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Een extra dik nummer is deze nummer 189. U moest ook enkele 
maanden wachten waarin veel gebeurde. 
De tentoonstelling over Adriaan van Campen werd geopend en 
trekt veel belangstellenden. De nakomelingen van Adriaan 
hielden een lezing en een kloek boek over de voorvader ver
scheen. Louis Vriens doet uitvoerig verslag over al dat nieuws. 
Jacques Jespers, in 1975 een van de oprichters van onze kring, 
verhaalt het levensverhaal van een van onze Poolse bevrijders. 
De oorlog verdreef hem uit zijn vaderland, zwerven door Europa, 
bevrijding van Breda, fijne Bredase vrienden en tenslotte toch 
terug in zijn geboorteland. Toon van Miert ontdekte een raadsel
achtig muurtje en vond een bijzondere oorkonde. 
Het wapen van Bavel en Ulvenhout uit 1996 werd eindelijk vast
gesteld door het Bredase gemeentebestuur. Er kwamen ook 
twee vlaggen bij. Vergeet u de excursie niet, een excursie naar 
onze landgoederen. U hoort daar meer over op 23 april 
Helaas hebben we deze keer een aantal artikelen moeten door
schuiven naar het volgende nummer, nummer 190. 
We hadden teveel kopij. 
Maar uitstel is geen afstel. 
We wensen u veel leesplezier met dit interessant 

DIK NUMMER 
---------------------------------------------------------
paulus@ulvenhout.com paulus. ulvenhout.com 
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AGENDA 2012 (166) 
april 
01 
03 
15 
17 

23 

mei 
06 
12 

juni 
03 
30 

juli 
01 
01 

aug. 
05 
15 

sept. 
02 

10 

museum open 
Paulus wordt vandaag 37 jaar 
Brieven van Paulus 189 
vandaag 225 jaar geleden, 17 april 1787, werd Adriaan 
van Campen op de Grote Markt van Breda terechtgesteld 
lezing over Landgoederen in de Pekhoeve Ulvenhout 

museum open 
excursie naar Hondsdonk en Luchtenburg 

museum open 
Einde van tentoonstelling Adriaan van Campen 

1-31 museum gesloten 
uiterste datum voor inleveren kopie voor BvP 190 

museum gesloten ·; woensdagmiddagen wel open. 
Brieven van Paulus 190 

opening nieuwe tentoonstelling: 
NAAR WAARDE GESCHAT 

37e jaarvergadering in de Tussenpauz te Bavel 20.15 uur 
na de jaarvergadering met worstenbrood van 
Hofleverancier Van Disseldorp houdt Guus Rombouts: 
een lezing: 
OVER HET DOEN EN LATENVAN RESTAUREREN 
DE GANG VAN EEN UURWERKRESTAURATIE 

wijzigingen voorbehouden 
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 

1e zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur 
voor groepen op verzoek 076-561 27 42 

Het museum is gesloten in de maand juli, op nieuwjaarsdag, camavalszondag, 
op Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net de lezing " 
Misdaad en justitie in de achttiende eeuw" achter ons. 
De zaal in de Pekhoeve was tot de laatste plaats bezet om te 
luisteren naar de lezing door Frank van Gils. 
Daarna presenteerde Karel van Kampen het boek " Adriaan van 
Campen, de grootste crimineel van de Baronie van Breda". Een 
prachtige uitgave die door genoemde heren werd geschreven en 
samengesteld. 
Hiermee werd het drieluik over dit onderwerp compleet. 
Het verslag van de lezing leest u verderop in dit nummer, de 
wisselexpositie in ons museum is nog te bezichtigen tot eind juni 
en het boek ligt in de verkoop, ook in ons museum. 

Nu het voorjaar weer aangebroken is worden de voorbereidingen 
getroffen voor de fietstocht op12 mei a.s. Dichtbij huis zijn de 
landgoederen in ons heem een zeer interessante bestemming en 
u komt op plaatsen, op Hondsdonk en Luchtenburg, die zeer 
waarschijnlijk ook voor u nieuw zijn. 
Voorafgaande aan deze fietstocht komt Piet Nuijten, geboren en 
getogen tussen de landgoederen, op 23 april in de Pekhoeve 
ons bijna alles vertellen wat hij over de landgoederen weet. 

Ik wens u weer veel leesplezier in de Brieven 189 

Gerard Oomen, voorzitter 
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Luchten burg 

Hondsdonk 
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LEZING OVER LANDGOEDEREN 
LEZING OVER HONDSDONK EN LUCHTENBURG 
door Toon Goos 

Al enkele jaren organiseert Paulus een lezing gevolgd door een 
excursie. Ook dit jaar vindt dat weer plaats. 
We houden het dit jaar dicht bij huis. 
Een lezing over onze landgoederen Hondsdonk en Luchtenburg. 
We hebben zoveel prachtige landgoederen in ons heem, dat het 
teveel is om ze allemaal op een avond te behandelen. 
Daarom willen we ons dit jaar beperken tot Hondsdonk en Luch
tenburg. Volgend jaar volgen de anderen. 
De lezing wordt gegeven door niemand minder dan Piet Nuijten. 
Piet woonde in zijn jeugd op Hondsdonk en weet er erg veel 
van.te vertellen. 
Hij weet dingen die je in de boeken niet kunt vinden. 
De lezing wordt gegeven op maandag 23 april in de Pekhoeve. 
Aanvang 20.15 uur. 

EXCURSIE NAAR DE LANDGO DEREN 

In vervolg op de lezing over de landgoederen Hondsdonk en 
Luchtenburg organiseert Paulus op zaterdag 12 mei een excur
sie naar beide landgoederen. 
We proberen bijzondere locaties en elementen te laten zien . 
Daarom zal de excursie deels met de fiets en deels te voet 
worden afgelegd. 
Het vertrekpunt is bij ons museum om 13.00 uur. We verwachten 
rond 16.30 uur daar weer terug te zijn. 
Om enig idee te hebben hoeveel personen er mee gaan vragen 
wij u zich aan te melden via mail paulus@ulvenhout.com of 
telefonisch bij een van onze bestuursleden. 
Aanmelden graag vóór 5 mei. 
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I Mare 
Patisserie 
Chocolaterie 
Glacerie 

NIEUWE 
SPONSOR 
VOOR PAULUS 

Onlangs heeft Paulus een 
nieuwe sponsor voor zijn 
museum mogen begroeten: 

MARÉ PATISSERIE 
DORPSTRAA T 19a 
ULVENHOUT 
marepatisserie.nl - 076 5 204 204 

Maré Patisserie is sinds kort in Ulvenhout gevestigd en al direct 
actief in de Ulvenhoutse samenleving. In Breda had Maré reeds 
in twaalf jaar een bijzonder goede naam opgebouwd. 
Remco Dekker werkte daarvoor als patissier in Brussel, Parijs en 
Mulhouse, bij het Amstelhotel in Amsterdam en bij het welbeken
de restaurant De Swaen in Oisterwijk. 
Op 5 november 1999 startten Remco en Marica hun bedrijf in 
Breda en bouwden daar een prachtig en welbekend bedrijf op. 
Sinds kort is de bekende patisserie gevestigd in Ulvenhout . 

Paulus verwelkomt Marica en Remco Dekker als sponsor voor 
zijn museum. Wij hopen een goede en langdurige samenwerking 
op te kunnen bouwen. 

55 JAAR CARNAVAL BAVEL 
Het carnavalsfeest in Bavel bestaat binnenkort 55 jaar. 
Een mooie gelegenheid daar aandacht aan te besteden in ons 
museum. De tentoonstelling loopt van november 2012 tot carna
val 2013. Foto's, onderscheidingen , kostuums enz. enz. 
De carnavalsvereniging heeft een eigen collectie. 
Ook Paulus heeft materiaal en misschien hebt u ook nog iets 
bijzonders. Breng het in. 

DRUK BEZOCHTE MUZIEKMIDDAG 
door Toon van Miert 

Op zondag 22 januari waren de Elckerlyc Speellieden onze gas
ten op de jaarlijkse muziekmiddag in Mariëndal in het Ginneken. 
Honderdtien belangstellenden hebben genoten van muziek uit 
Vlaams Brabant en de Kempen. Wat het optreden zo bijzonder 
maakte, was het grote aantal verschillende instrumenten waar
van vooral leider Nico gebruik maakte: blokfluit, cornet, viool, 
draailier en gitaar. Hij toverde mooie klanken uit de Vlaams-Bra
bantse doedelzak, zoals die ook te zien is op schilderijen van 

· Brueghel. Uit zijn draaiorgeltje kwamen bekende meezingers. 
De drie dames toonden hun vaardigheid op accordeon, hobo, 
klarinet, trom en trekzak. Kostelijk waren de verhalen die een 
van de dames vertelde; herkenbare situaties met verrassende 
wendingen. Uit de toegift, een lied over de spoorlijn in Oisterwijk, 
bleek dat het heerlijk is om de spot te drijven met plaatselijke 
'nieuwigheden'. 
In de pauze was er grote belangstelling voor de werking van de 
draailier en werd er met de muzikanten van gedachten gewisseld 
over de muziek die zij spelen. 
Zo werd de middag niet alleen vermakelijk maar ook leerzaam. 
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NIEUWE WEBSITE -
BRIEVEN VAN PAULUS 

door Hans van der Zanden 

Op dit moment zijn we bezig met het realiseren van een nieuwe 
website voor Paulus. 
Stefan Oomes zet voor ons de site in te steigers en zorgt voor 
een likje verf, zodat u straks meteen in een vertrouwde omgeving 
terecht komt als u gaat zoeken naar : 

www.paulusvandaesdonck.nl. 

Het doel van een website is natuurlijk informatie verschaffen. 
Dat doen we nu al sinds mensenheugenis via de Brieven van 
Paulus en dit bekende gele boekje blijft natuurlijk ons belang
rijkste medium. 

De enorme hoeveelheid informatie die in de bijna 200 nummers 
van ons periodiek te vinden is willen we via de website 
toegankelijk gaan maken. 

Zo moet het mogelijk worden om op de site een onderwerp aan 
te klikken en dan meteen een overzicht te krijgen van titels en 
schrijvers die met dit onderwerp te maken hebben. 

Uitgaande van een schrijver krijg je de titels van zijn of haar 
artikelen te zien. 

Om dit te realiseren wordt een database gevuld met per artikel 
de titel, de schrijver, bladzijde en nummer van de brief en enkele 
codes om de onderwerpen aan te geven. 
De codering is door onze hoofdredacteur al in den beginne 
opgezet, de database zet ik wel op, maar nu zoeken we nog 
vrijwilligers voor het monnikenwerk. 

Heeft u zin om mee te helpen met deze klus? Vele handen 
maken licht werk en dit werk is zeker de moeite waard. Laat het 
ons weten via paulus@ulvenhout.com. 

Burgemeester Peter van der Velden huldigt de familie Van Disseldorp 

VAN DISSELDORP HOFLEVERANCIER 
HOGE ONDERSCHEIDING VOOR BAVELSE BAKKER 
Op 8 oktober 2011 bestond bakkerij Van Disseldorp te Bavel 150 
jaar. Het jubileum werd vorig jaar uitgebreid gevierd. 
Op 1 februari deelde burgemeester Peter van der Velden de 
familie Van Disseldorp mee dat hare majesteit de koningin aan 
de bakkerij het predikaat HOFLEVERANCIER heeft verleend. 
Een hoge onderscheiding die burgemeester Van der Velden 
in zijn lange loopbaan nog ooit heeft mogen uitreiken. 
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GESCHIEDENIS VAN DE 
RK JONGE BOERENSTAND KRING BREDA 

1922-1966 
door Kees Leijten 

Acht gepensioneerde 'boeren hebben samen een boek geschre
ven over de RKJB, de standsorganisatie uit hun jeugd. 
Op de Boerendag in Rijsbergen, 4 augustus, zal het verschijnen. 
In onze volgende Brieven van Paulus zullen wij u meer vertellen 
over het boek. Helaas was er deze keer geen plaats meer . 

In paperback formaat; meer dan 300 pagina's; meer dan 250 
afbeeldingen. U kunt nu al bestellen 

Het boek kost bij verschijnen€ 15,-. Bij voorintekenen€ 12,-

Voorintekenen door storting van € 12, - op 1588. 62. 791 
t.n.v. St. RKJB kring Breda ovv RKJB-boek. 
Vergeet naam en adres niet 

IN MEMORIAM 
In de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen 
van de volgende leden : 

16/1 Kees Schalk Dielishoek 8 Bavel 66 jr 
08/2 Ton Hofkens Haagdijk 16a Breda 80 jr 
09/2 An v. Kaam-v.Gestel Zr Boomaarsstr. 1 Bavel 84 jr 
19/2 Henk Metsers Cassandraplein 67 Eindhoven 83 jr 

Dat zij mogen rusten in vrede 
Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van 
onze leden 'n rouwbrief en een bidprentje te mogen ontvangen. 
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. 
Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 
door Kees Leijten 
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(EN ANDER NIEUWS ) 92 

BRANDSTICHTEN EN AFPERSEN 
ADRIAAN VAN CAMPEN GERADBRAAKT 

Op 17 april a.s. is het precies 225 jaar geleden dat Adriaan van 
Campen op de Grote Markt van Breda op gruwelijke wijze werd 
terechtgesteld. 
In ons museum willen we aandacht besteden aan deze crimineel 
die 17 jaar lang brandbrieven legde en velen de schrik op het lijf 
joeg. Veel van zijn brandbrieven werden in ons heem gelegd. 
In Bavel, Heusdenhout en ook Ulvenhout. 

Op 12 maart verscheen er een boek over deze persoon, zijn 
misdaden en het werk van de juridische wereld . Hoe kwam Van 
Campen tot zijn daden, welke boerderijen kregen zo'n brief en 
waarom net die boerderijen. 
Een prachtig boek te koop in ons museum à€ 19,50. 
Deze gunstige prijs voor zo'n fiks boek kon gerealiseerd worden 
dank zij subsidie van de Mastboom-Brosensstichting en van de 
Provincie Noord-Brabant. 

De opening was een drukke aangelegenheid. Maar u kunt de 
tentoonstelling nog bezoeken op 15 april (Nationale Museum
dag ); 6 mei ; 3 juni en alle woensdagen tot 30 juni. 
Steeds van 14-16 uur. 
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BRENG EENS IETS MEE VOOR PAULUS 

Regelmatig ontvangen we van onze leden interessante zaken 
voor ons museum , interessante zaken voor onze fotocollectie. 

Van Lydia Gooijers een fotoreportage van de gouden bruiloft van 
de familie Koek-Franken in 1941. 

·van Guus Rombouts klein electrisch materiaal, niet meer in 
gebruik, maar nog algemeen herkend. 

Van Kees en Riek Peeters de foto van een welpengroep uit 
· 1953. Het is de heroprichting van de Welpenhorde Ulvenhout 

1953 St. -Jacobsgroep in de pastorietuin te Ulvenhout 

Aalmoezenier kapelaan A. van Ginneken en de leidsters Joke 
van der Aa, Riekie van der Steen en Ria de Jong 
Welpen: René Huijben; Adje Oomen; Hennie van Rijsbergen; 
Maarten Rouppe van der Voort, Jos Heestermans, Co van Kijk, 
Ad Clement en Kees van der Aa 
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BENJAMIN VAN DER BORCH -
DROSSAARD VAN BREDA 

Openingswoord tentoonstelling over Adriaan van Campen door 
Jonkvrouwe Hanneke Prisse 

Bij deze opening mag ik aanwezig zijn omdat ik "een nazaat van 
Benjamin van der Borch zou zijn"; met deze woorden werd ik 
uitgenodigd en gevraagd een woordje te doen. 

Een nazaat van de Drossaard Ben
jamin. Klopt dat wel , dacht ik? 
Dat Benjamin rond 1785 Drossaard, 
binnenburgemeester en ontvanger
generaal van de belastingen der 
Baronie van Breda was, wist ik, 
maar,... .. . ... bij mijn weten had hij 
geen mannelijke nazaten 
Voor de goede orde heb ik mijn 
afstamming nog eens nagekeken, 
waar geen Benjamin in voor kwam, 
dat wil zeggen, dè Benjamin waar 
wij het vanmiddag over hebben. 
Wel stam ik af van zijn oudere 
broer, Frederik van der Borch. En 
omdat de beide broers Frederik en 
Benjamin veel voor mijn familie en 
deze omgeving betekend hebben, 

heb ik gemeend om hier dan toch maar als "nazaat" van 
Benjamin te komen. 
Misschien is het een heel klein beetje waar, ik stam namelijk wel 
van een Benjamin af, die vernoemd was naar een andere dros
saard, die heette echter niet Van der Borch maar Prisse. 

Nadat Benjamin van der Borch, heer van Hoogeveen en Hazers
woude, zich in 1765 te Breda gevestigd had, heeft hij daar een 
aantal jaren gewoond. 
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Valken berg 

' In die tijd is hij in eerste echt verbonden met Carolina Jacoba 
van Wassenaer, uit welke verbintenis zijn enige dochter, Anna 
Carolina Lucile Barones van der Borch werd geboren. 
De moeder van zijn dochter overleed enkele jaren later. 
In 1775 kocht hij voor 100.000 gulden het belangrijkste ambt in 
deze omgeving; dat van Drossaard. Deze functie verloor hij weer 
in 1795 bij de omverwerping van het "oude régime". Wel bleef hij 
ontvanger van de belastingen. 
Benjamin is ten tweede male gehuwd geweest met Herbertina 
van der Heim; ook haar heeft hij overleefd. 
Tussen het uitoefenen van zijn functies door, vertoefde hij graag 
in de buitengebieden rondom Breda. Zo kwam hij regelmatig bij 
zijn oudste broer Jan Carel van der Borch, die toen op Valken
berg woonde, gelegen in de gemeente Gilze en Rijen. 
Zijn broer heeft er maar kort gewoond en na twee jaar heeft 
Benjamin Valkenberg in 1772 van hem gekocht, waar hij tot aan 
zijn dood in 1804 heeft gewoond. 
In die periode, zo wil de overlevering, werd ook Valkenberg 
geplaagd door onze schavuit van vanmiddag, Adriaan van 
Campen. 
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Benjamin Baron van der Borch, drossaard van Breda 
• * Zutphen 12.11.1741 
• + Breda 20. 12. 1804 
• begraven in Grote Kerk 02. 01. 1805 

Hij had snode plannen om ook het huis van de Drossaard met 
zijn brandbrieven te bezoeken. Echter, Valkenberg staat er nog 
steeds! 
Benjamin hield van het buitenleven en heeft Valkenberg weer in 
goede staat teruggebracht. Ook heeft hij er in die tijd landbouw 
ontwikkeld, vele bomen laten aanplanten en rondom het Huis 
werd een Engelse landschapstuin aangelegd. Hij hield veel van 
deze buitenplaats wat ook bleek uit zijn testament, waarin hij 
bepaalde dat er tenminste 30 jaren na zijn dood niet aan de 
bomen mocht worden gekomen. 



Op zondÎ.lt/ 5 (e6n1,iri 2()1:! Ji eh/1e11 \\'IJ s,.1111 e11 d;, o/(1crëli> ope11r 11_i7 , ,,,rn, ·ht v . r11 .t~ e.Yp,,,,r,,, 

.'Afpersen en 6randsticlîten 

..'Adriaan van Camyen gerac(6raafà 

t/cliouden 111 'l'auti1s' 111us1• u,n n a<1r ,1t11tlèiJi11t/ van d i> t <?rechts te/lînt/ op dinsdáp lï aprr( 1ï87 v,111 "dé prootste crr111111t'c( 1'<111 di 'Faronu, v,ur ·Brt>,fo ", 

On ze vooroudi,n liadi/;.,11 dl1<1rfolj :,u5 JllllY _qefi•dèn elk lu111 <' lf/1!11 rol.· 

Tereclîtgestel,t.è 

.Jlcfriaan van Camyen 
'1746 

:4.n10lîii1s van C,1m:pe11 
'Iï85 

Cornefü· van Catn_p<'n 
• 181ï 

51.nw{di1s v,rn Can~pen 
'1856 

.'.Martinus van Ca111_Pen 
• 1889 

Xare(Jolia1111es van Ca111_p,·11 
• 1931 

L~ 

Vrossacir,-{ 

~enjamin 6aron van dêr 'Boren 
, lï41 

zijn 6roer 
j'retferik 1vi{lielin 6aron van der '.Borcli. 

• lï37 

.'.Mr . .Affará'Pfii{ip 'Reini<'r Card6aron van áer '.Borcfi van Venv(1/Ï,tè 
'1766 

.'.Mr. 1Viliêm j'rançois '.Em.ile 6aron van der 'Borcfi van Ve nvofité 
'1802 

~':l.dëlè .'.hlarie Qu.intine 6aro11esse v,m der '.Borcli 
' 1845 

J.,lr. 1\'iflèm Ludávicll). ]'rancisc!ls baron '1' 1-isse 
' 1880 

:Mr. j'redêrik '.Benjamin '.Edr1uan{ti,1ro11 'Prisse 
'1926 

Jonkvrouwe Jo fi ann.1 Tfiiffi_pyi11a .:Arend1na Trissc 
' 1960 

'1/ l (I C~o,,,_," ,_c _" V. v :)~_. 

Belfrei[Jde 

.'Nïcofaas 'Wi[Te111 Oomen 
• lï23 

Jo,111,ies Baptis ta Oomen 
'175-l 

Cfiristi,111us ()om en 
.,. 1ï83 

Jea 11 (}omen 
~ 1812 

Cfiristia1111s .,\di·ianus Oomen 
• J83ï 

Joliannes .'/(ellliÏ·ili. us Oomen 
• 1880 

J/e11rin1s _; \11to11i11s .'.J\-larie ()omen 
, 1911 

Çjerardi.1s Jofia nncs Ja cob 11s .J;/aric Oom.i>n 
• 195 1 

""U'~ 
jl ~ 

~<·· ~ 
tr 

J-lee111kHnLf~,J::.ri1111 'Pt1tt!ll) vt.111 'D1îl'_,d;,11d,:. 

a. 3 m 
CD CD CD 
- CD :::, 
Q) -, 

ru -E en CD CC 
- -, C 
CD 9: C-
3 Cl> CD 
u, g ro 
a. Cl) 
Q) Cl) cc 
a. -· CD 
-· CD C-

CC " CD ~ :E C 
Cl) Q) ::1. 
a. 3 CD -· :::, 
CD - - · -· CD Cl> 
::::::, 5!?. :E 
::::,- Q) Il) m. Il) Il) 

0 ? ~ 
"'O - Q,) 

CD ::::::, ::::::, 

5- gJ::::::, 
0J CD C 
Q,) a. --, Q,) 

:E < (1) 
(1) ~::::::, a. Cl) ::::::, 

cc ::t> 0 
CD Q. 0 
-, -, Cl, 
Q) - ·N a. Q) Q,) 
c- Q) Q,) 

-, ::::::, " 
Q) CD 
Q) CD en 
è;::::::, CD 

< CD 
Q,) a. 
::::::, Cl) 

::::,-
0 
0 
ä: 

CD O :E < ~- CD < c- O" Cl, 3 c- c- 0 Cl, N ::t> 
:::, :::, (t) DJ :::, ::::::, 0 CD W DJ OJ O W O DJ (t) Q. 

a. -, ::::::, CC ::::::, fil" ~ ::::::, " CD ::::::, 0 <C < ~ -,_ (t) Q. :::, ~ ro-, -, rom 
(t) -, Cl. C - · ::::::, 0. CC CD Cl. CD ::::::, . 
-. 0 (t) Dl - · Cl> CC · - · :::J :::, c- - ,_ Dl 
_, Q. OJ - Ul ::::::, . -, CD - · ::::::, 
~ "O CD -, :::, < o - Q CC - · =l CD 
O- (t) O"OCD:::, O:,CCCD:::J"'O:::, 
~ ~ C- C') 3 ~ = a. o_ CD ctl (6 m. ~, 03· Q. 
CDctl-,~ct> o_:JCDCD-o_:::, cnQ)ct> 

:::, OJ ctl _ ,,..., ro CC -, OJ CD 
< ::::::, -, ...,. O" OJ CD -, 
~o.~::::,-::::,-~ ~~a.ru~CDa_ruCO 
-,CC _DJ (t)-, G)< 0-, (t) -.OCC . :::, Dl 
a. CD c;· ::::::, - m a < et o. ::::::, ::::r c- cc cc a 

-,::::,-o_run-CD CD OJ(t)CD :::, 
::::,- OJQ. ,_ - -. ~ CD a_ -C ~- N ::::::, Cl) :::, ~ -· 
- · CD a. :::J"' . c:: '-· CD 0. -, l,W CD .._, c- -, Q,) Il) O" - · -· Cl, Cl, 

-, "~ -::::::, CCCD 
0 0J < ~ "° ~ OJ a;· :::, < CO < 
:::, OJ O> :::, CD CD -, ::::,- " 0. - · ,_ ::::,- DJ -, OJ 
'7 è; :::, DJ :::, :::, ~ ffi. CD CD m_ CD ..:: ::::::, cp ::::::, 

< :E 3 ::t> )> 
Q) 0 -· Cl, 0. ::,-,en-,-. 
co a. a. or -· 
-, CD Q) Q) !! 
CD :::, 9: ::::::, -::, 
a. cc cc 
O>CDCD<< 
cc :::, cil Q) A) 
CDO ::::::,::, 
-, CD C (') 
Q) 3 -· 0 a. -mm 
g-P-a.3 3 
Q) Q CD "'O "C 
0> CD CD 
" "'O cc ::::::, ::, 
r-t" ....lo. CD 

---.J ~ 3 
Q) ::::,- Q) 

"'O -· cc 
-, CD 
-· a. 3 - CD 
....lo. ::::::, CD 
---.J - · -
CX) (f) -, 

---.J < (1) 

:E Q) 9-
·CD ::::::, -
a_ a. CD 
::::,- CD et> 
- · :::, .._, CD 
0 Il) < 

"'O -, Q,) 
0:::, 

a.::::::, 
CD - · o_ 

CD CD 
G) 
-, < co Q) CD CD ::::::, -, 

C 
~ co C') 

Q) ëo ~ 
-, a. Cl) 

~ ru CD 

< 
CD -, 
Cl) 

w 
cc 
ï 
0 
C 
u;· 
< -, 
ffi" 
:::, 
Cl) 

<O 
)> "tJ 
zm 
0~ 
)> z 
i:Q 
"tJ -1 mm Zz 

-1 
0 
0 z 
CJ'J 
-1 
m 
rr--z 
Q 
)> 
C 
::0 

~ z 

~ 

~ 
~ 

~ 

~ 
0, 



146 

Veel belangstellenden 

Ook de televisie ontbrak niet foto's Louis Vriens 

De nazaten van de hoofdrols[elers uit 1787: Karel van Campen; Jkvr 
Hanneke Prisse en Gerard Domen 

Brandbrieven in ons heem 
Veel van de brandbrieven werden gelegd bij boerderijen in ons 
heem. Als knecht heeft Adriaan in zijn jonge jaren veelvuldig in 
deze omgeving gewerkt. Volgens overlevering heeft hij korte tijd 
in Ulvenhout op school gezeten. Een reden temeer om een 
tentoonstelling aan hem en de criminaliteit uit die tijd te wijden. 

Nazaten 
De in Breda woonachtige Karel van Campen kwam er zo'n 10 
jaar geleden, bij toeval, achter dat hij direct afstamt van Adriaan 
van Campen. Karel is gaan zoeken in archieven naar de redenen 
van de terroristische daden van zijn voorvader. Zijn neef Frank 
van Gils heeft hem daarbij geholpen. Samen hebben ze 10 jaar 
lang hun vrije tijd hieraan besteed. 
1 n hun zoektocht naar de slachtoffers ontmoetten ze Gerard 
Oomen, onze huidige voorzitter. Bij verschillende voorvaderen 
van hem zijn in het verleden brandbrieven gelegd. Al gaande hun 
zoektocht kwamen ze er ook achter dat het vonnis ondertekend 
was door de Drossaard van Breda namelijk Benjamin van der 
Borch. Benjamin heeft in 1772 het landgoed Valkenberg gekocht. 
Het toeval wil dat mevrouw Hanneke Prisse als nazaat van de 
familie Van der Borch dit landgoed nog steeds bewoont 
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Opening tentoonstelling 
Op zondag 5 februari was het dan zover, onder grote publieke 
belangstelling ondertekenden de drie nazaten een oorkonde 
waarop al hun voorvaderen staan genoemd. Karel van Campen 
namens de veroordeelde, Gerard Oomen namens de bedreigden 
en Jkvr. Hanneke Prisse als nazaat van de Bredase Drossaard. 

Originele voorwerpen 
Van het Bredaas Museum heeft Paulus voorwerpen uit die tijd te 
leen gekregen, waaronder het originele zwaard van de Scherp
rechter (Beul). Tevens zijn alle bedreigde boerderijen met brand
brieven uit ons heem op kaarten afgebeeld. 

Boek over Adriaan van Campen 
Alle informatie die door Karel van Campen en Frank van Gils 
over Adriaan is ontdekt is inmiddels gebundeld in een prachtig 
boek. Dit boek wordt uitgegeven ter nagedachtenis van hun 225 
jaar geleden geëxecuteerde voorvader. Op maandag 12 maart 

, hielden Karel en Frank een lezing over Adriaan van Campen in 
de Pekhoeve. Op die avond werd ook het boek gepresenteerd. 

Driemaal een korte toespraak 
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LEZING ADRIAAN VAN CAMPEN 
verslag Louis Vriens 

In een volle Pekhoeve te Ulvenhout verzorgden Karel van Cam
pen en Frank van Gils, beide nazaten van Adriaan van Campen, 
een lezing over hun Illustere voorvader. Adriaan van Campen 
wordt ook wel de grootste crimineel van de Baronie van Breda uit 
de 18e eeuw genoemd. De Pekhoeve was tot de nok toe gevuld, 
van heinde en verre was men gekomen. Net zoals 225 jaar gele
den op 17 april 1787 toen Adriaan op de Grote Markt van Breda 
werd geradbraakt. 

Frank van Gils: Criminaliteit in de 18e eeuw 
Hoe kwam Adriaan tot zijn daden wat was zijn voedingsbodem. 
Om antwoord te krijgen gaat spreker Frank van Gils terug in de 
geschiedenis. 

Tot aan de 17 e eeuw was een groot deel van het gebied dat nu 
de provincie Noord-Brabant vormt deel van het Hertogdom Bra
bant, waarvan het grootste stuk tegenwoordig in België ligt. 
In de 14e en 15e eeuw beleefde Brabant zijn Gouden eeuw. 
In het bijzonder gold dat voor de steden Brussel, Antwerpen , 
Leuven, Breda en 's-Hertogenbosch. 

Na de ondertekening van de Unie van Utrecht in 1579, werd Bra
bant onderwerp van gevecht tussen de protestante Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden en het katholieke Spanje dat 
de Zuidelijke Nederlanden bezette. Met de Vrede van Munster in 
1648 ging het noordelijke deel van Brabant deel uit maken van 
de Republiek; het werd aangeduid als Staats-Brabant. 
Pogingen van de Republiek om de bevolking van Brabant 
protestant te maken mislukten. Brabant fungeerde voornamelijk 
als wingewest en militaire bufferzone. In deze periode werd 
Brabant stelselmatig financieel uitgekleed door de Republiek, 
waardoor er van economische ontwikkeling nauwelijks sprake 
was. Neem daarbij ook de vele oorlogshandelingen waarbij mili
taire legers over Brabants grondgebied trokken. 
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Tijdens de . Spaanse Successieoorlog (1701-1714) vocht het 
Staatse leger van de Republiek met 120.000 man aan de zijde 
van Engeland tegen Lodewijk XIV. Deze uitputtende oorlog le
verde de Republiek uiteindelijk weinig op. Om de eigen veiligheid 
te garanderen mocht de Republiek volgens het Barrièreverdrag 
wel troepen legeren in de Zuidelijke Nederlanden, die inmiddels 
van Spaanse in Oostenrijkse handen waren gekomen. De locale 
bevolking leed erg onder de plunderingen van de steeds 
langstrekkende militairen. 

Het was ook de tijd dat de grootvader van Adriaan van Campen, 
Aert van Campen, het hoofd boven water probeert te houden in 
Meir (Hoogstraten) wat uiteindelijk niet lukte. Zijn boerderij werd 
verkocht. Het was een harde en moeilijke tijd. 

Vervolgens krijgen we in 1746 de Oostenrijkse Successieoorlog. 
De oorlog werd voor een deel uitgevochten in de Lage Landen, 
waarvan het zuidelijke deel in Oostenrijkse handen was. Alle 
naburige mogendheden van de Republiek waren met elkaar in 

1oorlog, terwijl veel Staatse troepen waren gelegerd in de barr
ièresteden in de Oostenrijkse Nederlanden. Wederom kregen 
onze streken te maken met rondtrekkende plunderende militairen 

In dat jaar 17 46 werd Adriaan van Campen geboren te Turnhout. 
Het was een bijzonder onrustige en oorlogszuchtige tijd. 
Daar kwam nog bij dat hij als bastaardzoon ter wereld kwam. 
Bastaardkinderen werden vaak minderwaardig behandeld. 

Los van alle oorlogshandelingen was het ook een tijd van barre 
weersomstandigheden en slechte hygiëne. Er heerste ziektes 
zoals: "de rode Loop" (Dysenterie), "de Pokken" en "Typhus'. 
De kindersterfte was hoog, veel vrouwen overleden in het 
kraambed. Voor een boer was zijn paard, koe of os soms 
waardevoller dan z'n vrouw. Door al deze ellende ontstond er 
een maatschappij van gezapigheid waar niemand meer initiatief 
nam. Veel "slempers" (zwervers) bevolkten het buitengebied 
omdat ze niet welkom waren in de steden. Een Bredase 
magistraat sprak over een "deplorabele toestand der armen". 
Het verschil tussen arm en rijk was gigantisch. Van de "Verlichte 
ideeën" bij de rijken was geen sprake op het platteland. 
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Bij wet was bedelarij verboden en de Drossaard van Breda 
probeerde dan ook de bedelarij te bestrijden door het organise
ren van razzia's. Bedelaars werden opgepakt en gegeseld, ge
brandmerkt of verbannen uit het gebied. Het hielp weinig. 

Er was geen centraal gezag en door het slappe optreden van de 
locale bestuurders kregen vagebonden, heidenen (zigeuners), 
deserteurs e.d. de kans om gebieden te terroriseren. Door sa
men te scholen ontstonden bendes. Naast goed georganiseerde 
grotere bendes zoals bijvoorbeeld "de Bokkerijders" had je in 
onze contreien ook kleinere bendes zoals de "Bende van 
Princenhage". De bendes bestonden zowel uit mannen als 
vrouwen. De bende huisde vaak in een van de vele drinkhuizen 
op het platteland. Daar werden gestolen goederen verhandeld en 
tierde de prostitutie welig. 

Om al deze wantoestanden te beteugelen werd er in Breda na 
lang wikken en wegen in 1707 een tuchthuis tevens spinhuis 
opgericht. De totstandkoming duurde lang omdat zowel Breda 
als alle Baroniedorpen moesten meebetalen. Breda nam 1 /3 deel 
voor haar rekening en de Baroniedorpen 2/3 deel. De 
Baroniedorpen betstonden toen uit: Oosterhout; Roosendaal; 
Etten; Princenhage; Dongen; Gilze; Zundert; Ginneken; Rijsber
gen; Alphen; Baarle; Chaam; Terheijden en Teteringen. 

Het tuchthuis was een dubbelgesticht namelijk: tuchthuis voor 
mannen en jongens, spinhuis voor vrouwen en meisjes, wier 
misdrijven langdurige opsluiting rechtvaardigden en noodzakelijk 
maakten uit het oogpunt van vergelding, afschrikking, onschade
lijkmaking en preventie 
Door de bouw van het tuchthuis was men in feite en in rechte op 
de goede weg gekomen. De oplossing werd gezocht in gedwon
gen tewerkstelling. In plaats van mensen te vernietigen en te 
elimineren op schavot en aan de galg, werd getracht hen te 
behouden en te verbeteren in tucht- en spinhuis. 
Daarmee is nog niet gezegd, dat voortaan ook in de eerste 
Bredase strafgevangenis alles op rolletjes liep. 

De zware criminelen werden soms onderworpen aan een 
"scherper examen", of tortuur. 
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1 n beginsel mocht de tortuur alleen worden toegepast bij feiten 
met de dood strafbaar, en dan alleen als het bewijs zeer 
bezwarend doch nog niet geheel volledig was. Gedurende de 
behandeling sommeerde een rechter de delinquent dan ook 
voortdurend om de waarheid te spreken en werd er proces
verbaal opgemaakt van zijn uitlatingen. Deze bekentenissen 
moesten na de tortuur door de gepijnigde "buijten pijnen en 
banden van ijser" bevestigd en ondertekend worden. 

De drossaard moest bij de tortuur aanwezig zijn en de gepijnigde 
ondervragen. Het verhoor van verdachten vond in plaats in de 
gevangenpoort te Breda, gelegen aan het einde van de 
Molenstraat. Dit gebouw bevatte waarschijnlijk een verhoor
kamer, een gijzelkamer, een kamer voor de schepenen en een 
voor de hoogschout of zijn stadhouder. Verder een kamer met 
geselpaal, pijnigstoel en pijnbank. Nadat de drossaard 
toestemming had verkregen om te pijnigen moest het slachtoffer 
naar de folterkamer gebracht worden en aldaar, in presentie van 
het marteltuig, bedreigd worden dat tot scherper examen zou 
~orden overgegaan, indien hij niet bekende. Weigerde het 
slachtoffer, dan werd hij in aanraking met de middelen tot 
pijniging gebracht en volgde een tweede aanmaning. Bleef hij 
dan nog weigerachtig, dan werd effectief tot de marteling 
overgegaan. De folterwerktuigen in die tijd waren vele, de 
middelen meestal water, hout, ijzer en vuur. Ook voorvader Adri
aan van Campen heeft gevangen gezeten in de Gevangenpoort. 
Voor zover bekend heeft Adriaan al zijn wandaden aan de 
Drossaard bekend en is hij niet gefolterd. 

De doodstraffen die werden voltrokken waren, in volgorde van 
onterendheid: het onthoofden, ophangen, wurgen en het lede- of 
radbraken. Adriaan van Campen is op 17 april 1787 op de Grote 
Markt te Breda geradbraakt. Adriaan van Campen was veroor
deeld wegens het gedurende 17 jaren schrijven en leggen van 
brandbrieven in de Baronie van Breda. 

Vanaf 1781 ontstond de opkomst van de patriotten. De patriotten 
waren aanhangers van een Nederlandse politieke stroming, die 
aan het heersende absolutisme van de stadhouders een halt 
wilde to~roepen en democratisering wilde stimuleren. 
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De patriotten waren beïnvloed door de ideeën van Jean Jacques 
Rousseau. Zij waren voorvechters van individuele vrijheid, 

. vrijheid van meningsuiting, verzet tegen aristocratie en erfelijke 
ambten en privileges, en gelijkheid van protestanten, joden, 
dissenters en katholieken. 

Toen in 1795 de Fransen de Nederlandse Republiek binnen 
vielen werden zij gesteund door de patriotten. het was het begin 
van een nieuwe tijd. De Franse overheersing zou tot 1813 duren. 
In 1815 werd Willem I uitgeroepen tot koning der Nederlanden. 
De belangrijkste effecten van de Franse tijd waren: het einde van 
de Nederlandse republiek en het begin van het koninkrijk der 
Nederlanden; een gecentraliseerd modern staatsbestel ; invoe
ring van de eerste Grondwet, het Burgerlijk Wetboek, de Burger
lijke Stand, de dienstplicht, het kadaster, achternamen, huis
nummers en standaardmaten en -gewichten. 

Het bestuur en de rechtspraak werden gemoderniseerd. Het 
nieuwe wetboek schiep een rechtstaat waarin alle onderdanen 
gelijk zijn voor de wet, en waarin de rechtspraak openbaar was. 

Karel van Campen: Afstammeling Adriaan van Campen 
In 1998 las Karel een berichtje in de krant over een tentoon
stelling in het Breda's Museum getiteld: "Adriaan van Campen de 
grootste crimineel uit de 18e eeuw". " Hé, een naamgenoot, daar 
moet ik heen". Pas met pensioen, vrije tijd om leuke dingen te 
doen dus Karel toog erheen. Onderweg dacht hij nog na over 
Jacob van Campen de beroemde bouwmeester uit de Gouden 
Eeuw, ook een naamgenoot misschien stamde hij daar wel van 
af. 

In het museum aangekomen trof hij het martelaarsverhaal van 
Adriaan van Campen, bastaardzoon van een Schepen uit Baarle. 
Adriaan had in de 18e eeuw gedurende zeventien jaar de 
Baronie van Breda geterroriseerd door het leggen van brand
brieven. Hij eiste geld, werd er niet op zijn eis ingegaan dan ging 
de boerderij in vlammen op. 

"Het zal toch niet waar zijn" dacht Karel en hij ging op zoek in de 
archieven. 
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Karel van Campen en Frank van Gils, de rechtstreekse afstammelingen 
\ 

Al vrij snel kwam Karel erachter dat hij een directe afstammeling 
was van Adriaan. Vanaf die tijd is zijn leven veranderd. Het 
bizarre verhaal liet Karel niet meer los, hij dook ik allerhande 
"Doop-, trouw- en Begraafarchieven" van Breda, Tilburg, Den 
Haag, Zevenbergen, Antwerpen, Beveren en Turnhout. Speurde 
verslagen van schepenbanken na, sloeg er oude gemaallijsten 
op na en bestudeerde '(ele akten. 

Veel mensen hebben Karel geholpen met het eindeloze speur
werk. Ruim tien jaar onderzoek heeft inmiddels zijn vruchten 
afgeworpen. Een hoogtepunt voor Karel was een los kleine 
armetierige papiertje dat een collega-onderzoeker uit Turnhout 
opspeurde in het archief aldaar. Het was het doopbewijs van 
Adriaan. 

Boekpresentatie 
Na de lezingen van Frank van Gils en Karel van Campen is het 
dan zover: de presentatie van het boek: "Adriaan van Campen, 
de grootste crimineel van de Baronie van Breda". 
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Op 17 april 2012 is het precies 225 jaar geleden dat Adriaan op 
de Grote Markt te Breda is terechtgesteld. Ter nagedachtenis 
aan dit feit hebben Karel en Frank een prachtig geïllustreerd 
boek geschreven. Ruim tien jaar onderzoek liggen er aan ten 
grond-slag. Centraal staat het bizarre leven van Adriaan maar 
ook wordt een verhaal geschetst over het armetierige leven in 
onze steek in de 18e eeuw. 

Het boek is tot stand gekomen met financiële inspanning van de 
Mastboom-Brosensstichting en de provincie Noord-Brabant. 
De schrijvers van het boek en Heemkundekring Paulus van 
Daesdonck hebben samengewerkt aan de totstandkoming van 
het boek en een tentoonstelling over het leven van Adriaan in het 
museum van Paulus. Deze tentoonstelling is te bewonderen tot 
juli 2012 aan de Pennendijk 1 te Ulvenhout. 

Het boek is te koop voor€ 19,50 bij Boekhandel van Kemenade, 
andere boekhandelaren en ook in het museum van Paulus. 

ADRIAAN VAN CAMPEN EN 
HET FIETSGILD BREDA 

Het Fietsgilde Breda organiseert dit jaar een viertal fietstochten 
met betrekking tot de aandacht die dit jaar besteed wordt aan 
Adriaan van Campen. 
De fietstochten zijn op 27 april, 26 juni, 16 augustus en 5 oktober 
en vertrekken om 10 uur op de Oudhof in het Mastbosch. De 
kosten bedragen€ 3,50 per persoon. 
Voor aanmelding voor de Adriaan van Campenfietsroutes zie 

Gilde de Baronie Viandenlaan 5 4835 EG Breda 
tel.076 5615158 - elmail: gi/debaronie@hetnet.nl 

KASTELENDAG 2012 
Tweede Pinksterdag is het weer de nationale kastelendag. 
Ook Bouvigne is geopend. 
Kijk voor de tijden in BNDESTEM 



WAPEN EN VLAG VOOR BAVEL EN ULVENHOUT 
\Bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1997 vervielen de 
wapens van de steden en dorpen die er bij betrokken waren. 
Het gemeentewapen van Breda is door de gemeenteraad van 
Breda pas in 2001 hersteld . 
De meeste gemeenten die bij de herindeling betrokken waren 
hebben kort daarna voor de dorpen een dorpswapen vastgesteld 
daar die ook vervallen "Yaren bij de herindeling. 
De gemeente Alphen-Chaam heeft reeds in 1997 de wapens van 
Galder, Strijbeek, Chaam en Alphen opnieuw vastgesteld. 
De Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde 
heeft in 2007 aan de gemeente Breda verzocht om ook voor 
haar dorpen een wapen vast te stellen. 
Onlangs heeft de gemeenteraad voor Bavel, Ulvenhout en Tete
ringen het bestaande wapen vastgesteld en tevens een vlag voor 
elk der dorpen. Voor Bavel en Ulvenhout dezelfde vlag: een 
groot groen vlak rechtsboven en een klein rood vlak links onder. 
Het rood symboliseert de Baronie. Het groen de groene gemeen
te van weleer. In het vierkant linksboven een koe (Brigida) voor 
Bavel en een rooster (Laurentius) voor Ulvenhout. 
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VERDWENEN MIDDENSTAND 
· IN PRINS HENDRIKSTRAAT EN VAN DUIJVENVOORDESTRAAT 
door Loek Laarhoven 

Omstreeks 1950 telden de Prins Hendrikstraat en de Van 
Duijvenvoordestraat heel wat winkels en bedrijven. 
Daarvan zijn er inmiddels de meeste verdwenen. Voor een deel 
zijn daar appartementencomplexen voor in de plaats gekomen 
en een aantal vroegere winkels is woonhuis geworden. 
Van sommige pandjes kun je je niet voorstellen dat daar vroeger 
een winkel was gevestigd en dat daar bovendien nog een gezin 
woonde! 
In een aantal gevallen bleven de winkeliers na het beëindigen 
van hun stiel nog een tijd in hun pand wonen om vervolgens van 
daar uit naar een bejaardenwoning te vertrekken. 
Begin jaren vijftig waren de volgende (inmiddels verdwenen) 
winkels en bedrijven gevestigd in de Prins Hendrikstraat: 

5 kruideniers, 
5 sigarenwinkels (waarvan 1 tevens zaadhandel), 
3 bakkers, 
3 slagers, 
2 groentewinkels, 
2 melk-en zuivelwinkels, 
2 winkels in haarden en kachels, 
2 kappers, 
2 schoenmakers, 
2 verf- en behangwinkels 

en voorts een kleermaker, manufacturenzaak, vishandel, 
kolenhandel, woningstoffeerder, drogist en loodgieter. 

Twee qua omvang grote bedrijven hebben plaats gemaakt voor 
een appartementencomplex t.w. houthandel van Dijk en verhuis
onderneming Boomaars (later Stoof) . 
Op de plaats waar waar vroeger vishandel Baay, slagerij van der 
Put en kolenhandel Dijkstra waren gevestigd is eveneens een 
appartementencomplex gebouwd. 
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Kop Pr. Hendrikstraat vroeger Kop Pr. Hendrikstraat nu 

Het fraaie huis van Louis Boomaars Dezelfde locatie nu 

Enkele van de verdwenen winkels/bedrijven hebben plaats ge
maakt voor nieuwe. Zo is in het pand van de voormalige 
petroleum- en verfhandel van Puck Storimans nu een modezaak 
gevestigd. In de vroegere kruidenierswinkel van Andrë van Hilst 
huist nu een kinderdagverblijf en het cafë van Pietje Rijvers is nu 
restaurant D'n Dikke van Dale. 
Een trouwe bezoeker van dat café was groenteman Merijn 
Heeren. Hij reed nog met paard en wagen en zijn paard stopte 
precies bij de bekende pleisterplaats van zijn baas. 
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Vroeger Nu 

Na een soms langdurig verblijf aldaar wist het paard feilloos de 
weg naar huis te vinden tot het een keer mis ging en Merijn bij 
een aanrijding in de Dillenburgstraat om het leven kwam. 

Omstreeks 1950 was de Prins Hendrikstraat nog bestraat met 
kinderkoppen, naar ik meen was dat ook in de Dillenburgstraat 
het geval. Voorts stonden er grote lindebomen. Begin jaren 60 
zijn de kinderkoppen vervangen door klinkerbestrating en 
verdwenen de lindebomen om de straat breder te maken voor 
het steeds toenemende verkeer. Zo werden de leefbaarheid en 
de veiligheid steeds meer geweld aan gedaan. Het verkeers
circulatieplan van 1998 deed wat dat betreft nog een extra duit in 
het zakje. Eind 2003 werd de straat weer versmald en keerden 
de lindebomen terug, samen met een nieuwe straatfundering 
leidde dat tot minder geluidsoverlast en verbeterde veiligheid. 

1 n de Van Duijvenvoordestraat was aan de zijde met even huis
nummers op elke hoek een winkel te vinden: groenten, rijwielen, 
slagerij, kruidenier, snoepwinkel. Voorts had je op nr. 24 kapper 
Guerain en op nr. 1 de autospuiterij van Van Alphen. Al die 
panden zijn woonhuis geworden met uitzondering van nr. 66 
(vroeger kruidenier Visser) waar nu een tandartspraktijk is 
gevestigd. 

Winkels zijn nu meer geconcentreerd rond het Valkeniersplein en 
de Ginnekenmarkt. In de woonstraten kom je vrijwel geen winkel 
of bedrijf meer tegen. 



" 
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BIJZONDERE OBJECTEN 
IN ONS MUSEUM 5 

door Toon van Miert 

De komende maanden hangen er in ons museum twee 
bijzondere objecten: 

-een familiefoto uit eind jaren twintig van de vorige eeuw en 
-een oorkonde uit diezelfde tijd. Daar hoort een geschiedenis bij. 

1 n de eerste helft van de twintigste eeuw had Thijs de Kanter 
( 187 4-1937) een kapsalon annex kleermakerij in het buurtschap 
Oranjeplein in Ginneken. Het toenmaHge adres was: Wilhelmina
straat 85. 
Vlak voor de oorlog had de gemeente het plan om de huizen op 
het Oranjeplein af te breken voor de aanleg van een nieuwe 
doorgaande weg. De gemeente kocht de kapperszaak in 1938 
voor 11.600 gulden. 
Matthijs Gijsbertus de Kanter was getrouwd met Johanna Maria 
Mathijsen (1876-1956). Zoals gezegd was hij behalve barbier 
ook kleermaker. Op de foto is het echtpaar vijfentwintig jaar 
getrouwd. 
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Het wordt omringd door hun kinderen: Hubert, die kapper aan de 
Ginnekenweg is geworden; Cornelis, kleermaker in Bergen op 
Zoom; Johannes, kleermaker aan de Ginnekenweg en Jacoba, 
die in dezelfde straat een kapperszaak had. Ik kan me zo 
voorstellen dat er heel wat wereldproblemen bij Thijs de Kanter 
opgelost werden. 
In een tekst uit die tijd, waarvan de schrijver onbekend is, wordt 
wel duidelijk dat een kapperszaak een belangrijke sociale functie 
had. 

Ja, hele toestanden waren het in da Ginneken. Zo ok bij de 
bekendste barbier toentertijd, Thijs de Kanter, ene die het 
scheerm~s vakkundig wist te hanteren. Hij had er ok een 
kleermakerijke bij. Z'n kapperzaak was gelijk een kraanten-

. bureau. Al het nieuws, groot en klein, kon men er opsteken. We 
kwamen er om drie uur 's middags en zaten er 's avonds om 
negen uur nog. Ook zondags kon men er terecht. Oergezellig . 
Da was daar gewoon een verkapte soosieteit. Doar kwamen we 
allemaal zo'n bietje bij elkaar, witte. Die Thijs. Hij ging danig met 
het mes tekeer, vilde de klanten soms en zee dan:" As 't vel er 
goed af is , dan hoefde zaterdag nie terug te komen, waant dan 
groeit er toch niks meer op." De zoons Johan en Kees bekwaam
den zich in het klaarmakersvak. Tussen de bedrijven door 
werden ze ingezet in de kapsalon. Inzepen moesten ze. Vaste 
klant burgemeester Serraris behoorde tot de slachtoffers. Een 
zeer geziene klant was een baron 

Burgemeester Serraris kwam dagelijks in de zaak om zich door 
De Kanter te laten scheren. Zij waren goeie maatjes, die twee. 
Ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van het 
kapperspaar heeft de burgemeester eigenhandig een oorkonde 
in elkaar gezet. De tekst luidt alsvolgt. 
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OORKONDE 

Op heden den vijfden Februari van het jaar Onzes Heeren 
negentienhonderd zeven en twintig is door mij JONKHEER 
MEESTER THEÓDORE EMANUEL SERRARIS, Burgemeester 
der gemeente Ginneken en Bavel, provincie Noord-Brabant in 
Nederland: 

Onder de Regeering van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der 
ederlanden, Prinses van Oranje Nassau en zijn e Koninklijke 
Hoogheid Prins-Hendrik van Mecklenburg Schwering, 
Onder het roemrijke beleid van zijne Heiligheid Pius den elfden, 
Paus van Rome, 
Onder het Commissariaat . van Noord-Brabant van den 
HoogEdelGestrengen-Heer A. Baron van Voorst tot Voorst, 
Onder het episcoppaat van Breda van zijne doorluchtige 
Hoogwaardigheid Monsigneur Petrus Hopmans, 
Onder den fungeerenden Pastoor der Roomsch-Katholieke 
Parochie van den H. Laurentius te Ginneken, den 

1ZeerEerwaarden heer Gerardus Josephus Hortense van Wees, 
Ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Mateus 

1 Gijsbertus DE KANTER, oud 52 jaar en Johanna MA THIJSSEN, 
oud 50 jaar, samen bewonende met hun kroost het huis no. 85 
aan de Wilhelminastraat te Ginneken, deze oorkonde in elkaar 
gezet als blijvend aandenken aan dit groote feest, hetwelk in 
elkaar is gezet door de vier spruiten uit den stam DE KANTER
MA TTHIJSSEN om hun liefde en verknochtheid op dezen dag te 
kunnen toonen aan hun allen zoo dierbaar ouderenpaar. 
Hierbij spreek ik dan ook namens hen den wensch uit, dat het 
hun gegeven moge zijn ook het gouden huwelijksfeest eens te 
mogen vieren in de zelfde gezondheid als thans, maar dan onder 
een uitgebreideren familiekring. 

De BURGEMEESTER VOORNOEMD 

De oorkonde die Burgemeester Serraris samenstelde 

Wie is de baron over wie in de tekst van de onbekende auteur 
wordt gesproken? Kleinzoön Theo de Kanter heeft een 
scheerbord in bezit met een familiewapen erop. Mogelijk heeft 
opa De Kanter dat van de 'baron' cadeau gekregen. Ik hoopte 
natuurlijk dat het iemand was die op een van de landgoederen 
in ons heem woonde. Dat is niet het geval. 

Een van onze leden 
is erachter gekomen 
dat het wapen het 
familiewapen is van 
de adellijke Zeeuwse 
familie De Heere. Of 
een telg uit een voor
aanstaand Zeeuws 
geslacht ooit door 
Thijs de Kanter ge
knipt en geschoren is, 
weten we niet. 
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GRENSSTEEN GEVONDEN 
door Jan Bastiaansen 

Tijdens een wandeling die ik samen met mijn vrouw in Strijbeek 
maakte ontdekte ik een grenssteen die tot nu toe onbekend is. 

' Vanaf de Bergweg op de hoek waar de Beekweg begint, loopt 
een smal toegangspad langs het Patersmoer, dat verdwenen is, 
naar landerijen die tegen de Strijbeekse Loop liggen. 
Dit pad afgaande zie je een nieuw wandelbruggetje over de loop 
liggen dat toegang geeft tot het landgoed Elsakker op Belgisch 
grondgebied. · 
Direct over het bruggetje ca 20 meter naar links staat een grens
steen tegen de loop aan. Hij is nauwelijks te zien omdat hij bijna 
tot bovenaan in de grond staat. 
Dit moet de verdwenen Grenssteen 216 b zijn. 

Deze grenssteen zou opgehaald moeten worden om meer in het 
zicht komen te staan. Zeker omdat hier in de toekomst waar
schijnlijk een wandelroute gemaakt zal worden. 

* zie voor meer informatie: grensmarkeringen.be 
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ROND 1800 WAREN IN BRABANT MEER 

BRANDBRIEFSCHRIJVERS 
door Toon van Miert 

In ons museum is de komende maanden de tentoonstelling over 
de eind achttiende-eeuwse crimineel Adriaan van Campen te 
zien. 
Hij dankt zijn bekendheid niet zo zeer aan het feit dat hij een 
beruchte brandbriefschrijver was, maar eerder aan de 
afschuwelijke manier waarop hij op de Grote Markt in Breda aan 
zijn einde gekomen is. 
Afpersen is van alle tijden; dat dat gebeurde d.m.v. het schrijven 
van brandbrieven, was in de tijd van Van Campen 'populair' . 
In de periodiek 'De Klok' van de heemkundekring 'Made en 
Drimmelen' (december 2011) staat het verhaal van Adriaan van 
der Schoot (wat is dat toch met die Adrianen?) Hij was een van 
de ontzettend veel straatarme bewoners van Made. 
In 1785 werden van de 203 weerbare mannen (tussen 18 en 60 
jaar oud) er 171 als onvermogend bestempeld. Zeventig van de 
tweehonderd woningen deden dienst als boerderij . De overige • 
huishoudens bouwden hun schamele onderkomens veelal van 
riet en kalk tussen de boerderijen of op de hei. Werkgelegenheid 
was er niet. De enorme volksarmoede leidde tot bedelarij, 
criminaliteit en asociaal gedrag. 
Adriaan van der Schoot, straatarm gezinshoofd met vijf kinderen, 
zocht zijn heil in het schrijven van brandbrieven en om ,zijn eisen 
kracht bij te zetten stak hij van tijd tot tijd een boerderij in brand. 
Een van zijn slachtoffers was de drieënzeventig jarige, rijke vrij
gezel Matthijs Sensen, die maar een paar honderd meter van 
Van der Schoot af woonde. 
De inhoud van de brief bevatte de eis "Om op heden avond ten 
agt uren aan den Dam omtrent de Huizing van familie 
Commeren in den daartoe gemaakte Kuil een Zak met geld ter 
Somme van 125 gulden in te leggen, onder bedreiging vandaar 
niet aan te voldoen zijn huis en schuur af te stooken en zich 
overal voor te wachten." 
Honderdvijfentwintig gulden was een enorm bedrag in die tijd: 
schoolmeester Gerrit Hol verdiende tachtig gulden per jaar. 



166 

Zijn voorganger moest zich met vijftig gulden per jaar tevreden 
stellen. De Madese Schepenbank bedacht een list. Het losgeld 
zou uitbetaald worden in Zeeuwse rijksdaalders. Op die munt 
stond het woord Concordia. In de eerste o kraste men een v. De 
arme Adriaan was de klos en werd in 1807 in de kraag gegrepen. 
Van der Schoot "zal gebragt worden ter plaatsch alwaar men 
gewoon is executie van Criminele Justitie te doen om aldaar te 
worden strengelijk met roeden gegeeseld en gebrandmerkt en 
om voorts gedurende de tijd van vijfendertig eerstkomende en 
achtereenvolgende jaaren te worden geconfineerd binnen een 
der tugthuysen van dit koningrijk, om aldaar met zijne 
handenarbeyd te kost te winnen en na expiratie van den voor
segden tijd, bannen den gedetineerde zijn leven lang geduuren
de uyt de Departementen Maasland en Amstel/and zonder daar 
in weder te mogen komen." 
Alles beter dan wat Van Campen is overkomen, dat wel, maar 
toch ook niet mis. Hij wordt opgesloten in het tuchthuis in Breda. 
Daar sterft hij op 15 mei 1811. 
De straf schrikte andere brandbriefschrijvers niet af. In West
Brabant ging er op gezette tijden een boerderij in vlammen op 
als de bouwman niet over de brug kwam. Een van de bandieten, 
Jan den Brabander uit Klundert, werd wel op een heel pijnlijke 
manier 'gebrandmerkt' toen hij de buit uit een kuil wilde halen: de 
boer had een rattenklem op het geld gezet en domme Jan kon 

\ via de dokter regelrecht de cel in. 

PaulusMail - GOED IDEE ? 
Reeds drie jaar sturen ,wij de leden die dat wensen op ongere
gelde tijden een mail met een overzicht van op handen zijnde 
activiteiten en zo nodig met "heet nieuws". 
De mails worden onder BCC verzonden waardoor uw privacy 
verzekerd is. ( BCC : u ziet geen andere mailadressen ) 
Ruim 30 % van onze leden ontvangt deze brief reeds. Het is een 
gratis abonnement alleen voor onze leden. 
Wilt u deze brief ook ontvangen ? 
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort 
ontvangt u uw eerste PaulusMail 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 9 
In samenwerking met WIJKBLAD HEUSDENHOUTS NIEUWS 
door Wim Joosen 

De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) is een trieste periode uit 
de geschiedenis. Wereldwijd heeft deze oorlog veel ellende 
teweeg gebracht. Het oorlogsgeweld eiste ook in Heusdenhout 
zijn tol. 
Enkele boerderijen werden als gevolg van oorlogshandelingen 
door brand vernield. In deze en in de volgende aflevering wordt 
aan twee gevallen aandacht geschonken. 

We beginnen vanuit het Zuiden. Vanuit die richting kwamen de 
bevrijders. 
De rechtstreekse verbinding vanuit Ginneken naar Heusdenhout 
werd vroeger gevormd door de Valkenierslaan. Het straatnamen
boek met de titel 'De straten van Breda' - geschreven door 
Gerard Otten- vermeldt, dat deze straatnaam op 15 oktober 
1904 door de gemeenteraad is vastgesteld. Uiteraard in die tijd 
de gemeenteraad van de Gemeente Ginneken en Bavel, 
waartoe ook Heusdenhout behoorde. 
Op wat oudere kaarten draagt deze straat de naam: Valkeniers
dreef. In de loop der eeuwen heeft de verbinding overigens 
diverse namen gehad, zoals: Heerbaan van Ginneken naar 
Teteringen, Dreef van de Commandeur Falkenhaan, Heusden
houtsestraat, Ginnekensedreef, Heusdenhoutsedreef, gedeelte
lijk Verlengde Schoolstraat en Valkeniersstraat. 

Vroeger sloot de Valkenierslaan rechtstreeks aan op de Heus
denhoutseweg. (zie afbeelding 1 op volgende pagina). 
De afbeelding is een deel van het Minuutplan van het Kadaster, 
Sektie A Heusenhout blad 2, uit 1832. Hierop wordt de Heusden
houtseweg aangegeven als Zantstraat of Baan van Ginneken 
naar Teteringen. Andere historische namen voor deze weg zijn: 
Heerbaen van Antwerpen op Geertruydenberg, Heerbaan van 
Antwerpen, Heerbaan en Molenweg. 
Vanuit de Valkenierslaan kwam men op de Heusdenhoutseweg 
via een bruggetje over De Loop of De Moolenloop. 



Kadastrale situatie 
in 1832. 
De boerderij van de 
familie van Hal 
bestond toen nog niet. 
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Uit Minuutpl~~ K~d~~t~; 1832 
Gemeente Ginneken en·Bavel 
Sektîe A Heusenhout blad 2 

Het riviertje kende ook namen als Molen lei of Molenley, of in de 
volksmond Het Leike. . 
Net na de oversteek maakte de Heusdenhoutseweg een bocht in 
oostelijke richting. In die bocht sloot de Leunsdijkschestraat aan 
op de Heusdenhoutseweg. In de volksmond werd deze weg 
Leunsedijk genoemd. Later kreeg deze straat de naam 
Lovensd ij kstraat. 

Het bruggetje over De Moolenloop lag vlak bij de uitspanning di~ 
in de volksmond 'De Heilige Tap' werd genoemd. Het __ ca:e 
dankte die (bij)naam aan het, sinds 1878 in de nab_1Jhe~d 
gevestigde, klein-seminarie van het bisdom Breda. ~et seminarie 
is gebouwd nabij de resten van het vroegere landhuis IJpelaar. 
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Huidige situatie, het kruis geeft de voormalige locatie van de boerderij 
aan. De witte vlek is 't dak van. het vroegere Casino, nu Club Pel/ikaan 

Dat landhuis is in 1837 opgetrokken op de fundering van het 
kasteel IJpelaar van het - reeds uit de middeleeuwen - daterende 
landgoed IJpelaar. Na de bouw van het seminarie in 1878 is het 
landhuis afgebroken. Het klein seminarie is omstreeks 1970 
gesloten. 
Vanuit het Ginneken gezien aan het begin van de 
Heusdenhoutseweg aan de linkerkant, stond de boerderij van de 
familie van Hal. Op afbeelding 1 is de locatie aangegeven, daar 
waar de Leunsdijkschestraat uitkomt op de Heusdenhoutseweg. 
De situatie ter plekke is nogal drastisch gewijzigd. 
Toch is - met enige moeite - nog na te gaan waar de boerderij 
van de familie van Hal heeft gestaan. 
De huidige straat met de naam Bijster ligt op een deel van de 
oorspronkelijke Leunsedijk/Lovensdijkstraat. De afbuigende 
Heusdenhoutseweg, tegenwoordig een fiets- en voetpad en deel 
van de Heerbaan, is in de jaren zestig van vorige eeuw -
nagenoeg recht- in westelijke richting doorgetrokken. Een restant 
van de eerder afbuigende Heusdenhoutseweg is nu nog 
aanwezig en fungeert als oprit naar een parkeerplaats achter 'n 
kantoorgebouw. Op afbeelding 2 is de huidige situatie te zien. 
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De herbouwde tuinderswoning van de familie Van Hal. In de zestiger 
jaren van vorige eeuw afgebroken. 

De spelende dochters -v{ln links naar rechts Ria, Ciska en Bertha- van 
de familie Van Hal bij de herbouwde tuinderswoning. 
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Het voormalige tracé van de Leunsedijk/Lovensdijkstraat en van 
de verbinding tussen Valkenierslaan en voormalige Heusden-

. houtseweg is met stippen aangegeven. De voormalige locatie 
van de boerderij van de familie van Hal is in de huidige situatie 
met een wit kruis aangegeven. 

Jos van Hal sr. -die in de oorlog als kind op de boerderij woonde
vertelt 
De boerderij werd door onze ouders gepacht van de familie 
Bielaars uit Breda. Bij de boerderij behoorde 1,3 ha grond. 
Aanvankelijk hadden onze ouders daarnaast nog enkele andere 
percelen in gebruik, die elders lagen. Toen was het geheel in 
gebruik als boerderij, later als tuinderij . 
Tijdens de bevrijding is er een granaat ingeslagen net boven de 
zolder . . Hierdoor werd het woongedeelte van de boerderij 
onbewoonbaar. Ook stond toen het klein-seminarie in brand. 

Maar wanneer was dat precies? Het antwoord is op te maken uit 
volgend citaat, afkomstig uit de notitie 'Het lgnatius in de 
oorlogsjaren' . Een zuster van het toenmalige St. 
lgnatiusziekenhuis aan de Wilhelminasingel hield een dagboek 
bij. Het fragment gaat over de bevrijding, eind 1944. 
. . . . . . . . . . Nadat dan in de dagen vóór en na 20 October reeds 
enige gewonden uit Alphen, -Ulicoten en Chaam waren 
gearriveerd werd op zaterdag 28 October de strijd rondom Breda 
ingezet. 
Donderdagnacht waren de meeste patiënten naar de kelder 
gebracht behalve de A en G afdeling. Een kort nachtelijk 
artillerievuur was hiervan de oorzaak. 
's Zaterdagmiddag vertelde een gewonde Duitse soldaat dat er 
gevechten plaats hadden van man tegen man in de buurt van 
Molenschot. 
Artillerievuur was intussen steeds sterker te horen. Keek men 
vanaf de St. Jozefbouw in de richting van Bavel en Gilze-Rijen 
dan zag men voor zich een ring van brandende boerderijen, 
waar zich tegen de avond het brandende seminarie IJpelaar aan 
toevoegde. In de middag was reeds het mitrailleurvuur goed 
hoorbaar. Inderdaad ze waren op komst. 



172 

Gerardus van Hal en Adriana van Hal-van Gooi en hun kinderen. 
Boven: Jan, Bertha, Janus; midden: Bernhard, vader Gerardus; moeder 
Adriana en Cornelis ; onder Ria, Gerard (+1944), Cisca . 
Echtgenote en moeder Adriana van Hal-van Gooi stierf in 1944 samen 
met haar pasgeboren kind Gerard 

De patiënten van afdeling A werden nu ook veiligheidshalve naar 
de kelder gebracht. Afdeling G wachtte nog even af Maar toen 
daar 's avonds de eerste scherven binnenvielen, doken ook zij 
de kelder in. Tenslotte bereidde zich iedereen voor om de nacht 
in de kelder door te brengen. Een altaartje werd in de gang van 
de kelder opgeslagen. Ook Ons Heer nam Zijn plaats weer in te 
midden van de zieke zusters in een van de vertrekken onder de 
St. Jozefbouw. 
Die avond hielden we de Koningswake van 9 tot 9u30 in de 
kelder. 
Buiten woedde nu het oorlogsgeweld voort. Onder het doffe 
geblaf van de artillerie, het loeien van een overvliegende granaat 
en het korte inslaan ervan, het knetteren van de mitrailleurs dat 
altijd dichterbij kwam, begaf iedereen zich te ruste. Buiten keek 
men in de rossige gloed van het nog brandende /Jpelaargebouw. 
Breda was opgenomen in het front. 
Zondag 30 October, feest van Christus Koning. 
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De vroege ochtend brengt weinig nieuws. De nacht was rustig 
als men bedenkt dat het in de plaats waar men woont oorlog is. 
Alleen heeft Breda die nacht een toren verspeeld. De kerk aan 
de Driesprong was zo goed als geheel 
verdwenen ................... Einde citaat. 
Noot: . >Zondag 30 October: de zuster-geschiedschrijfster 
vergist zich hier, bedoeld wordt zondag 29 October 1944. Het 
feest van Christus Koning werd in die jaren op de laatste zondag 
van de Octobermaand gevierd< 

Jos vervolgt zijn verhaal: 
Na de bevrijding is er een V1 op ons land gevallen, waardoor de 
hele boerderij in elkaar lag. Ook de boerderij van de familie 
Dielemans aan het begin van de Leunsdijkschestraat had veel 
schade. De familie Dielemans is toen verhuisd naar de boerderij 
van de familie de Jongh aan de Molengrachtstraat (thans 
Molengracht). Daar viel later een V2 op met het bekende 
noodlottige gevolg. Er overleden 11 personen. Joke (13), Annie 
(12), Sjaantje (10), Correke (9) en Jos (7), vijf kinderen van de 
familie de Jongh. Corry (7), Rinus (5), Toosje (4) , Christje (2) en 
Pietje (1 ), vijf kinderen van de familie Dielemans en hun tante To 
van Dijk, een zus van hun moeder, mevrouw Dielemans-van 
Dijk. (zie BvP 117p91: Anneke Oomes:"Drama met vliegtuigbom" ) 
Ons gezin was toen al verhuisd naar een huis verderop in 
Heusdenhout op het adres Heusdenhoutseweg 8. Dat huis was 
ons aangeboden door een lid van de ondergrondse. In het huis 
woonde eerder de familie Rombouts. Vader Rombouts was lid 
van de N.S.B. en werd direct na de bevrijding opgepakt. 
Na de oorlog is ons huis en de stal, maar zonder de schuur, 
weer opgebouwd. Dat gebeurde op de fundamenten van de 
oorspronkelijke boerderij . Huis en stal werden afgedekt met een 
strooien dak. Vanwege het materiaalgebrek net na de oorlog zijn 
de oude stenen en veel ander materiaal gebruikt. 

Wilt u reageren op dit artikel? Hebt u nog (familie)foto's uit het vroegere 
Heusdenhout of mooie of trieste verhalen van vroeger? Neem contact op met 
paulus@ulvenhout.com of bel 076 5810024. 
De werkgroep legt alles zorgvuldig vast. Foto's worden gescand en u ontvangt 
de originele foto's retour. Alle geschiedkundige informatie komt terecht in het 
archief van Heemkundekring Paulus van Daesdonck. De informatie wordt 
gebruikt voor publicaties en tentoonstellingen. Zo blijft de geschiedenis van het 
vroegere Heusdenhout ook voor nieuwe generaties toegankelijk. 



WIE WIST WAAR DIT IS? 6 
door Toon van Miert 

Tussen de vijver en het appartementencomplex van het 
voormalige Laurens Ziekenhuis aan de Ulvenhoutselaan staan 
de twee bronzen beelden waar wij naar vroegen in de vorige 
Brieven. Het zijn " De Schenkers" * · 
Mirjam Smulders, die in 't Laurenspark woont, wist dat. Zij schrijft: 

Op het ene beeld staat: 
Waar menselijkheid en liefde is daar is God. 
Huisvesting en verpleging van zieken, ongelukkigen en 
ouden van dagen. 
Ter nagedachtenis aan Jhr. Mr. Jan de Grez 

Op het beeld dat een vrouw voorstelt staat: 
J. F. Maassen en Jacqueline de Grez-Mahie 
Grondleggers van het Laurens 
Stichting MCMX 
opening MCMX/11 
herbestemming MCMXCI // 
UB/ CARITAS ET AMOR DEUS /BI EST** 

~irjam Smu~?ers krijgt .de fles wijn thuisbezorgd. Andere goede 
inzenders knJgen een nieuwe kans in WIE WEET WAAR DIT IS? 

* Zie BvP 168: Anneke Oomes: Erfgenamen De Grez Mahie 
** vertaald: Waar naastenliefde en liefde zijn, daar is God. 
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WIE WEET WAAR DIT IS ? 7 
door Toon van Miert 

In de komende Brieven staat steeds een "monument( je)" uit ons 
heem waar (meestal) een geschiedenis achter zit. Het kan een 
gevelsteen zijn of een naambordje ergens verdekt opgesteld of 
een ....... . 
Wie weet waar dit "monumentje" zich bevindt? Een van de 
inzenders van het juiste antwoord - we loten als er meer goede 
antwoorden zijn - krijgt van Paulus van Daesdonck een fles wijn 
thuisbezorgd. · 

Waar is dit? Weet je er iets meer over te vertellen? 

Oplossingen vóór 1 juni naar : paulus@ulvenhout.com 
of naar de redactie. 
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OP DE GALDERSE HEI 

EEN MUUR MET KOGELGATEN 
door Toon van Miert 

Lang geleden speelden wij, Ginnekense kinderen, vaak op de 
Galderse Hei. Voetballen op de zandvlakte als de militairen er 
niet oefenden of vlaggenverovertje in de bossen aan de noord
kant van de hei. Boterhammetjes en een fles gele gazeuze mee 
en we waren _de hele dag zoet. Och, iedereen heeft zo zijn 
pfekjes die mooie herinneringen aan vroeger oproepen. Heel 
intrigerend was het muurtje op de hei; de muur met, dachten wij, 
kogelgaten. Het gerucht ging dat hier verzetstrijders waren 
gefusilleerd en wij namen dat voetstoots aan. 
Veel en veel later hoorde ik dat dat zeker niet het geval was. 
Waar heeft dat muurtje dan voor gediend? Zelfs Jan Bastiaansen 
uit Rijsbergen, die toch zo ontzettend veel van onze regio af 
weet, kan mij geen antwoord geven. Een tijdje geleden hebben 
hij, Janus Jochems uit Bavel en ik daar samen nog contact over 
gehad. We komen er niet uit. Ook Staatsbosbeheer kan mij niet 
helpen. Jan Bastiaansen heeft onlangs nog een foto van de ge
heimzinnige muur gen,aakt. Wie helpt ons uit de brand? 
Met andere woorden: wie kan ons meer over deze muur vertellen? 
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36 JAAR 
POOLSE INKWARTIERING 
doorJacquesJespers 

Amper anderhalf jaar oud kwam ik, in november 1944, oog in 
oog te staan met de eerste Poolse frontsoldaten, die kort 
tevoren Breda hadden bevrijd. Daarna zouden er nog vele 
tientallen volgen. Een van hen, Kazik Starego, heeft een 
blijvend stempel gedrukt op de rest van mijn leven. Aan zijn 
inkwartiering bij ons thuis in de Valkenierslaan, op nr. 72, 
kwam pas na 35 jaar een einde. 
Tot aan zijn dood, in 1988, is onze vriendschap blijven be
staan. Met zijn familie in Polen heb ik nog steeds een inten
sief contact. 
Wie was Kazik Starego en hoe was hij vanuit Polen in Breda 
verzeild geraakt? 

Kazimierz Starego werd geboren op 17 februari 1907 in 
J~druszkowce, een gehucht niet ver van Sanok in het zuid
oostelijke puntje van het tegenwoordige Polen. 
Ten tijde van zijn geboorte behoorde die streek nog tot Galicië, 
het Poolse deel van het Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk. 
J~druszkowce lag vlak tegen het Oekraïnse taalgebied aan, 
zodat Kazik waarschijnlijk met twee talen is opgegroeid: Pools en 
Oekraïns. 
Kazik was, naast zijn broer Stanislaw, enig kind in het gezin 
Starego. Veel zal de jonge Kazik zijn broer niet hebben gezien, 
niet alleen omdat zijn broer Stanislaw twintig jaar(!) ouder was, 
maar ook omdat deze al op jonge leeftijd vertrokken was naar 
Amerika om daar in de oliewinning te gaan werken. Kazik's 
vader, Jan Starego, sneuvelde in het jaar 1916 als soldaat in het 
Oostenrijks-Hongaarse leger. 
Galicië was een van de armste delen van · Oostenrijk-Hongarije. 
Veel Poolse Galiciërs hebben daarom in die tijd, net als Kazik's 
broer, in het begin van de twintigste eeuw de wijk genomen naar 
het beloofde land Amerika. 
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Na 10 jaar Volksschool in Sanok is Kazik, als jongen van 14 jaar, 
alleen verhuisd naar het verre Wilno, de tegenwoordige hoofd
stad van Litouwen. 
Rond 1920 was Wilno, als vanouds een van de belangrijkste 
Poolse steden, door de volgelingen van maarschalk PHsudski 
ingelijfd in het nieuw ontstane Polen. 
In Wilno heeft Kazik gedurende 4 jaren de machinistenschool 
bezocht en is daarna te werk gesteld als 2e machinist op een 
stoomlocomotief. Dit werk is hij blijven doen tot in 1940. 
Zoals iedere gezonde Poolse jongeman heeft hij, vanaf 1926, 
zijn militaire dienstplicht vervuld. Hierover vertelde hij de 
volgende anekdote: " Op een dag werd besloten dat ons hele 
peloton zou gaan zwemmen. Stiekem lachten we ons dood toen 
we zagen dat onze korporaal zelfs in het water zijn militaire pet 
had opgehouden. Ook daar moest zijn rang immers duidelijk 
zichtbaar blijven." 
Vlak vóór de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 begon, 
is Kazik te Wilno op 10 juni 1939 getrouwd en is met zijn vrouw 
Hella in Wilno blijven wonen. Als onmisbare machinist op een 
stoomlocomotief heeft hij in september 1939 geen deel uitge
maakt van het Poolse leger. 
Na de inval van het Russische leger in Oost-Polen, vanaf 17 
september 1939, werd Kazik's woonplaats Wilno door de Russen 
geannexeerd en militair bezet. Naast de 185.000 Poolse militai
ren werden ook ongeveer anderhalf miljoen Poolse staatsbur
gers uit Oost-Polen gedeporteerd naar het verre Siberië. 
De meeste zijn terecht gekomen in het onherbergzame Kazach
stan, waar velen van ellende zijn omgekomen. 

Kazik moest van de Russen zijn werk als treinmachinist blijven 
doen. Veel transporten waren waarschijnlijk een gevolg van het 
Duits-Russische "vriendschapsverdrag", dat op 24 augustus 
1939 was gesloten tussen de ministers van Buitenlandse Zaken 
Molotov en Van Ribbentrop. Op een dag, in de loop van 1940, 
moest Kazik weer een treintransport leiden over een sterk 
heuvelachtig terrein. Naar zijn mening kon de locomotief de 
zware lading niet trekken en daarom vroeg hij om een tweede 
locomotief. Dit werd geweigerd. Zoals hij gevreesd had, kwam de 
trein niet over een bepaalde helling heen en ontspoorde. 
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Zoals gebruikelijk bij de Russen moest iemand de schuld dragen 
en dus werd de Poolse machinist Kazimierz Starego, als 
zodanig aangewezen. 
Er volgde een schijnproces en hij werd wegens gepleegde 
"sabotage" veroordeeld tot dwangarbeid in een van de vele 
kampen in Noord-Rusland. Zijn vrouw Hella was inmiddels 
zwanger van hun dochter Baszka. Het zou daarna 18 jaren 
duren voor hij Baszka voor het eerst zou zien. 
Vóór het transport naar zijn verre werkkamp werd Kazik 
opgesloten in een oude gevangenis. Op een avond werd hij naar 
buiten gebracht en tegen de muur van een binnenplaats gezet. 
Hij zag dat een executiepeloton klaar stond om hem dood te 
schieten. De bevelvoerende officier gaf het bevel tot vuren. 
Vervolgens gebeurde er niets; er werd geen schot gelost. 
Trillend van de zenuwen werd Kazik terug gebracht naar zijn cel. 
Het bleek een gebruikelijk "grapje" van de Russen te zijn om 
iemand mentaal kapot te maken. Later zei Kazik tegen mij: "Na 
die avond heb ik snel grijze haren gekregen" . 
Tijdens het treintransport naar de omgeving van Moermansk 
werd hij, met andere gevangenen, bewaakt door twee Russische 
soldaten. Een van hen was blijkbaar zó trots op zijn communis
tische heilstaat dat volgens hem de beste sinaasappelen ter 
wereld werden geproduceerd in Russische fabrieken. 
Het leven in de strafkampen van Noord-Rusland was keihard, 
veel van zijn Poolse medegevangenen stierven van honger, 
ziekte en uitputting. De kunst was, zo zei Kazik me later, zo 
weinig mogelijk te werken om je krachten te sparen. Het eten 
bestond ondermeer uit brood en zoute vis. Scheren was 
ondenkbaar, iedereen liep dus rond met een baard. Om deze 
een beetje in toom te houden, wreven de Polen bij elkaar met 
steentjes de baardharen zo lang tegen elkaar dat deze afvielen. 
Kazik is na een jaar "Moermansk" overgeplaatst naar een 
strafkamp bij Archangelsk, waarna hij nog een jaar gevangen 
werd gehouden. 
Na de Duitse inval in Rusland, op 22 juni 1941, verloor de 
Sowjet-Unie in korte tijd meer dan een miljoen manschappen. 
Vanuit Londen kwam toen het aanbod van de Poolse regering in 
ballingschap om de Poolse krijgsgevangenen, die over heel 
Rusland verspreid zaten, in te zetten aan de geallieerde kant. 
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De betreffende Polen wilden maar al te graag aan de strijd 
deelnemen, maar dan niet in het Russische leger, dat hen zo 
vreselijk slecht had behandeld. Hoewel Stalin aanvankelijk 
weigerde hierop in te gaan, werd ten slotte toch afgesproken dat 
alle Polen, die zich vóór een bepaalde dag in augustus 1942 op 
een centraal punt zouden melden, naar het westen mochten om 
daar als soldaat te dienen in het leger van de Poolse regering in 
ballingschap. 
Dit was op grond van de Russische amnestiebesluiten van 30 juli 
en 24 september 1941, waarbij alle Poolse gevangenen in Rus
land uit gevangenschap werden ontslagen. 
Vanaf april 1942 ging dit bericht als een lopend vuurtje door heel 
Rusland en veel Polen hebben, vaak te voet en soms met hun 
gezin, een paar duizend kilometer afgelegd om zich te melden. 
Ook Kazik slaagde erin om op tijd dit centrale punt te bereiken. 
De overigen, die hier niet in slaagden of als communist in Rus
land wilden blijven, werden opgenomen in een Poolse divisie, als 
onderdeel van het Russische leger. 
Het centrale punt lag waarschijnlijk niet ver van de Iraakse grens, 
die destijds door het Engelse leger werd gecontroleerd. 
Alle 80.000 Polen, die zich daar meldden, moesten hier geduren
de een korte periode verblijven om enigszins normaal gevoed, 
gekleed, verzorgd en dus in een betere conditie aan de Engelsen 
te worden overgedragen. 
Ondanks de veel betere omstandigheden bleef ook daar de 
honger knagen. Gelukkig ontdekten Kazik en zijn vrienden dat 
daar in de buurt een fabriek werd geleid door een Poolse 
ingenieur, die graag bereid was om hen te helpen. 
Met hulp van deze man, vertelde Kazik mij, heeft hij met zijn 
vrienden 's nachts veel kunnen stelen om aan extra voedsel te 
kunnen komen. 
De overdracht aan het Engelse leger in Irak en Perzië verliep 

erg dramatisch. De Engelsen, die voor zichzelf niet anders 
gewend waren, zetten de Polen zó veel calorierijk voedsel voor 
dat menige Poolse ex-gevangene hieraan alsnog is overleden. 
Nadat de Polen officieel in het Engelse leger waren opgenomen, 
begon een lange reis. Via Palestina eindigden de meesten in het 
Poolse leger van generaal Anders, waarna zij werden ingezet 
tijdens de geallieerde veldtocht door Italië. 
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Vooral deze omvangrijke Poolse legermacht is verantwoordelijk 
geweest voor de uiteindelijke verovering van Monte Cassino, op 
16 mei 1944, en de daaropvolgende doorbraak naar Rome. 

Het viel de Poolse regering in Londen onmiddellijk op dat zich 
onder de vrijgelaten krijgsgevangenen in Rusland bijna geen 
Poolse legerofficieren bevonden. Toen ze daar bij Stalin naar 
informeerde, zei deze dat die mensen waarschijnlijk gevlucht 
waren en nog ergens door Siberië zwierven. Na een paar 
maanden hadden zich echter nog maar heel weinig officieren 
gemeld. 
Op 3 april 1943 maakten de Duitsers bekend dat zij in het bos bij 
het Oekraïnse plaatsje Katyn een massagraf hadden ontdekt 
met daarin de lijken van vele duizenden Poolse officieren. 
Nadat dit wereldkundig was gemaakt werd een internationaal 
team toegelaten om deze zaak te onderzoeken. Toen bleek dat 
deze Polen al in 1940, dus nog vóór de komst van de Duitse 
invasiemacht, waren vermoord. De Poolse regering in Londen 
beschuldigde daarop de Russische Geheime Staatspolitie, de 
N.K.W.D., van deze moordpartij . De Russische regering 
ontkende heftig en verbrak alle diplomatieke banden met de 
Poolse regering in Londen. Pas ruim vijftig jaren later werd door 
de Russische regering toegegeven, dat Stalin persoonlijk op
dracht had gegeven voor deze genocide. Deze zaak, die in 
Polen bekend staat als "Katyn", verstoort nog steeds enigszins 
de officiële betrekkingen tussen beide landen. 

Kazik en een aantal andere Polen reisden na hun vrijlating 
verder dan de meeste Poolse militairen. Ten einde de gevaarlijke 
zeereis door de Middelandse Zee te vermijden, voeren zij naar 
Zuid-Afrika en daarna werd de gevaarlijke oversteek naar 
Schotland gemaakt. In december 1942 werden zij ingelijfd bij de 
Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Stanislaw Maczek. 
Aangezien Kazik, als bijna 36-jarige, al niet meer een van de 
jongste was, werd hij als onderofficier opgeleid bij een transport
eenheid, die moest zorgen voor de ravitaillering van de strijden
de troepen. 



Kazik's officiële foto 
als militair in de 
Eerste Poolse 
Pantserdivisie, 
na zijn aankomst in 
Schotland, dec. 1942. 

In Schotland ontmoette hij voor het eerst de Polen Stefan 
Adamczyk, Ludwik Duda en Anton Stempniewicz, die ook in zijn 
transporteenheid dienden en later met hem in Breda terecht zijn 
gekomen. Kazik werd hun leidende onderofficier. 
Vanaf begin augustus 1944 heeft de Eerste Poolse 
Pantserdivisie deelgenomen aan de gevechten in Normandië. 
Een keer, vertelde Kazik mij, was zijn transporteenheid per 
ongeluk in vijandelijk gebied terecht gekomen, waaruit zij 
gelukkig heelhuids zijn kunnen ontsnappen. 

Vóór de bevrijding van ~reda op 28, 29 en 30 oktober 1944 was 
Kazik met zijn motorfiets in botsing gekomen met een 
pantserwagen en naar een hospitaal overgebracht. 
Hij kwam pas een week na de bevrijding van Breda hier aan. 

Omdat hij later in de Valkenierslaan was aangekomen dan zijn 
collega's, zaten alle gastgezinnen al "vol", maar natuurlijk kon
den mijn ouders geen "Nee" zeggen, toen Netta Frerichs (Valke
nierslaan 52) met het verzoek kwam om nóg een Pool op te 
nemen. Vóór hem waren een drietal Canadezen bij ons in huis 
ondergebracht maar die waren al weer vertrokken. Met een paar 
andere Polen werd Kazik ingekwartierd op onze zolder. 

Kazik in zijn leren 
motorjack voor het 
pand Valkeniers/aan 66, 
kort na zijn aankomst 
in Breda, november 1944. 

Mijn moeder was als de dood zo bang voor de Engelse 
stenguns, welke de Poolse militairen als persoonlijke wapens 
meebrachten. Algemeen was bekend dat deze wapens zeer 
onveilig waren; als ze een beetje stevig op de grond werden 
gezet, gingen ze automatisch af, zo werd gezegd. Met mijn 
broers Kees en Henk, als twee nieuwsgierige jonge kinderen in 
huis, was mijn moeder bang dat er ernstige ongelukken konden 
gebeuren. 

Stomverbaasd waren die Polen toen zij mij als peuter in de box 
zagen staan. Een kind in een kooi, dat hadden ze nog nooit 
gezien! Net als ieder kind was ik ongetwijfeld dol op hun 
chocolade. Half plagend vroegen ze: "Do you like chocolat? " 
Natuurlijk moest ik dan antwoorden: "Yes, of course!" 
Ongetwijfeld was dit mijn eerste kennismaking met de Engelse 
taal. 
De vernietiging van de Moerdijkbruggen door de Duitsers en de 
strenge winter van 1944 -1945 betekenden voor de Polen dat zij 
noodgedwongen ongeveer een half jaar ingekwartierd bleven in 
Breda en omgeving. Aangezien aan de Eerste Poolse Pantser
divisie was opgedragen om het Maasfront af te grendelen, hield 
dit ook in dat zij regelmatig op en neer pendelden van het front 
naar hun gastgezinnen. 
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Tijdens Kazik's weekendverlof bij ons thuis verdween zijn 
uniform in een kast, welke speciaal voor hem werd gemaakt. 
Ik herinner me dat er jaren later nog blikjes thee en bitter 
smakende gele vitamine C- tabletjes in die kast lagen. Ten slotte 
had Kazik, als hoofd van de Intendance, zijn gastgezin ook wel 
'ns laten mee profiteren van zijn legervoorraad. 
Pas op 6 april 1945 begonnen de Polen weer aan hun verdere 
opmars richting Wilhelmshafen. Als morele ondersteuning gaven 
mijn ouders aan Kazik hun foto's mee. Mijn vader schreef op de 
achterkant van zijn foto: "To my own brother Kazik, whom l'11 
never forget. Jac. Jespers" Dat de daarop volgende strijd in 
Duitsland alsnog veel slachtoffers heeft gekost, bewijzen de vele 
graven van na 6 april 1945, welke te zien zijn op het Pools 
Militair Ereveld aan de Ettensebaan. 

Tijdens de bezetting van Duitsland, dus na 8 mei 1945, werd 
Kazik gelegerd in Lathen, vrij dicht bij de Nederlandse grens, ten 
oosten van Ter Apel. Vóór die tijd was hij ondergebracht in de 
plaatsjes Haselüne en Asschendorf. Mijn ouders zijn hem daar, 
in augustus 1946, gaan opzoeken. In deze periode bleven de 
contacten met de Bredase gastgezinnen dus gewoon in stand. 
Over en weer werden ook foto's uitgewisseld. In 1946 werd aan 
Kazik's Bredase fotocollectie ook een van mij toegevoegd, met 
op de achterkant de tekst: "Aan mijn lieve oome Kazik, Jackie." 

Het bezoek van · 
mijn ouders aan 
Kazik, in het 
Duitse Lathen. 
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Kazik werd als "inwonende" bij ons thuis ingeschreven in het 
Bredase bevolkingsregister op 19 maart 1946. Hij is echter pas 

. gedemobiliseerd in 194 7. 
Op 'n morgen zette mijn moeder me op het paaltje in de voortuin 

en zei: "Kijk maar goed want straks komt ome Kazik thuis" . Even 
later zag ik een militaire carrier voor ons huis stoppen en 
sprongen er enige geüniformeerde Polen uit, op weg naar een 
kort verlof bij hun gastgezinnen. Een van hen was Kazik. Dit is 
het enige beeld, waarschijnlijk uit midden 1946, dat ik me van de 
Polen in uniform nog goed kan herinneren. 

Al kort na zijn aankomst in Breda openbaarde zich bij Kazik een 
ernstig huideczeem, dat steeds erger werd. Na bezoeken aan 
onze huisarts bleek al gauw dat hier gewone geneesmiddelen 
niet meer hielpen. Het was een vorm van zenuweczeem, 
opgelopen tijdens zijn Russische kampjaren en de campagne in 
1944/1945. Ik herinner me dat zelfs specialisten in Utrecht en 
Amsterdam werden geraadpleegd, maar het resultaat bleef nihil. 
Iemand maakte ons toen attent op een huisarts in Ulvenhout, die 
misschien wel raad wist. Het was dokter Van Loenhout, die 
praktijk hield naast een fietsenwinkel in de Dorpstraat. Deze 
schreef een zalf voor in combinatie met "teerzeep". Het goedje 
stonk verschrikkelijk, maar het hielp! Iedere dag smeerde Kazik 
trouw zijn handen en onderarmen in en soms had hij een 
verband om zijn handen. Hij had het er graag voor over, want het 
resultaat was verbluffend, het eczeem vertoonde zich niet meer. 
Iedereen was daar zó blij om dat de Ulvenhoutse dokter Van 
Loenhout onmiddellijk werd ingelijfd als onze huisarts. 

In die tijd kon Kazik weer schriftelijk contact opnemen met zijn 
familie in Polen. Uit de correspondentie bleek dat zijn moeder 
nog leefde en dat zijn vrouw Hella (Helena) op 16 januari 1941 
bevallen was van een dochter, Baszka (Barbara). Net als andere 
Polen heeft hij vervolgens alles gedaan om zijn vrouw en kind 
naar het westen te krijgen. Grensbeambten waren omgekocht en 
zelf stonden de Polen aan de andere kant van de Pools
Tsjechische grens te wachten. Zijn vrouw Hella kwam echter 
niet. Aanvankelijk werd gedacht dat de intussen hermetisch 
gesloten grens de reden was geweest. 



Kazik, als 
sergeant-majoor 
bij de Carrying 
Compagny, 
onderdeel van de 
1e Poolse Pantser 
Divisie, 
nr. 25768/94/L, 
tijdens zijn legering 
in een van de Duitse 
dorpen rondom 
Meppen. 

Later bleek echter dat dit voor haar niet gold. Hella was intussen 
hertrouwd met een invloedrijke Pool, die nauwe banden had met 
de Poolse Communistische Partij. Hun huwelijk was mogelijk 
geworden nadat twee Poolse ex-gevangenen uit het Russische 
werkkamp van Kazik onder ede hadden verklaard dat hij daar 
was overleden. Terugkeren naar Polen was daarna voor Kazik 
geen optie meer. Als statenloze, die in ieder geval kon aantonen 
dat het tweede huwelijk van zijn vrouw met een invloedrijke Pool 
onwettig was, liep hij natuurlijk grote kans weer achter de tralies 
te belanden of nog erger. Op zijn verzoek hebben mijn ouders 
toen ingestemd met zijn permanente verblijf in hun huis. 
Het gevolg was dat mijn broer Henk en ik op de zolderkamer 
terecht kwamen en Kazik de "grote" slaapkamer aan de voorkant 
kreeg. Mijn vader begon zelfs Poolse lessen te nemen bij de 
Bredase pater Jesualdus O.F.M. uit de Schorsmolenstraat, die 
vóór de oorlog vele jaren in Polen had gewoond en gewerkt. 
Gelukkig bleek de eigenaar van de Hollandse Kunstzijde 
Industrie (H.K.I.) bereid om een aantal Polen in zijn bedrijf op te 
nemen. Kazik was een van hen. 

Het enige, dat 
nog herinnert 
aan Kazik' s werk 
op de H.K.I. is 
dit eenvoudige 
werkbriefje. 
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Hij kwam vanaf 5 maart 1947 terecht in de grote machinekamer, 
waar ik hem een keer heb opgezocht. Voorwaarde was wel dat 
Kazik bereid was om in een drieploegendienst mee te draaien, 
dus ook · s nachts te werken. Overdag sliep hij en met de 
boterhammen, vaak belegd met gebakken ei, die mijn moeder 
iedere dag klaarmaakte, in een trommeltje, reed hij ·s avonds op 
zijn fiets naar het werk. Dat werk beviel hem wel en ook met zijn 
collega's, die hem "Kas" noemden, kon hij goed opschieten. De 
nachtdienst viel hem op den duur echter steeds zwaarder. Hij 
was erg blij toen hij op 64-jarige leeftijd met pensioen kon gaan. 

Omdat ik nog erg jong was toen Kazik bij ons kwam wonen, wist 
ik niet beter of hij hoorde gewoon bij ons gezin. Mijn ouders 
behandelden hem ook zo; overal waar zij naar toe gingen, ging 
Kazik als vanzelfsprekend mee. 
Na een korte tijd waren ook onze familieleden en vrienden 
hieraan gewend. Dit gold ook voor de vakanties, die ons gezin 
maakte naar zee of naar het buitenland; altijd was Kazik van de 
partij. 
Maar andersom gold het ook; alle officiële Poolse bijeenkomsten 
werden ook door mijn ouders (en mij natuurlijk) bijgewoond. 
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Thuis werd dankbaar gebruik gemaakt van Kazik's "gouden" 
handen. Als bijna iedere Pool in Breda was Kazik graag bereid 
om een klusje op te knappen of mijn moeder in het huishouden 
te helpen. Mijn vader kon weliswaar goed piano spelen, maar 
moest het op technisch gebied toch duidelijk tegen Kazik 
afleggen. 

Thuis ontpopte Kazik zich als een even enthousiaste kaartspeler, 
net als de rest van ons gezin. Als hij geen nachtdienst had, werd 
iedere zaterdagavond met mijn ouders en de familie Van Dijk -
en natuurlijk hun huisgenoot Stefan Adamczyk - aangeschoven 
om zich over te geven aan hun gemeenschappelijke hartstocht: 
Rikken! 
Regelmatig kwamen Poólse oud-strijders met hun Nederlandse 
echtgenotes bij ons thuis over de vloer. Het werden op den duur 
huisvrienden, die niet alleen voor Kazik kwamen, maar ook voor , 
mijn ouders. 

Net als Kazik bij ons thuis, was zijn vroegere strijdmakker Stefan 
Adamczyk tijdens de oorlog ingekwartierd in de Valkenierslaan; 
bij de familie Van Dijk op nr.68. In de herfst van 1948 zag ik 
vanaf ons balkon de houten funderingsbalken van Stefan's 
toekomstige werkplaats liggen in de achtertuin van de familie 
Van Dijk. 
Stefan werkte in de daarop volgende jaren onvoorstelbaar hard 
als schoenmaker. 's Morgens vroeg begon hij en 's avonds tegen 
negenen was hij nog bezig. Pas op zaterdagmiddag rond 3 uur 
was het welletjes en ging hij zijn handen met zeep en Loda 
wassen in de keuken. Dat harde werken was ook wel nodig want 
steeds meer Bredanaars leerden zijn vakmanschap kennen en 
zijn klantenkring breidde zich alsmaar uit. Mijn oudere broer 
Henk werd als "thuisbezorger" een tijdlang in de zaak 
opgenomen. Voor een dubbeltje (korte tijd later werd dat meer) 
per afleveradres fietste hij op zaterdagmiddag door heel Breda 
om de klanten hun weer als nieuw opgelapte schoenen thuis te 
bezorgen. Omdat Stefan 's avonds laat nog werkte, werd zijn 
werkplaatsje een vast punt om wat bij te kletsen. Stefan kletste 
weliswaar vrolijk mee maar ondertussen sneed hij het leer en 
sloeg hij zijn spijkertjes in de zolen. 
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Blijkbaar mocht er geen minuut verloren gaan. Diverse mensen 
in de buurt, maar vooral mijn broer Kees of ik, zochten hem vaak 
op in zijn gezellige warme werkhok. 

Mijn eerste Poolse Dodenherdenking, het zal eind oktober 1947 
zijn geweest, kan ik me nog goed herinneren. De graven van de 
Poolse militairen lagen vlakbij het patersklooster in Oosterhout. 
Het was al bijna donker dus ik denk dat we die dag eerst bloe
men op de Poolse graven in Breda hebben gelegd. Na afloop 
van de plechtigheid in Oosterhout ging het hele gezelschap naar 
het klooster waar we in de sacristie door de paters werden 
getrakteerd op roggebrood en warme chocolade-melk. 
Natuurlijk werden ook in Breda de gesneuvelde militairen 
herdacht. Dat gebeurde, vlak na de oorlog, ondermeer op het 
grasveldje naast de Emmabrug in het Ginneken. Aan weerskan
ten van de Koningin Emmalaan stond het publiek rijendik in 
doodse stilte te wachten. 
Ik vond het heel indrukwekkend toen ik in de verte, vanaf de 

Ginnekenweg, de stoet in een langzaam tempo zag aankomen, 
met een paar trommelaars voorop. Hun diepe trommels waren 
bedekt met een zwart kleed waarmee het geluid van het 
tromgeroffel sterk werd gesmoord. Dat doffe geluid van die 
trommels maakte op mij als klein kind diepe indruk. Wat daar 
tijdens de bevrijding bij de Emmabrug is gebeurd, heb ik pas veel 
later gehoord. 

Aangezien mijn vader graag Chopin op de piano speelde, werd 
hij vaak gevraagd om op Poolse culturele avonden te komen 
spelen. 
Ook werd het bijna vanzelfsprekend dat hij 's zondags tijdens de 
Poolse diensten in de kerk op het orgel speelde. Overigens was 
dat ook mijn favoriete plekje, zo hoog boven iedereen. Op die 
manier heb ik alle Poolse religieuze liederen, die tijdens de H. 
Mis werden gezongen, al van jongs af aan in mijn geheugen 
opgeslagen. 

Voor mij werd Kazik in de jaren ·so steeds meer een soort 
"tweede vaderfiguur" . ·s Morgens zag ik hem trouw zijn militaire 
ochtendgymnastiek doen. 
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De manier waarop hij met veel geproest en gespetter zijn naakte 
dicht behaarde bovenlichaam met koud water stond te wassen, 

. wekte altijd mijn verbazing. Een goede lichamelijke conditie bleef 
voor hem blijkbaar erg belangrijk. Met trekveren werd de kracht 
in zijn arm- , borst- en schouderspieren iedere dag op peil 
gehouden. Steevast ging hij 's avonds met zijn hond een paar 
rondjes hardlopen in het parkje van "Vrede rust" . Veel plezier 
beleefde hij ook aan een keer per week paardrijden in de 
manege aan de Overakkerstraat. 

Na de oorlog begon Kazik pakketten te sturen aan zijn dochter in 
Polen. Daarin zat ondermeer schitterende kleding voor een kind 
van ongeveer 7 jaar. De kledingsituatie in Nederland was toen 
nog erg slecht. Ik keek daarom mijn ogen uit toen ik zag met 
welke spulletjes de pakketten werden gevuld, op weg naar het 
verre Polen. 
Zelf kreeg ik een leren wintermuts, die onze huisnaaister 
gemaakt had uit het militaire motorjack van Kazik. Ik was er 
apentrots op tegenover mijn vriendjes. leder van hen mocht 
boven op mijn kop slaan om te bewijzen hoe solide zo'n 
"soldatenmuts" wel niet was, want ik voelde er toch niets van. 
Uiteraard gaf ik geen kik, hoe stevig zo'n klap soms ook 
aankwam. 

Kazik rookte vrij veel. Regelmatig vroeg hij mij of ik bij een Belgi
sche mevrouw, die op een bovenhuis in de Kerkhofweg woonde 
(nr. 37), een pakje Niemeyer shag en Rizla vloeitjes wilde halen, 
die zij uit België over de grens had gesmokkeld. Op ·n dag, ·t zal 
rond 1960 zijn geweest, zei hij: "Ik rook niet meer''. Ik heb hem 
daarna nooit meer een sigaret zien opsteken. Een borreltje lustte 
hij nog wel, maar matig. Alleen op zijn verjaardag kon het wel 
wat meer worden en dan zong hij spontaan en luidkeels Poolse 
liederen, natuurlijk met pianobegeleiding van mijn vader. 

Kazik besloot zich helemaal te laten bijscholen, inclusief de 
Nederlandse taal , om zich voor 100% in Nederland te kunnen 
inburgeren. Jarenlang heeft hij privé-les gehad bij dhr. Anton 
Polane, een onderwijzer, die twee huizen verderop woonde 
(Valkenierslaan 76). 
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Ik herinner me dat hij daarna zelfs de cursussen "Algemene Ont
wikkeling", "Technisch tekenen" en "Vreemde Nederlandse 
woorden" heeft afgemaakt. Ook waagde hij zich aan een cursus 
Engels. Kazik schrok zelfs niet terug voor een "cursus" piano
spelen, onder leiding van mijn vader. 

Waarschijnlijk was Kazik, als machinist op de H.K.I., niet 
helemaal tevreden met zijn inkomen. Toen in 1950 een machinist 
werd gevraagd op de "wilde vaart", reisde Kazik met mijn vader, 
moeder en mij naar de verre nog grotendeels lege binnenstad 
van Rotterdam. Ik herinner me dat het erg guur weer was. 
Ergens, na enige tijd zoeken, verdwenen Kazik en mijn vader in 
een groot gebouw en kwamen er na een tijdje teleurgesteld weer 
uit. Kazik was blijkbaar afgewezen. Daarna hebben we geduren
de de rest van de dag door de modderige binnenstad gelopen. 
Deze bestond toen nog uit een aantal kleine houten winkeltjes, 
met vlonders voor de deur, welke later plaats moesten maken 
voor de moderne Lijnbaan. 
Ook wilde Kazik kennelijk meer geld van zijn werk overhouden. 
Aan de uitgavenkant zat het wel goed want Kazik leidde een 
sober leven, met andere woorden, hij zat boven op zijn zuur 
verdiende centen. Wel was hij altijd graag in gesprek met mijn 
Opa Stieger om over aandelen en obligaties te praten. 
Op een dag had hij een manier gevonden om aan extra geld te 
komen. Om de drie weken had hij op de H.K.I. nachtdienst. Als ik 
dan tussen de middag uit school kwam, riep mijn moeder al uit 
de keuken: "Zachtjes, Kazik slaapt!" Net op tijd belette het mij om 
de voordeur met een flinke klap dicht te smakken. Het was een 
gewoonte, die ik, zeer tot ergernis van mijn vader, blijkbaar moei
lijk kon afleren. 
Als Kazik 's middags uit zijn bed kwam, had hij voldoende vrije 
tijd over om thuis een betaald werkje te doen. Een zekere 
meneer Terwijn zorgde dat thuiswerkers snoepjes in veelsoortige 
verpakkingen stopten, deze dicht plakten en in doosjes legden. 
Het was erg eenvoudig werk en als je maar stug genoeg 
doorwerkte, kon er een aardige cent mee worden verdiend. 
De fantasieverpakkingen bestonden uit gekleurde zakjes, klok
jes, beestjes, mannetjes enz., die met een plakbandje werden 
dichtgeplakt. 
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Blijkbaar bevielen dat werk en de verdiensten Kazik wel want 
binnen korte tijd stond heel zijn kamer vol met snoep-dozen. Als 
hij maar even vrij was, ging hij naar boven om snoep te vullen. 
Meneer Terwijn vond het natuurlijk geweldig dat hij zo'n ijverige 
thuiswerker had gevonden, want de orders bleven bij hem bin
nenstromen en er was blijkbaar moeilijk aan "personeel" te 
komen. Wist Kazik niet iemand, die hem wilde helpen?, vroeg 
meneer Terwijn. Natuurlijk was ik niet te lui om een handje toe te 
steken, toen ik hoorde wat ik ermee kon verdienen. Toch lette 
mijn moeder er goed op dat mijn huiswerk er niet onder leed. 
Aan deze bijverdienste heb ik uiteindelijk een sterrenkijker 
overgehouden. 
Ik denk dat we dat werk twee jaren hebben volgehouden, daarna 
hielden we 't voor gezien. Genoeg snoepjes gevuld, we waren 
het allemaal spuugzat. 

Met Ludwik Duda, een van zijn vroegere krijgsmakkers, was 
Kazik na de oorlog goed bevriend gebleven. Aanvankelijk woon
de Ludwik bij de familie Schoenmakers, onze buren op nr. 70, 
later bij de familie Van Gemert. aan het begin van de Valkeniers
laan op nr.18. (die huizen zijn in tweede helft van de jaren ·50 
afgebroken) 
Op 1 februari 1956 trouwde Ludwik met Hella, een Poolse vrouw 
uit Parijs, voor een Poolse priester in de Mariakerk van Overak
ker. Kazik en Stefan Adamczyk waren hun getuigen. 
Het paar ging wonen in de benedenwoning Lorentzstraat nr. 38. 
Ook Hella kon niet terugkeren naar Polen omdat zij zich een 
keer, voor de Franse radio, fel tegen de communistische 
regering in Warschau had gekeerd. 
Samen met Ludwik was Kazik geabonneerd op het Poolse 
krantje "Narodowiec" ("de Nationalist"), dat gedrukt werd in de 
Franse stad Lille. Bijna iedere dag was het mijn taak om tegen 
de avond, als Ludwik alles gelezen had, dit krantje voor Kazik te 
gaan halen. 
Vanaf de jaren vijftig distantieerde Kazik zich steeds meer van 
zijn Poolse landgenoten in Breda. Slechts met 'n tiental Polen 
onderhield hij een regelmatig contact, bij de Poolse verenigingen 
in Breda liet hij zich niet meer zien. Waarschijnlijk lagen politieke 
motieven hieraan ten grondslag. 
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Heel ons gezin rond de tafel, in de zomer van 1955. Kazik zit links 
naast zijn spaniël Blackie. Links van mijn vader staat mijn broer Henk, 
mijn oudste broer Kees zit links van mijn moeder. 

Als vernederend heeft Kazik het ervaren, dat hij zich als "staten
loze" jarenlang steeds moest melden bij de Bredase Vreemde
lingenpolitie voor een Verblijfsvergunning, nadat hier een zeer 
kritisch onderzoek aan vooraf was gegaan. Als voorwaarden 
voor een Verblijfsvergunning golden destijds: onberispelijk 
gedrag, een goed onderdak en vast betaald werk. Hierbij werd hij 
op gelijke voet behandeld als de Duitsers, die in Breda woonden. 
Die frustratie werd nog versterkt toen hij zag hoe in latere jaren 
andere buitenlanders, soms zelfs met de nodige begeleiding, 
bijna onvoorwaardelijk in Nederland werden toegelaten. 
Pas in de loop van de zestiger jaren heeft het Bredase gemeen
tebestuur getracht dit verzuim tegenover de Poolse bevrijders 
ruimschoots goed te maken. 

Zo werden voor de groots opgezette herdenkingsbijeenkomsten 
ook naar hun vaderland teruggekeerde Polen uitgenodigd om, op 
kosten van Breda, als speciale gasten hierbij aanwezig te zijn. 

-· ,.'.t·:''.·,····· .. ; . . . • ! , 

Diverse malen ben ik met Kazik en mijn ouders op bezoek geweest bij 
Kazik's vroegere strijdmakker Henryk Czajkowski en zijn vrouw Truus 
van de Broek. Zij woonden in het bovenhuis van haar ouders op het 
adres Haagdijk 185a. 

Ook Kazik was dus tot 1958 een van de Poolse "statenlozen". 
Op 16 juli 1946 werd door een agent van Politie-recherche te 
Breda een uitvoerig rapport opgesteld waarin ondermeer werd 
geconcludeerd dat er, als een van de voorwaarden voor Kazik's 
verblijf, "geen bezwaar bestaat tegen het verrichten van arbeid 
bij de ijzergieterijen Gebr.Touw te Breda." 
Als resultaat van dit rapport werd aan Kazik op 26 oktober 1946 
een voorlopige verblijfsvergunning verleend, geldig tot eind 
januari 1947, en "behoudens eerdere intrekking". 

Aangezien de communistische regering in Warschau het staats
burgerschap van de in Breda verblijvende Polen had vervallen 
verklaard, ondertekende het hoofd van politie te Breda zijn 
rapport met daarin de constatering dat "houder dezes niet in het 
bezit is van enig buitenlands identiteitspapier en dit ook niet kan 
bekomen." 
Het bijbehorende document als verblijfsvergunning, uitgereikt 

door de Rijksvreemdelingendienst en blijvend Staatseigendom, 
moest Kazik steeds, bij iedere jaarlijkse melding, kunnen tonen 
aan de plaatselijke politie. 
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De laatste melding als vreemdeling bij de plaatselijke politie vond 
plaats op 11 augustus 1955 en gold tot 1 augustus 1956. 
Aangezien Kazik zijn oude moeder in Polen nog wilde terugzien, 
diende hij in het jaar 1957 een naturalisatie-verzoek in. 
Op 19 november 1957 verklaarde het hoofd van de plaatselijke 
politie dat "er geen bezwaren bekend waren die de inwilliging 
van het naturalisatieverzoek in de weg zouden kunnen staan." 

Met zijn pas verkregen Nederlandse paspoort als zekerheid __ is 
Kazik in de zomer van 1958 naar Polen vertrokken om zIJn 
familie op te zoeken. Zijn moeder leefde nog. Zij was intussen 96 
jaar oud en had al die tijd gewacht op de thuiskomst van haar 
tweede zoon. Na dat eerste bezoek van Kazik aan Polen, na 18 
jaar ballingschap, is zijn moeder een half jaar later, in maart 
1959, overleden. Iedere zomer daarna vertrok Kazik met twee 
volle koffers naar zijn familie in het zuidoostelijke puntje van 
Polen. 
1 n het voorjaar van 1962 vroeg hij mij of ik zin had om met hem 
mee te gaan op familiebezoek. Natuurlijk heb ik daar onmiddellijk 
ja op gezegd. 
Nadat ik drie weken als bijrijder op de Meubelafdeling van de 
Drie Hoefijzers mijn reisgeld bij elkaar had verdiend, kon het 
grote avontuur begonnen. Het werd een ervaring om nooit te 
vergeten. De gastvrijheid en hartelijkheid van Kazik'~ fami~ie
leden waren overweldigend. Het was mijn eerste kennismaking 
met het Poolse gezegde "Gosé w domu, Bóg w domu" (Gast in 
huis, God in huis) 
Ook mijn ouders werden uitgenodigd om een paar weken op het 
mooie ruime Poolse platteland te komen logeren. Aangestoken 
door mijn enthousiasme besloten ze om hierop in te gaan. 
Als voorbereiding op hun reis kochten mijn ouders een cursus 
Pools van Linguaphone. Het bestond uit een aantal vooroorlogse 
76 toeren platen met een boekje waarin de gesproken tekst was 
afgedrukt. 

Het bezoek werd een groot succes. Vooral mijn moeder heeft er 
- ondanks de naar onze begrippen vrij eenvoudige woonom
standigheden - met volle teugen van genoten. 
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Natuurlijk moest de Poolse familie daarna een tegenbezoek 
. brengen aan Breda. Het werd in de daarop volgende jaren een 

afwisseling van Poolse bezoeken aan Breda en Nederlandse 
bezoeken aan het Poolse dorp Nowosielce. 
Als eerste van Kazik's Poolse familie kwam, in het najaar van 
1962, zijn achternichtje Urszula een paar weken bij ons logeren. 
Van de Poolse autoriteiten kreeg zij een uitreisvisum, op 
voorwaarde dat zij in Nederland niets zou vertellen over haar 
leven in Polen. (hoorden we later van haar vader) 
Als reden werd opgegeven dat mijn vader gemeenteambtenaar 
was en dus (als verklikker) alles zou doorgeven wat ze zei. Het 
arme kind heeft inderdaad de hele tijd bij ons haar mond bijna 
niet open gedaan. Voor mij was dat helemaal nieuw want in 
Polen was ze, tijdens mijn bezoek, steeds een gezellige kwebbel 
geweest. 

Na een van Kazik's bezoeken aan zijn geboortedorp bracht hij 
een paar plantjes "Chrza~' (mierikswortel) mee naar Breda. Ze 
werden achter in onze tuin geplant en groeiden als kool. Ook 
mijn moeder had tijdens haar bezoek aan Nowosielce 
belangstelling gekregen voor de Poolse keuken. Geholpen door 
Kazik werden daarna in onze Bredase keuken regelmatig Poolse 
gerechten klaar gemaakt. Pierogi (deegpasteitjes), bigos 
(zuurkoolstamppot), barszcz czerwony (rode bietensoep), 
nalesniki (pannekoekjes) en biaty ser (witte kaas) werden zo een 
bijna vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse kost. 
Alleen flaczki (in reepjes gesneden koeiendarm) vond mijn 
moeder iets te ver gaan. Voor mij was het een echte delicatesse, 
maar helaas .... ze was niet te vermurwen. 
Behalve mierikswortel heeft Kazik in 1958 ook knoflook 
(czosnek) meegebracht uit Polen. Thuis kenden wij het niet, 
maar mijn moeder was bereid om - na enig aandringen van 
Kazik - de knoflook te verwerken in onze warme maaltijden. 
Na een tijdje waren we er allemaal aan gewend en vonden het 
zelfs lekker. 

Naar aanleiding van deze knoflookintroductie herinner ik me een 
anekdote, waar we later thuis smakelijk om hebben gelachen. 



Kazik's moeder 
in 1958, voor haar 
huis in J~druszkowce. 
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Wie kende er in Overakker buiten de Polen, in het jaar 1958, 
knoflook? Bijna niemand. 

Toen mijn moeder op een dag in de kruidenierswinkel van De 
Roos stond, op het hoekje van de Valkenierslaan en de Overak
kerstraat bego een mevrouw naast haar opvallend de lucht op te 
snuiven. Na 'n tijdje zei ze: "mijnheer De Roos, ik denk dat u 'ns 
naar uw keuken moet lopen want ik ruik duidelijk een gaslucht. 
Meneer de Roos deed dit onmiddellijk, kwam terug en kon de 
mevrouw gerusstellen. Alles in de keuken was in orde 
"Nou, u moet het natuurlijk zelf weten, maar 't zit daar niet g~ed, 

er moet ergens een gaslek zijn!", zei de mevrouw op besliste 
toon. Weer ging meneer De Roos naar zijn keuken, maar kon 
niets ontdekken. Intussen kreeg mijn moeder in de gaten, dat er 
daar in de keuken niets mis was, maar dat zij zelf, met haar 
nieuwe knoflookconsumptie, de oorzaak was. 
Uiteraard heeft ze dit toen maar eerlijk opgebiecht zodat de 
familie De Roos die avond rustig kon gaan slapen. 

199 

leder jaar werden door Kazik's familie, vlak voor Kerstmis, een 
paar plakjes "oplatek" (ouwel) naar ons opgestuurd. Volgens 
Poolse traditie ging Kazik op Eerste Kerstdag, met een stuk 
"oplatek"in zijn hand, bij ieder van ons langs om "Wesofy~h 
Swiq_t" (Zalig Kerstmis) te wensen, terwijl wij een stukje van Zijn 
"Oplatek" moesten afbreken om dat vervolgens op te eten. 

Tijdens zijn eerste reis naar Polen is Kazik doorgereisd naar zijn 
ex-vrouw Hella en hun dochter Baszka. 
Deze ontmoeting - en tevens eerste kennismaking - met zijn 
dochter Baszka was erg hartelijk. Baszka was blij dat ze nu 
eindelijk haar echte vader te zien kreeg . De onderstaande foto 
heb ik vanaf 1958 altijd op Kazik's bureautje zien staan. 

Om een eventuele onzekerheid uit te sluiten is Kazik die eerste 
keer ook op bezoek geweest bij zijn schoonfamilie, de familie 
van zijn ex-vrouw Hella. Ze waren dolblij dat hij gezond en wel 
weer in Polen terug was. Na dat eerste bezoek is het contact met 
zijn ex-schoonfamilie blijven bestaan. 'n Paar keer hebben ze 
zelfs bij ons in de Valkenierslaan gelogeerd. 

Na zijn terugkeer in Nederland heeft Kazik het geld, dat hij voor 
zijn dochter jarenlang had gespaard, overgemaakt naar Polen. 
Baszka was inmiddels 18 jaar geworden. 
Even later werd het geld teruggestuurd door haar stiefvader, die 
Baszka bij zijn huwelijk wettelijk als zijn dochter had erkend. Zo 
wilde hij blijkbaar aangeven dat Kazik alle vaderlijke rechten op 
zijn dochter had verloren. Ook verbood haar stiefva~er Basz~a 
ieder verder contact met haar biologische vader. Kaz1k heeft Zijn 
dochter dus nooit meer teruggezien. 

Behalve naar Polen hebben Kazik en vader in de zeventiger 
jaren diverse vakantiereizen gemaakt naar Spanje, Italië en 
Griekenland. Tijdens de eerste van deze vakanties ontmoetten 
ze een groepje van vier Nederlandse vriendinnen, weduwen van 
hun leeftijd. 

Het klikte blijkbaar onmiddellijk want in de daarop volgende jaren 
werden deze vakanties gezamenlijk doorgebracht. 
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Deze foto is - gelet op het roodwitte boeket op tafel - waarschijnlijk 
genomen tijdens een van Kazik's laatste verjaardagen in Bilthoven. 

Een van deze vrouwen, Zwaantje, en Kazik besloten zelfs eind 
1979 te gaan samenwonen in haar huis te Bilthoven. Korte tijd 
later trouwden ze; het werden acht gelukkige jaren tot Kazik's 
dood op 29 juli 1988. 

Tijdens een van mijn bezoekjes aan Bilthoven stelde ik Kazik 
voor om zijn levensverhaal op papier te zetten. Hij reageerde 
onmiddellijk enthousiast. 
Het beloofde een boeiend verhaal te worden binnen de Euro
pese geschiedenis van de 2oe eeuw: 
Zijn jeugdjaren in het Poolse Galicië, de Eerste Wereldoorlog, 
zijn verhuizing naar de verre noordelijke stad Wilno en zijn werk 
als treinmachinist, de Duitse en Russische invasies in de 
septemberdagen van 1939, zijn twee jaren in Russische 
strafkampen, de militaire opleiding in Schotland, de daarop 
volgende campagne 1944 - 1945 door Frankrijk, België, 
Nederland en Duitsland en ten slotte de bezettingstijd in 
Duitsland. 
Helaas bleek al na korte tijd dat Kazik leed aan een 
vergevorderd stadium van kanker aan de alvleesklier. 
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Uiteraard kon er nadien niets meer terecht komen van ons plan. 
In het begin reageerde Kazik woedend op dit onafwendbare snel 
naderende einde: Hoe was het mogelijk dat hij, ondanks zijn 
gezonde levensstijl, niet minstens even oud mocht worden als 
zijn moeder en broer! 
Op 'n middag heeft hij als reactie al zijn persoonlijke spulletjes, 
zoals foto's en brieven, kapot gescheurd en in de vuilnisbak 

. gegooid. Zelfs zijn militaire onderscheidingstekens en documen
ten gingen zo verloren. Ook op 28 juli 1988 heb ik hem 
opgezocht in het Bilthovense ziekenhuis "Berg en Bosch". Aan 
zijn gezicht was te zien dat hij erg veel pijn leed. We hebben 
afscheid van elkaar genomen na een vriendschap van bijna 44 
jaren. De volgende morgen overleed hij. 

Na afloop van de crematieplechtigheid vertelde Zwaantje mij dat 
Kazik nog één grote wens had gehad: Hij wilde dat zijn urn werd 
bijgeplaatst in het familiegraf op de begraafplaats van het Poolse 
dorp Nowosielce. Aangezien ik zijn Poolse familie goed kende 
en zelfs redelijk Pools sprak, lag het bijna voor de hand dat ik 
deze eervolle taak op me zou nemen. 
Op zondagmiddag 2 oktober 1988 heb ik zijn urn in het 
donkere grafke/dertje geplaatst. 
Voor Zwaantje heb ik een uitvoerig verslag gemaakt van Kazik's 
laatste reis naar zijn geboorteland. Nadat Zwaantje het relaas 
gelezen had, heeft ze het aan mij als aandenken teruggegeven. 

Jacques Jespers 
aan het graf van 
Kazik in Nowosielce 
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477e THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE 
door Kees Leijten 

Voor de 477e keer heeft het gemeentebestuur van Breda per 
1 januari 2012 de Thoornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld 
over het jaar 2011 De prijs is: € 14,77 per oude Bredase Veertel. 
Een veertel is 85,714 liter. De prijs per hectoliter of mud is dus dit 
jaar€ 17,23. Vorig jaar was de prijs € 15,34. 
De prijs fluctueert de laatste jaren sterk: 
Omstreeks 1535 werd deze prijs voor het eerst vastgesteld. 
Met deze prijs in rogge werd de huur van boerderijen en lande
rijen bepaald. De prijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs van 
de rogge op de twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag na de 
feestdag van Sint Lucia (13 dec.). 8. & W. van Breda stellen de 
prijs vast. 

Voor uitgebreide informatie zie BvP 51, 57, 58 en 168 

FAMILIES PELKMANS EN LEEMANS 
door Kees Leijten 

In de vorige Brieven publiceerden we een tweetal foto's van de 
familie Pelkmans. Op de tweede foto (met nonnen) reageerde 
Sjaak van der Veeken uit Bavel, die me een pagina toezond met 
dezelfde foto en alle namen er onder uit het boek "de familie 
Pelkmans, een geslacht uit Merksplas" 
Zuster Cunera Pelkmans vierde in Dongen haar zilveren profes
siefeest op 21 oktober 1931. De foto is dus 81 jaar oud. 
Uitgezonderd de voorste rij zijn dus allen overleden. 
De namen zijn: 
Voorste rij vlnr Piet P.; Toon P.; Jos P.; onbekend; Antoon D.; Wim D.; 
Nel D.; Wil D.; Dien L.; Annie M.; Janus l.;Nico L.;Frans P. ; Wim P. en 
Zus P. 
Tweede rij: Dien van Bavel met Cor P. voor zich; Anna Voermans; 
Dien P.; Cor D.; Soeur Cunera P.; Sr Bonefatia Seelen; Maria P.; Naan 
P.; Anna P.; Alida Vissenberg; 
Derde rij: Janus P.;Jan P.; Toos P.; Toon D.; Wim P.; Jan Manniën;Cor 
M.; Toon M.; Doortje P.; Piet L.; Toon P. 
Achterste rij : Toon l. ;Jan L.; Cor P.; Jan Smeekens; Toon M.; Nel M. ; 
Dree Smeets; Wiel Embechts; Cor L.; Cor P. 

D=Donkers, L. =Leemans, M= Maas, P.= Pelmans; 
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TENTOONSTELLING OP KOMST 
NAAR WAARDE GESCHAT 
Bij de opening van een nieuwe tentoonstelling wordt dezelfde 
dag de volgende tentoonstelling al voorbereid . 
The show must go on 
In september openen wij een nieuwe tentoonstelling onder de 
titel "Naar waarde geschat", een tentoonstelling van oorkondes 
diploma's medailles enz. 
Paulus bezit een grote collectie oorkondes en diploma's. Inge
lijst, in kokers, in doosjes, in mappen enz .. 
Oorkondes, medailles en diploma's voor verdiensten in de sport, 
in de oorlog, in de landbouw, in het onderwijs, in het verenigings
leven. Verdiensten op velerlei gebied. 
Het zijn uitingen van waardering door de gemeenschap. 
De mens wordt: "Naar waarde geschat". 
Hebt u nog leuke zaken die u voor de tentoonstelling wilt inbren
gen, wilt schenken. Paulus houdt zich aanbevolen. 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 176 
APRIL - GRASMAAND - PAASMAAND 
Aprilletje dat maandje zoet 
Draagt nog wel eens een witte hoed 

MEI - BLOEIMAAND - MARIAMAAND 
Als de zon schijnt op Sint Gregoor (25/5) 
Een goede oogst wacht, door en door 

JUNI -ZOMERMAAND - ONWEERSMAAND 
Als de vogels in de vroege ochtend minder fluiten 
Zullen 's avonds onze oren van de donder tuiten 

UITSPRAAK 178 
Oude mensen weten wat 't is om jong te zijn 
Jonge mensen weten niet wat 't is om oud te zijn 
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