nederlanden als op Spanje veroverd gebied be'
schouwde delen van Brabant werden namelijk nog altijd rechtstreeks
door de Staten Ceneraal bestuurd vanuit het verre Den Haag. Met de inval
van het Franse revolutionaire leger en de val van's-Hertogenbosch op 9
oktober 1794 was daaraan enige maanden tevoren weliswaar feitelijk al
een einde gekonren, maar nu moest dat ook voor de toekomst worden

uitgesloten..
Lid van een meteen na de inval door de Fransen ingestelde'Centrale
Administratie van alle bezette gebieden' was onder anderen de sinds
begin 1790 in Tilburg wonende, maar van huis uit Leidse wollenstoffenfabrikant Pieter Vreede (1750-1837). Hij was in Holland een zeer
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actief aanhanger van de patriottenbeweging geweest, en had daarorrr in
1787, toen Pruisische troepen Stadhouder Willem V in zlJn gezag hersteld
hadden, de wijk moeten nemen naar de Zuidelijke Nederlanden. Vanuit
Lier was hij in 1790 naar Tllburg gekomen, waar hlj al langer een
nevenvestiging van zijn bedrijf had.
Pieter Vreede zou na de inval van de Fransen de ziel worden van de
beweging die zou leiden tot de erkenning van Noord-Brabant als volwaar"
dige provincie in de nieuwe, sterk van Frankrijk af hankelijke, Bataafse
Republiek. Dat was de belangrijkste reden ook voor de bijeenkornst van
dat eigenlijk nog illegale voorlopige bestuur op I I juni in Tilburg, waar
Pieter Vreede, het Kwartier van Oisterwijk van de Meierij van Den Bosch
vertegenwoordigde. Nog op diezelfde dag vertrok hij aan het hoofd van
een delegatie naar Den Haag om daar de erkenning van Brabant als zelfstandig gewest te bepleiten. Dat is, zij het met moeite gelukt. Een nieuwe,
nu gekozen vergadering van Provisionele Representanten van het Volk
van Bataafsch Brabant, waarvan Pieter Vreede voorzitter werd, moest de
verkiezingen voor een definitieve gewestelijke vertegenwoordiging per I
januari 1796 voorbereiden. Daags daarvoor leidde Vreede in de Grote
Kerk van Breda met een daverende speech de installatie in van de leden
van dat eerste bestuur van wat nu de provincie Noord'Brabant is.
Op I maart 1796 kwam in Den Haag een Nationale Vergadering bijeen,
waarin Pieter Vreede voor Brabant zitting kon nemen, en die als
voornaamste taak had een Constitutie of grondwet te ontwerpen. Die
kwam er echter pas in 1798, nadat een eerste op compromissen
gebaseerd ontwerp in een referendum was verworpen en er mede onder
leiding van Pieter Vreede een staatsgreep was gepleegd. Hij werd toen lid
van het Uitvoerend Bewind, een weinig succesvol bestuur dat na een half
jaar middels een contra-coup verjaagd werd. Hij rnoest enige tijd
onderduiken en keerde eigenlijk niet echt meer naar Tilburg terug, waar
zijn bedrijf inmiddels door ziJn zoons werd geleid. Het was ook het einde
van zijn politieke carrière. HiJ was een verbitterd man geworden, die zich
in de steèk gelaten en miskend voelde door het volk waarvoor hij zich zo
had ingezet. In een aantal geschriften heeft hij daarna nog erkenning
proberen te vinden als politiek en vooral economisch denker. Maar ook
die kreeg hij niet.
In I837 is Pieter Vreede in Gouda begraven, nadat hij ten huize van een
zoon in Heusden in de leeftijd van bijna 87 jaar was gestorven.
We mogen wel constateràn dat Pieter Vreede, hoewel

eigenlijk maar

tijdelijk,in Brabant actief, in dit gewest op

een heel cruciaal moment ook
een cruciale politieke rol heeft gespeeld. Zo liepen in dat jaar 1795 zijn

persoonlijke geschiedenis en die van Brabant even parallel. Aan dat
moment willen we, nu dr provincie Noord-Brabant op het punt staat haar
tweede eeuwfeest te gaan vieren, aandacht schenken in een tentoon'
stelling in het Cemeentearchief van Tilburg, waar er nog veel over die
periode bewaard is gebleven.

u6
De tentoonstelling zal ook ingaan op de inval van de Fransen

in 1793-

I795, de ontwikkelingen na I januari 1796 (de Nationale Vergadering, de
constitutie en het Uitvoerend Bewind) en de Tilburgse ontwikkelingen in
sociaal-cultureel en economisch opzicht van 1785-lBl5 (de geboorte van
een stad).

Bijzondere bruiklenen werden ontvangen van een nazaat van Pieter
Vreede, het Algemeen Rijksarchief te's-Gravenhage, het Rijksarchief in
Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch en de Brabant-collectie van de Katholieke Universiteit Brabant.
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ö Gii, in wiens gedugte hand,
Het Lot berust der Stervelingen,
Die Volken voert ingloriestand,
En Volken doed de handen wringen,
Rigt gii, bepaalt in gunst ons Lot,
ö Groote God!
Naa Eeuwen slaafs in 't iuk te gaall,
Naa Eeuwen klagen, iantretr, zugten,
Gloort eindelijk onze Vriiheid aan,
En biedt ons haare riike vrugten.
Dat ons dit heil tot deugden wekk',
Ten Zegen strekk'.
Geef kragten, waar dat kragt ontbreekt!
Geef ligt bii vaele schemeringen!

Zou, daar de hand ziin' boei verbreekt,
't Vooroordeel nog de harten dwingen?
Maak gij en hand en harten vrii
Van slavernii!

Zoo klinkt ons Danklied in het rond!
Zoo doed de weugd de harten gloeien!
Zoo zegent elk den Morgenstond,
Waarop de Vrijheid aan mogt spoeiën!

BRABAND smaakt yoor 't
Na al zijn' druk!"
En

eerst geluk,
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TIJDSCHRIFT BRABANTS HEEM VERNIEUWD

In het sfeervolle oude raadhuis van Oirschot presenteerde
de Stichting Brabants Heem op donderdag 30 maart de eerste
aflevering van het geheel vernieuwde tijdschrift frBrabants
Heemrr, dat inmiddels aan de 47e jaargang toe is.
Met een vergrote redaktle, een nieuwe formule en een nieuwe
1ay-out hoopt het tijdschrift voor archeologie,geschiedenls
en volkskunde hoge ogen te gooien in het groLe veld van
Brabantse heemkundigen en amateur-of professionele historlci.
Indien U belangstelling hebt, vraag dan een proef''abonnement aan voor f 17,50 (4 afleveringen in 1995).
Het abonnementsgeld voor vier afleverlngen per iaar bedraagt Í 25,- indien beta.ald via uw elgen heemkundekring
Paulus van Daesdonck.

NIEUWS UIT HET MUSEUM 1 2.
door Kees Leijten.

Puddingvormen

bezochten in de afgelopen maanden
de tentoonstelling van puddingvormen, die Margreet Brok-Rombaut in ons museum had lngericht.

ffigstellenden
Een succes

!

Foto-archief PauIus
Paul-us van Daesdonck bezl-t een

grote collectie fotors over

personen, gebouwen,'landschap gebeurtenissen enz.
Ginneken.
Ruim een

- presentatie van het tijdschrift Brabants Heem Nieuwe Stijl.
Midden v.l.n.r.
vice-voorzitter Brabants Heem Jan van der
l,lesterlaken, KeeS Leijten (voorzitter Brabants Heem), Gerard
Roogakkers ( redaktie ) , Jan van Oudheusden ( redaktiesecretaris ) en Harrie Boot ( secretaris Brabants Heen).

in

Nieuw-

jaar lang zijn Jac Bax en Frits

Denee beztg geweest
van de collectie.
rubriceren
en
met het determineren, sorteren
opgefloto-archief
waardevol
gemeenschap
een
onze
Zo is voor
bouwd.

Frlts Denee is elke maand'een
archief up to date te houden.

voormiddag aanwezig om het foto-

- Sponsor Kees Peeters (architect) in
stuurs-Z id Jan Grauwmans.

gesPrek met ons be-

MAC ZEK

Door de goede zorgen van Jan Grauurmans ontving het museum
uit, de collectie van de heer J.Duynstee een fraaie plaquette
van Generaal Maczek, alsmede een geborduurd schilderij van
de Poolse Madonna van Czestochowa.

Sponsors

ztj een jaarlijkse bijdrage van onze sponsors' van een
gemeentelijke subsidle, van een bijdrage van de heemkundekring
en van de glften in de offerblok kunnen we het museum draaiende
houden. De kosten lopen echler op en de baten blljven achter.
Een reden te meer om onze gemeente te vragen de structurele
subsldie te verhogen.
Op 7 april waren onze sponsors te gast. Zii bewonderden onze
permanent,e collectie en de wisseltentoonstelllng.
Voorzitter en penningmeester bespraken met hen de financiëIe
mogelijkheden en vooral onmogelijkheden van ons museum.
De gemeente was vertegenwoordigd door Jan Rops, weLhouder van
cul tuur

Dank

-

l.n. t. Ati Graaumans ( Graaumans Wegenbouw ) , Peter van (
Iersef (v.Iersel Jtili teitsbouw ) en wethouder Jan Rops gev.

meente

N

ieuw-G inneken

)

\
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ten
De fototentoonstelri-ng van de grote hoeveelheid rijksmonumenten (ao Luijten) en gemeentelijke monumenten (Thom Neger)
een schot in de roos. De bezoekers waren verbaasd over het was
grote aantal monumenten dat onze gemeente rijk 1s.
Monumen

Met de monumenten in aardewerk (puOOingvormen) vormden deze
monumenten in steen een unieke tentoonstelling.

9p en om de grens
0p zondag 3 september a.s. opent ons museum een tentoonstelling
van all-er1ei zaken dle betrekking hebben op de grens.

De grens met

België i-s nu veel- minder aanwezig dan een halve
toen wij door een echte grens met douane en marechaussee gescheiden werden van onze vrienden en famllie amper
5 km verderop. Fotots, papieren, uniformen, voorwerpen,
derijen, kaarten eÀ arlerl_el zaken uit elgen corlectie enschiluit
de collectie van een van onze ]eden worden u getoond.
Kunt U onze col_lectie aanvullen?
eeuw geleden

We houden

ons aanbevolen.

Duivensport
vanaf februari

1996 hopen wlj een tentoonsterling te houden
over de duivensport, een spo;rídie velen in onze gemeente
boeit. Een tentoonstelrlng waarvoor wlj graag uw hulp inroepen.
We kunnen veel gebruiken.

KOILEKTIE PAULUSIMUSEUM

9B

ïn de afgelopen periode ontvingen víe vele zaken voor ons museurn.
giften onderbrengen in de volgende deelkollekties

I,íe kunnen de

Bibllotheek

Tijdschriften
Carnaval

Carnavafssteek

Relsboek Nrd.Brabant

-

Patronenboek.

- plaat Spetters.

Curlosa
Handwerkmandje 5 wandborden - zilveren beursje
safelade - oude bloemenvaas - verzekeringsplaatje
houder - fietsplaatje.

parfumflesje
kalender-

Devotionalia

Iff*n Orukwert< - vruchtbaarheidsteken huiszegen prentjes kruisbeeld.

Electra

Philips radio - oud scheerapparaat foonautomaat tramlant,aarn.

oud

doos bid-

belefoontoestel tele-

Foto-archief
PrentbrGfkaarten.
Keuken

2 braadpannen - koperen kofflekan
Kleding

2 losse herenboorden
trouwjurk - trouwpak

emaille waterkan.

stopbol stropdasspanner zwarLe avondjurk

Kon. Huis

Foto t^lEfrelmina
- een oude scàutsboom wacht in
betere dagen

Kunst
de

tuin van PauLus

op

d. d. 1896.

Schilderij H.Familie schllderij Kerstnacht.

zwarLe
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Land-en Tuinbouw/veeteel-t
3 oude veilingkisten.

TELEFOONNUMMERS WORDEN GEWI JZT.GD

Op dinsdag 10

Maten en Gewlchten

.

oktober a.s. worden de telefoonnummerg in heel

Nederland 1O-cijferig gemaakt
Voor ons heem geldt:
Bavel het netnummer wordt 0161

@ilogewicht.
Oudheldkamer

nntleke parapfu (besteedster) - lampetstel aardewerk po.

vóór het abonneenummer wordt 43 geplaatst
b.v. 01613-3488 wordt 0161 .43.3488

Rellgieuze Bibllotheek
1918 - 7 encyclieken - mlssaal

vóór fret

Bijbel

b.v.

wordt een 5 geplaatst
.27.42 wordt 076-5.61 .27.42

aUonneenummer

076-61

School

ilnrensli jper.
Servlesgoed
Puddlngvorm(vls) - eierdopies
bordje schenkkan met glazen.

aardewerk schaal

- kindereet-

HISTORISCH.

Carleen uit Bavel verhulsde vorig jaar naar een klein dorpje
in rt Brabantse.
Onlangs was ze jarig.
De pastoor kwam op bezoek en sprak over t t kinderkoor dat
Carleen leidde.
Na tn sigaar opgestoken te hebben kwam de belangstellende
vraag. Is er al iets op komst? Carleen bloosde. Ook in 1995
wordt zotn vraag nog gesteld, niet zo ve? van Bave1.

Speelgoed

Sjoe1bak.
Timmerman

Planken.

Topografie
lrlereldkaart in lijst.
Verenigingsleven
Verkennersmes duivenklok.

GEDEPUTEERDE.

(

Wereldoorlog Iï
Ooos ru:oObiscuits

- blad

Trouw

d.d.

31

.8.44 - documentatie over

PoIen

Wlnkel van Slnkel

. ,/

ffirpakkÍngen-sun1ightb1okken-s1garendozensigarettef,doosjes - doos poetswatten - blokken co-op-huishoudzeep - Gl-im-kachelpoets schuurpapler - blikwerk - ouderwetse
doos Vim - rijstzakje van Coöp Eigen Hulp.
de schenkers waren: mevrouw/de heer/de famille
M. Berger, P. Booy, J.van
@astiaansen,
Boxel, L.v.d.Brink, H. de Brouwer, J.de Constant-Rebecque, J.
van Dorst, J.van Dort, J.Duynstee, F.van Genuchten, J.van Glnneken, J.Huybregts, J.v.d.Jagt, A. Janssens, !,l.Langen, N.v.
Loenhout, F.v.Rie1, G. Rombouts, C.v.Schende1, C.Vlaminckx,
A. Wijgaerts.

Na de spectaculaire verkiezingen dit voorjaar is na een uitgebreide onderhandelingsronde een college van gedeputeerden
gevormd.

Arie van Harten (CDA), inwoner van Nieuw-Ginneken, oud-gemeenteraadslid van onze gemeente en lid van onze heemkundekring Paulus van Daesdonck, werd een van de nieuwe gedeputeerden. Wij feliciteren Arie van Harten van harte met. zljn
benoeming en hrensen hem een vruchtbare periode toe in het
dagelljks bestuur van onze provincie.
UITSPRAAK 97
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lg net informatieblad voor de leden van de heemkundekringrrPaulus van Daesdonck'r te
staat lnternationaal geregistreerd onder ISSN-o166-0438. Het
vcrschiint vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de 1eden ook vele
klelne bijzonderheden en saiflante details ult de geschiedenis van de vroegere HeerllJkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente NieuwNleuw-Ginneken. Het
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:C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken
:Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhoul, 076-61 ZT 42
Omslagtekening
:Ir. B. Dusseldorp
Lay-out
:C.J.M. Leljten
Do heemkundekring ItPaulus van Daesdonckrr werd opgericht 3 april 1975 en koninklljk
crkenda]-svereniei@5.DevàrenlgingisingeschrevenbijdeKamer
van Koophandel te Breda onder nummer y 282568.
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1975 Monumentenboekje
1977 Mol-en I'De Korenbloemrr
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen rtDe Hoopr
1979 Drie eeuvíen kerk in Ulvenhout
1 980 Van Ginneken tot Nj.euw-Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constantia
1 982 David Tomkins
1983 100 jaar school Galder
1983 Veldnamen 1-25 (1983-1988)
1 984 Carnaval" in Oud en Nieuw-Ginneken

985 Blbliografie ï

1985 Tussen Wlite Lrrol,k en Annev111e(1e dr. )
1986 Wandelen in Strijbeek
1 987 Kerken in Bavel
1987 Wandelen in Ulvenhout (Ca1lot)
1990 Het Mastbos en het werk van houtvester

van Schermbeek

994 De Ginnekensche Tramweg Maatschappij
1994 Tussen Wilte Wol-k en Anneville(4e dr.)
1994 Bibliogra§ie II
1

OP:

4 september JAARVERGADERING MEERSEL-DREEF
zaterdag 9 september MONUMENTENFIETSTOCHT

maandag

Bavel, 01613-34

FEëemt<undekri-ng heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1. Het
museum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.O0 - 17.00 uur en el-ke woensdagmlddag van '14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie
taarne in het museum op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.
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Paulus van Daesdonck

MUSEUM

tI

a

:Abdij van Thornstraat 18,

:52. 18. 33. 639 t.n.v.

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Víesterlaken
C. J.M. Lei j ten
H.J. Dirven, K.A.H.W.Leenders e.a.

Dr.J.L.M.de Lepper

H.J. Dirven, J.C. v.d.Westerlaken
J.C. en R. v.d. Westerlaken
Drs. H.J.C. Verhoeven (B.v.P. 39)
A.M.M. Verkooljen e.a. (B.v.P. 44)
Ir. Chr.Buiks

Brieven van Paulus (46)
Marj.ëtte Beugels en K.Leijten (8.v.p.55)
J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.M.E.M. Jespers en Drs.H. Verhoeven

Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC.
Ir. W.J. Bonekamp, M.P.C. Scheepers
A.J, Spierings
P.v.d . Ven e.a.

J.M.E.M. Jespers

K. Leijten (B.v.P. 10i

)

LIDMAATSCHAP

trffier6ffingsjaar
van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus.
Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstelli-ngen en excursies geeft de
krlng het tijdschrlft rrBrieven van Paulusrr uit. Het Lidmaatschap van de Kring geldt
voor het gehele gezin en bedraagt voor het vereniglngsjaar 1994-1995 Í 25,- per jaar.

