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Kort na het drukken van dit boekje bereikte 
ons het droeve bericht van het overlijden van 
Jan van der W esterlaken. 
In onze volgende Brieven zullen we uitgebreid 
aandacht aan onze erevoorzitter besteden. 

Redactie: Craenlaer 18 
4851 TK Ulvenhout 

HERDENKEN 

Redactie 

32e jaargang nr: 164 
ISSN-0166-0438 

vh Nieuw Ginneken 15 grasmaand 2007 

Op 4 mei herdenken we elk jaar onze doden uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het bevrijdingsmonument van Nieuw-Ginneken dat 
door vandalen in 2006 werd vernield, zal op die datum in oude 
glorie op een nieuwe plek de gedachten weer levendig houden. 
Op de Strijbeekse Heide zal in juni een monument onthuld worden 
dat ons herinnert aan Kamp. Bisam dat de bezetters daar destijds 
bouwden. In deze uitgave van uw tijdschrift herdenken we ook 
een aantal van onze leden, die onlangs overleden zijn. 
En herdenken we op de tweede zondag van mei niet elk jaar onze 
moeders ? Veel herdenken in deze editie van de Brieven. 
Ad Jansen neemt u mee naar een gerestaureerd pension van 
Renen. Zijn artikelen worden over de gehele wereld met interesse 
gelezen. Ook in Texas. 
Toon van Miert trekt er weer op uit met de fiets en niet zo ver deze 
keer. Rijterookeensnaartoe! 
Vanzelfsprekend hebt u onze tentoonstelling over de coöperatieve 
gedachte al bezocht. Het kan nog tot 30 juni. 
En helpt u mee aan onze nieuwe tentoonstelling over wonen langs 
de landsgrens gestalte te geven ? Zoek ook eens tussen uw 
foto's. 
En vergeet niet u vóór 1 mei aan te melden voor de excursie naar 
Bouvigne. Lees er meer over elders in dit blad. 
De maand mei komt er aan. De maand van de asperges, we 
schrijven er over, en de maand van het 

HERDENKEN 
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heemkunde kring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

v/h/ Nieuw-Ginneken15 april 2007 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

De zomertijd is vannacht ingegaan. Dat moeten we hebben: 
langere avonden om te fietsen, in onze hof te werken of te lezen. 
Of ... toch maar actief worden bij Paulus in een van de werk
groepen. Mijn oproep in de vorige Brieven heeft niet al te veel 
vrijwilligers opgeleverd en dat is jammer. Er liggen zo veel 
interessante mogelijkheden om ons heem nog beter te leren 
kennen en die kennis vast te leggen voor ons nageslacht. Wij 
blijven moed houden. 
Onze tentoonstelling "Boer en tuinder, van individu naar coöpe
ratief" trekt veel belangstelling en daar zijn we heel blij om. 
Op de eerste zondag van maart zijn er zo'n 120 bezoekers 
geweest. 1 n de week daarvoor heeft onze conservator, Kees 
Leijten, een kleine 300 mensen in ons museum rondgeleid. Een 
groot gedeelte daarvan waren leerlingen van de Ginnekense 
Laurentiusschool. Kees weet die jonge gasten wel te boeien en 
enthousiast te maken voor het verleden van ons heem. 
Heel interessant was de lezing van Hans de Kievith over het 
archeologisch onderzoek in onze omgeving. Ook op dit gebied 
heeft het werkterrein van Paulus heel veel te bieden. 

Op 16 april maken we een start met lezingen rond het thema 
"Grens", dat het onderwerp zal zijn van de tentoonstelling die op 
zondag 2 september in ons museum geopend wordt. In de vorige 
Brieven is al uitgebreid op de lezing van Paul Spapens ingegaan. 
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Hij belicht de historie van de Belgisch-Nederlandse grens en alle 
perikelen die zo'n scheiding met zich meebrengt. In het najaar 
volgen nog twee lezingen over het thema en het zijn niet de ge
ringste sprekers die we daarvoor uitgenodigd hebben. 
Dra. Evelyn de Roodt heeft een prachtig boek geschreven over 
de Belgische vluchtelingen die in 1914 hun toevlucht zochten in 
Nederland. Dat is ook het onderwerp van haar lezing op 15 
oktober. Professor dr Alex Vanneste uit Antwerpen weet alles 
over de "elektrische draad" die de Duitsers in de Eerste Wereld
oorlog aanbrachten om te voorkomen dat Be1gen naar Nederland 
kwamen. De enthousiaste verteller uit Antwerpen komt op 19 
november naar ons toe. Nadere informatie volgt in de volgende 
Brieven. 
Op zaterdag 12 mei gaan we wandelen rond kasteel Bouvigne. 
Een paar gidsen leiden ons rond. Even verder in deze Brieven 
ziet u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. 

Veel leesplezier. 

Toon van Miert (voorzitter) 

EEN KANUNNIK ALS VADER 
gelezen door Henk Beijers 

In de remissieboeken staan niet alleen berichten over moord en 
gratieverlening, maar soms tref je ook legitimatiebrieven aan 
v?or bastaarden._ Helaas staan er vaak geen plaatsnamen bij. De 
hier volgende bnef vormt een uitzondering op de regel. Die is 
bestemd voor de nog ongehuwde Roeland Montens de natuur
lijke zoon van Heer en Meester lngelbrecht Montens: priester en 
kanunnik in de collegiale kerk van Onze Lieve Vrouw in Breda. 
Die heeft in zijn leven een zekere Petronella Joris Vermunts 
ontmoet en uit die 'liefde op het eerste gezicht' wordt Roeland 
geboren. Daarop volgen nog vijf legitimatie-berichten van achter
eenvolgens Anna, Marie, Elizabeth, Zebrecht als zussen van 
Roeland en tenslotte zijn broer Peter. 

. (647.9.260-267 - september 1567) 
Uit Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (2004) 
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AGENDA 2007 (142) 
april 
15 
15 
16 

Nationale museumdag . Museum geopend 
Brieven van Paulus 164 
Paul Spapens over het leven aan de grens in de zaal van 
de paters in Meersel-Dreef Aanvang 20.15 uur. 

Museum open 
mei 
06 
12 Excursie naar Bouvigne (nadere informatie zie verderop 

in dit tijdschrift 

juni 
02 Museum open 

juli 
01 Museum gehele maand gesloten 
15 Brieven van Paulus 165 

augustus 
01 Museum hele maand gesloten 
31 Einde van het 32e verenigingsjaar 

september 
01 aanvang van het 33e verenigingsjaar 
02 opening tentoonstelling 

LEVEN LANGS DE LANDSGRENS 
08 nationale monumentendag 
17 jaarvergadering en lezing 

oktober 
07 museum open 
22 lezing door drs Evelyne Roodt 

BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN W.O.I 

Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 
- 1 e zondag van de maand 14-16 lfllr 

elke woensdag van 14-16 uur 
voor groepen op verzoek 076-561 27 42 

wijzigingen voorbehouden 

Het museum is gesloten in juli en augustus, nieuwjaarsdag, carnavalszondag en de 
week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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EXCURSIE NAAR BOUVIGNE 
door Louis Vriens 

Op zaterdag 12 mei organiseert Paulus de jaarlijkse excursie 
voor zijn leden. Dit jaar worden we uitgenodigd door de Dijkgraaf 
van het waterschap Brabantse Delta. De Dijkgraaf biedt de leden 
van Paulus een rondleiding aan op het Landgoed Bouvigne. 
Onder leiding van professionele gidsen wordt u rondgeleid in het 
kasteel en de fraaie tuinen. Aansluitend volgt een excursie door 
het mooie Markdal met uiteindelijke terugkeer op het landgoed. 

Het programma is als volgt: 

13.30 uur: 

14.00 uur 

14.45 uur 

15.15 uur 

Ontvangst door het Waterschap Brabantse Delta 
en de gidsen in de Kapelzaal in de Engelse Tuin 
van Kasteel Bouvigne. 
Ontvangst met een kopje koffie/thee 
Welkomstwoordje door de Dijkgraaf Joseph Vos. 
Het gezelsct,ap wordt in twee kleinere groepjes 
verdeeld. U krijgt allemaal dezelfde excursie 
alleen in een andere volgorde. 
Ontvangst op het kasteel Bouvigne. Rondleiding in 
de prachtige hal en de mooie kamers. De Blauwe 
Zaal, de Griffiekamer en de Kamer van de 
Dijkgraaf met het torentje waarin het verhaal van 
Amor en Psyche staat beschreven. Misschien 
mogen we ook even in de keuken onder het 
kasteel kijken. 

De gidsen vertellen over de prachtige tuinen van 
Kasteel Bouvigne. Een Franse -, Engelse - en 
Duitse tuin , met daarin prachtige beelden en het 
veldkapelletje van Mgr. Frencken. 

Door een klein poortje komen we uit in het 
Markdal. Langs de meanderende Mark met de 
vistrappen kunt u zien welke maatregelen 
genomen zijn om de visstand te verhogen alsook 



16.15 uur 
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vissen de kans te geven naar hoger gelegen 
gebieden te zwemmen. 

Wat u tegenkomt? Wildroosters, koeien en hun 
'producten', prachtige landhuizen, ijsvogels, 
aanlegsteigers voor kano's, vroege nederzetting 
van onze voorouders, kippenbruggetjes, stuwen, 
het gehucht Bieberg met de oude begraafplaats. 
Door uw oogharen ziet u schilders als van Gogh 
een prachtige weergave maken van dit unieke 
stukje Breda: Val-du-Mark: het MontMartre van 
Breda. 

vertrek via Bouvignedreef naar de parkeerplaats 
van kasteel Bouvigne 

Einde van een wel heel bijzonder bezoek aan dit 
geweldig stukje Breda 

In verband met inschatten van de totale deelname 
Dient u zich vóór 1 mei op te geven bij Jan van 
Dorst (0161- 433 488) of janvandorst@planet.nl 
De deelname is gratis 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 152 
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 89 

APRIL - GRASMAAND - PAASMAAND 
lsidoorkus hagelslag (4/4) 
Zeven dagen duren mag 

MEI - BLOEIMAAND - MARIAMAAND 
Op Sint Florian (4/5) 
Men soms een sneeuwhur bouwen kan 

JUNI -ZOMERMAAND - ONWEERSMAAND 
Valt er op Sint Barnabas veel nat ( 11 /6) 
Dan zwemmen de druiven zo in't vat 
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Interessante lezing van Hans de Kievith 

GRAVEN NAAR HET VERLEDEN 
door Anneke Oomes 

Dat archeologie heel wat meer is dan graven naar potscherven 
heeft Hans de Kievith ( als archeoloog verbonden aan het Bureau 
Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda) de leden van Paulus 
tijdens een zeer interessante lezing duidelijk gemaakt. Maandag 
19 maart jl wist hij de aanwezigen te boeien met zijn verhaal over 
archeologie in het heem van Paulus. Aan de hand van voorbeel
den vertelde hij over het vinden van het verleden in het heden. 

Zijn werk bestaat niet meer uit het daadwerkelijk graven naar 
mogelijke overblijfselen van onze voorouderen. Het echte graaf
werk wordt meestal uitbesteedt aan organisaties die zich daarin 
hebben gespecialiseerd. Hans de Kievith zit vooral achter zijn 
bureau en analyseert daar aan de hand van allerlei informatie 
waar men zou kunnen gaan graven met de hoogst mogelijke 
kans van succes. Hij gebruikt daartoe ondermeer oude kaarten 
en minuutplannen, maar ook ultramoderne hoogtekaarten die per 
satelliet zijn gemaakt. Uiteraard kijkt hij samen met zijn collega's 
ook naar de natuurlijke ontwikkeling van het heem. Zo weten zij 
dat op de hoge "donken en bergen' langs rivieren en beken de 
kans op het vinden van menselijke sporen het grootst is. 

Reeds in de steentijd (10.000 - 2000 jr v C) trokken mensen door 
onze omgeving en de aanwezigheid van water was voor deze ja
gers en verzamelaars van groot belang, maar natuurlijk wilde 
men ook toen (tijdelijk) wonen op de drogere gronden. In onze 
toponiemen vinden we die plaatsen nog terug, denk maar aan 
Roosberg, Bolberg, Koekelberg en Hondsdonk. 

proefsleuven 
Pas als vanuit het kantoor bepaald is dat daadwerkelijk van be
lang is bodemonderzoek te doen, gaat men de grond in. Men be
gint met het graven van een proefsleuf die in afmetingen kan va
riëren van enkele m2 tot honderden m2. 
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Hans de Kievith 
in zijn element 
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Hiertoe graaft men de relatief nieuwe en (meestal) verstoorde 
bovengrond af tot men bij de ongeroerde ondergrond komt waar
in zich restanten kunnen bevinden. Dit kunnen tastbare zaken 
zijn als werktuigen of potscherven maar het kan zich ook 
beperken tot verkleuringen in de grond waaraan men kan aflezen 
dat er ooit palen in de grond hebben gestaan of een greppel 
heeft gelegen. Naar aanleiding van de proefsleuven wordt beslist 
of vervolgonderzoek wenselijk of noodzakelijk is. 

Archeologie is eigenlijk niets meer of minder' dan cultuurhistorie, 
met dat verschil dat cultuurhistorische overblijfselen zich boven, 
en archeologische overblijfselen zich onder de grond bevinden. 
Door deze ondergrondse cultuurhistorie te onderzoeken krijgen 
we meer inzicht in het verleden van ons heem en onze voor
ouderen. 
Het werk, dat Hans en zijn collega's van het Bureau Cultureel 
Erfgoed, onder en boven de grond doen, is vooral gericht op de 
volgende drie pijlers; het behoud van cultureel erfgoed, monu
mentenzorg én het advies uitbrengen bij ruimtelijke ordening en 
opgravingen. 

archeologie in het heem van Paulus 
In ons heem is de afgelopen jaren op diverse plaatsen onder
zoek verricht. In een aantal geval!en nog voor de herindeling van 
1997. Die gegevens bevinden zich nog bij de provincie en helaas 
kon Hans daar niet veel meer over vertellen. Hij wist echter wel 
een hoop te vertellen over onderzoek rond de Aa of Weerijs, 
rond Wolfslaar, rond Oudhof (Markdal) en Bouvigne, rond het 
nieuwe JEKA-terrein en uiteraard rond Bavel. 

Rond Bavel is men voorlopig nog niet klaar. Daar zal de komen
de 10 tot 20 jaar nog heel wat werk verzet moeten gaan worden. 
Er wordt een geheel nieuwe wijk en een bedrijventerrein uit de 
grond gestampt en uiteraard is dat reden tot uitgebreid onder
zoek naar het verleden. Het begin is in 2005 gemaakt op de 
Roosberg . Helaas heeft het graven van een proefsleuf niet heel 
veel meer opgeleverd dan het vermoeden dat er een karren
spoor heeft gelopen. 
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Dit komt mede door het feit dat de omgeving van De Roosberg 
pas heel laat is ontgonnen. Tot na 1800 behoorde De Roosberg 
tot de zogenaamde woeste gronden. 

archeologie ook voor kinderen 
Bij de grote Akker nabij Wolfslaar is veel meer gevonden, omdat 
hier ook veel eerder mensen hebben geleefd. Zo zijn er redelijk 
wat sporen aangetroffen uit de 17de eeuw. Tijdens de tachtigja
rige oorlog ( 1568-1648) is er een Spaans legerkamp gevestigd 
geweest (1624). 
De stad Breda is in de tachtigjarige oorlog zowel in handen van 
de Staatsen als de Spaansen geweest en die wisselingen heb
ben zich niet zonder slag of stoot voltrokken. Rondom Breda is 
hiervan nog veel terug te vinden in de bodem. Niet alleen voor 
archeologen ... ook kinderen vinden regelmatig eeuwenoude za
ken zoals in het speelbos in het Mastbos. Waar nu het speelbos 
gevestigd is, bevond zich in 1637 een legerkamp. De militairen 
hebben daar ondermeer veel pijpenkopjes in de bodem achter
gelaten. De kinderen hoeven niet diep te graven om deze boven 
de grond te krijgen. Uiteraard wil het bureau dergelijke situaties 
in de toekomst graag voorkomen. Daartoe moet men ervoor 
zorgen al in een vroeg stadium betrokken te worden bij projec
ten. 
Voor Hans en zijn 6 collega's van het Bureau en de dertig vrijwil
ligers is er voorlopig nog voldoende te onderzoeken in Breda en 
omgeving en in het bijzonder in het heem van Paulus. Wellicht 
kan Hans in de toekomst nog eens terugkomen om ons van die 
ontwikkelingen op de hoogte te stellen. 
Wilt u daar niet op wachten, dan kunt u zich abonneren op het 
gratis tijdschrift dat het Bureau uitgeeft. 
Mail daartoe naar g.otten@breda.nl of schrijf naar G. Otten, 
Bureau Cultureel Erfgoed, Postbus 3920,4800 DX Breda. 
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MONUMENT KAMP BISAM 
door Louis Vriens 

Duitse schildwacht 
Hij of zij die wel eens gaat wandelen nabij het Goudbergven te 
Strijbeek kan nauwelijks vermoeden dat de nabijgelegen lan
derijen gedurende de Tweede Wereldoorlog tot streng verboden 
gebied waren verklaard. Langs de toen nog onverharde 
Goudbergseweg, iets voorbij de huidige Bergweg, stond in die 
tijd een slagboom met een wachthuisje. Een Duitse schildwacht 
verbood iedereen de doorgang. Het doorgaande verkeer werd 
omgeleid via de Bergweg, alleen mensen die in "het Kamp" 
moesten zijn mochten passeren. 

kamp Bisam 
In de tweede helft van maart 1942 kwam een groot aantal 
vrachtauto's de Goudbergseweg ingereden en voerde een 
ontzagwekkende hoeveelheid bouwmaterialen aan. 
Deze bouwmaterialen waren nodig voor de aanleg van een Duits 
kamp met een grootte van 47 hectare. 

HannD't'e? 
• 
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Dit kamp kreeg de naam "Bisam" en maakte deel uit van het 
Duitse "Himmelbett"-systeem. Dit was een linie van radarpeil
stations die liep langs de Nederlandse kust en die ten doel had 
om Engelse bommenwerpers op te sporen die Duitse steden 
wilden bombarderen. De radarpost op de Goudberg moest ook 
waken voor Engelse aanvallen op het vliegveld van Gilze-Rijen, 
het vliegveld was in handen van de Duitsers. Reeds in 1940 
werd een perceel aan de Kilometerbaan in beslag genomen. 
Later is hier een houten uitkijktoren aangelegd om van hieruit 
het vliegveld te kunnen waarschuwen. 

barakken 
Alle weilanden tegenover de Goudbergweg werden in beslag 
genomen en er werd een manshoge prikkeldraadversperring 
opgericht. Hierna is men gestart met de bouw van de barakken. 
Er verrezen een kantoortje,een wachtlokaal, 'n kantine met 
keuken en een grote slaapbarak. Het kantoortje werd het domein 
van Oberfeldwebel Sabottka, ook wel de "Spies" genaamd. Hij 
stond bekend om z'n wrede en ongemanierde optreden vooral 
naar de bewoners van Strijbeek toe. Zij moesten helpen bij de 
opbouw van het kamp en later ook nog verplichte en minder 
prettige werkzaamheden in het kamp zelf uitvoeren. Ook 
moesten de omwonenden helpen bij aanleg van de twee 
Radarinstallaties. Deze installaties draaiden op kolossale beton
nen constructies. Het waren zware werkzaamheden in vaak 
erbarmelijke omstandigheden. Al met al een minder leuke tijd die 
sporen heeft nagelaten bij de toenmalige kleine gemeenschap 
van Strijbeek. 

Engelse bombardementen 
Ondanks de ingenieuze Duitse radarsystemen gelukte het de 
Duitsers niet om de Engelse bommenwerpers te stoppen. Na 
verschillende bombardementen in oktober 1944 besloten de 
Duitsers te vluchten; met springstoffen bliezen ze de radarposten 
op en staken de barakken in brand. Alle nog resterende bouw
materialen in het kamp verwisselden in korte tijd van eigenaar, er 
was een geweldig gebrek aan bouwmaterialen. Funkstelle Bisam 
behoorde voorgoed tot het verleden. 

De Würzburg-Riese zoals die in 1943 in Strijbeek werd geplaatst 

monument 
Inmiddels is het 65 jaar geleden dat de opbouw van het kamp 
een aanvang nam. In het veld is nagenoeg geen tastbaar bewijs 
uit die tijd meer aanwezi~. De tijd van de Tweede Wereldoorlog 
met zijn ontberingen mag nooit meer terugkeren. 
Als herinnering aan wat er op de Goudberg is gebeurd wil Paulus 
samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Alphen-Chaam 
een tastbaar monumentje terugP.laatsen in het veld. De voorbe
reidingen hiervoor zijn in volle gang. Als alles volgens planning 
verloopt kan het monumentje eind mei of begin juni worden 
geplaatst. We houden u op de hoogte. 

LAURENTIUS BASISSCHOOL GINNEKEN 
Ook dit jaar waren de groepen 5 van de basischool Sint-Lauren
tius uit Ginneken te gast in ons museum. 
Enkele dagen later kregen we een prachtige zelfgemaakte dank
betuiging waarop de leerlingen getekend hadden wat ze gezien 
hadden: platenspeler; kunstuier; ijzeren strijkijzers; torenhaan; 
karnton; eg; pluknet; bedstee en naaimachine. 
Treffend hoeveel er toch blijft hangen. 'n Pluim voor de juf
frouw die er in de klas weer iets mee doet. 
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DRIE ACTIEVE LEDEN OVERLEDEN 
door Kees Leijten 

Binnen tien dagen ontvielen ons in de maand februari drie actie
ve leden:Herman Polman; Gerard Mous en Adriaan van Beek. 

HERMAN POLMAN overleed op 4 februari onverwacht. Hij was 
zeer actief in het Bavelse verenigingsleven. 
Van zijn hand verschenen vele publicaties, ook in de Brieven van 
Paulus. Eind 2006 verscheen een boekje over zuster Theresa. 
Ook het boek over de geschiedenis van Bavel mag niet onver
meld blijven. Lange tijd was hij actief in Ons Blad. De Bavelse 
Revue dreef vele jaren op zijn bijdragen. 
Ook in het muzikale leven van Bavel, vooral in de volksmuziek 
was hij actief. Roeland Stoop wijdt er in dit nummer een uitge
breid artikel aan. Herman werd 69 jaar 

GERARD MOUS overleed op 10 februari. Gerard was het eerste 
erelid van onze heemkundekring . In de eerste jaren van ons mu
seum was hij wekelijks op de zolder te vinden. Hij heeft er bij de 
inrichting zijn sporen nagelaten. 
De prachtige timmermanskist van zijn vader wordt door ons ge
koesterd. Gerard werd 92 jaar. 

ADRIAAN VAN BEEK overleed op 14 februari. 
Adriaan publiceerde in zijn rubriek BEELDEN IN DE BUURT niet 
minder dan 26 artikelen over monumenten en monumentjes in 
ons heem. Hij had er nog meerdere in portefeuille. In dit nummer 
zou hij het beeldje van Sint Victor in de Bavelse molen bespro
ken hebben. Het heeft helaas niet meer zo mogen zijn. 
In de beginjaren van ons museum was Adriaan de man die de 
tuin een heemkundige aanblik gaf. Adriaan werd 58 jaar. 

NIEUWS UIT 
HET MUSEUM 68 
door Kees Leijten 

BOER EN TUINDER -
VAN INDIVIDU NAAR COöPERATIEF 

Ruim 100 jaar geleden waren de boeren en tuinders nog niet 
georganiseerd maar rond de eeuwwisseling kwam daar verande
ring in, vooral door het werk van pater Gerlachus van den Elsen 
de apostel van de Brabantse boeren. 
Ook in ons heem kwam de coöperatieve gedachte tot leven. 
In 1901 werd de Melkfabriek in Bavel gesticht. In 1906 die van 
Ulvenhout. In Ginneken werd in 1904 de Boerenbond opgericht, 
die in 1907 bij de notaris officieel met statuten werd bekrachtigd. 
In Bavel, Galder, Ginneken en Ulvenhout kwam een leverings
plaats voor de tuinbouwproducten. 't Verzend. 
Onze oproep naar foto's was niet zonder succes. We hebben 
dank zij de inzet van onze· Ieden een groot aantal foto's verkre
gen, meer dan we kunnen exposeren. 
Vele foto's van allerlei boerenorganisaties zijn te bewonderen. 

TENTOONSTELLINGEN 
Regeren is vooruitzien. Dat betekent voor Paulus steeds nieuwe 
tentoonstellingen voor meerdere jaren plannen. 
Voorlopig gepland: 

- LEVEN AAN DE LANDSGRENS ( NAJAAR 2007) 
- GINNEKEN EN BAVEL IN OUDE ANSICHTEN ( 2008) 
- KERSTSTALLEN 
- VERZAMELINGEN 

Hebt u documentatie- of fotomateriaal, wij lenen het graag van u. 

PLAATSNAMEN MET CARNAVAL 
We kregen heel leuke reacties op onze plaatsnamenlijst in 
BvP163. Maar u bent er twee vergeten:Papslokkersgat (Molen
schot) en Kuuskesland (Effen). Dus hier vermeld. 
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KENT U ZE NOG ? 

CAFÉS, WINKELS EN PENSIONS 
door Kees Leijten 

De afgelopen maanden is onze voorzitter druk bezig geweest en
kele nieuwe werkgroepen in onze heemkundekring op te starten. 
Een van de werkgroepen is "cafés, winkels en pensions" , die 
een overzicht wil maken van al deze bedrijven in de loop van de 
historie van de voormalige gemeente Ginneken en Bavel: in 
Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout en Ulvenhout. 
Dat wordt archiefonderzoek én de gegevens die nog onder de 
bevolking bekend zijn, nazoeken. 
Kent u nog cafés, winkels en pensions die verdwenen zijn ? 
Maak er voor ons een lijstje van en schrijf erbij wat u er nog van 
weet. 
Op welk adres, wie was de eigenaar, wanneer gekomen, wan
neer verdwenen, verhalen en herinneringen. 
Schrijf eens op wat u nog weet en stuur het lijstje op naar de 
redactie of geef het af in ons museum. 
Weet u alleen het adres , of de naam of iets anders: het kleinste 
gegeven is al belangrijk. Help Paulus op weg. 

VERZAMELINGEN 
Paulus heeft enkele leuke verzamelingen. Een collectie uilen 
(Bosuilendorp), maar ook spaarpotten, heiligenbeelden en speel
kaarten. 
In de toekomst willen we ook verzamelingen exposeren van 
onze leden. We beginnen met prentbriefkaarten. Misschien hebt 
u ook wel een leuke collectie die u enkele maanden wilt expose
ren in onze vitrinekasten. We horen het graag. 

2007 JAAR VAN DE MOLEN 
2008 JAAR VAN HET RELIGIEUS ERFGOED 
2009 JAAR VAN DE VOLKSCULTUUR 
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LEVEN LANGS DE LANDSGRENS 
NIEUWE TENTOONSTELLING PAULUS VAN DAESDONCK 
door Kees Leijten 

Op een mooie zondagmiddag langs de Mark naar Meersel-Dreef 
fietsen is voor ons de gewoonste zaak van de wereld. 
Maar het was ooit anders. 
Douaniers hielden ons tegen. Paspoort laten zien. Geen contra-
bande bij u ? · 

Het jaar 1648 is voor het leven in onze directe omgeving van 
groot belang geweest. De Vrede van Munster bepaalde de grens 
dwars door ons Brabantse land. 
Pastoor ~emmens moest zijn kerk en pastorie in Ginneken op
geven en trok zich terug op Grimhuijsen onder Ulvenhout. 
Later vonden de erediensten plaats in het klooster te Meersel
Dreef, een klooster dat de Bredase koopman Jan de Wijse, die 
op Grimhuijsen woonde, liet bouwen. 

De paters zijn er nog steeds en de grens is vervaagd. 
Toch toeven wij nog graag aan de andere zijde van de grens. 
Die grens is ruim drie eeuwen een echte grens geweest, met een 
onderbreking van vijftien jaren in_ de negentiende eeuw. 

museum 
Paulus van Daesdonck wil in het najaar speciaal aandacht beste
den aan het leven aan de landsgrens. Met een tentoonstelling in 
zijn museum , artikelen in de Brieven van Paulus en lezingen in 
oktober en november. 

lezingen 
Op 15 oktober komt drs Evelyne Roodt u meer vertellen over de 
Belgische Vluchtelingen in de eerste wereldoorlog en U kunt nu 
al 19 november noteren als de Belgische professor dr Alex Van
neste met een boeiende lezing de gast is van Paulus. Hij vertelt 
u over de elektrische draad, die in de eerste wereldoorlog velen 
het leven kostte. 



hulp gevraagd 
Paulus roept uw hulp in voor de tentoonstelling. Hebt u foto's 
over het grensgebeuren, de douane, smokkel enz. dan leent 
Paulus die foto graag van u om er een kopie van te maken voor 
de tentoonstelling. En hebt u nog een interessant verhaal voor 
de Brieven van Paulus of een voorwerp voor de expositie dan 
hoort Paulus dat graag van u .. 

Het belooft weer een mooie tentoonstelling te worden met de 
hulp van velen. 

TWEE NIEUWE SPONSORS 
Opnieuw kan Paulus twee bedrijven toevoegen aan de lijst van 
sponsoren. 
Bedrijven die Paulus' Museum een warm hart toedragen. 
Zij verdienen het dat wij hen bij u aanbevelen met een aloude 
slag.zin: 

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET 
HETGEEN PAULUS' SPONSOR U BIEDT 
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Rijterisnaartoe 6 
door Toon van Miert 

Nee, de laatste hertog die Hoogstraten in zijn bezit had, was niet 
erg geliefd bij de bevolking: hij had grote schulden bij de plaat
selijke middenstand, was een slecht betaler en liet zich zelden 
zien. Nou zat Willem Florentijn ook slap bij kas en verbleef hij 
liever in Anholt waar de familie Salm Salm een prachtig waterslot 
bezat en trouwens nog bezit. 1 Daar kon hij piekeren over de vele 
erfeniskwesties die hij moest oplossen en treuren over het feit 
dat niet hij maar prins Leopold van Saksen-Coburg in 1830 tot 
koning van België werd gekozen. Hij had een grote familie: zijn 
vader was drie keer getrouwd geweest en bezat bij die drie 
vrouwen een rijke kinderschaar. 
Het Land van Hoogstraten werd in vierenveertig stukjes ver
kocht. In 1845 begon de "verkoop van de eeuw". Het waren 
vooral Gentse industriëlen die zich meester maakten van de -
veelal woeste en ook goedkope - gronden. Dat deden ze uit 
idealistische, financiële en· politieke motieven. Ze wilden de arme 
bevolking helpen maar natuurlijk ook geld verdienen. Bovendien 
hing het van de hoeveelheid grondbelasting die ze betaalden af 
of ze een plaatsje in de Belgische Senaat konden bezetten. Op 
onze toer komen we wat bekende. namen van Gentenaren tegen. 

We rijden bij Strijbeek de grens over en ontwaren al snel aan de 
rechterkant het landhuis "Sint-Jorisburg" dat Georges Dupret in 
het begin van de vorige eeuw liet bouwen. Hij noemde het naar 
zijn patroonheilige, die dat ook was van zijn kruisbooggilde. In 
een nis van het pand zie je het beeld van Sint-Joris met de 
draak. In het bovenlicht van het linker raam een paar snoeken. 
Het is afkomstig van het huis "De Drie Snoecken" dat op de Vrij
heid in Hoogstraten heeft gestaan. Het raam is bijna vijfhonderd 
jaar oud. 

1 Het slot Anholt ligt net over de Nederlands - Duitse grens bij Dinxperlo in de 
Achterhoek. Het kasteel is een museum en heeft een prachtige en afwisselende 
collectie. Rijterisnaartoe! 
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Huize Vondelstede 

IJskelder bij de Vondelstede 
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We rijden Meerle in, komen langs de prachtige kerk met de ge
restaureerde kerkhofmuur en gaan op het eind van het dorp 
rechtsaf De Lage Rooy in. Wie nu al zin heeft in koffie, moet die 
zeker gaan drinken in De Lara, de kunstgalerie aan de rechter
kant. Als je al niet enthousiast bent over de kunst die tentoon
gesteld wordt, dan word je dat wel door de aanstekelijke 
woorden van de sympathieke eigenaresse. Ook de tuin is de 
moeite van het bekijken waard. Die Lage Rooy is trouwens een 
schitterend weggetje dat zich door de bossen van het landgoed 
"Den Rooy" slingert. De bijbehorende villa is in 1845 door de 
Gentenaar Voortman gebouwd. Nu is het een conferentieoord en 
alleen langs de Ulicotenseweg te bereiken. We passeren de 
kronkelige Heerlese Loop en komen aan het einde uit bij hoeve 
"De Vondelstede". We zijn nu in het uitgestrekte gebied dat in 
1845 gekocht is door die andere Gentenaar, Eduard Jacque
mijns. Dat was pas echt een idealist. Hij was eerder in Gent als 
scheikundige in dienst bij Voortman en wist precies hoe je van 
heidevelden vruchtbare gronden kon maken. De "Vondelstede" 
heeft hij als modelboerderij gebouwd. Naast de schuur bevindt 
zich nog een van de drie ijskelders die het land van Hoogstraten 
rijk is. De andere zijn bij Maxburg en Zwaluwenhof, beide bij 
Meer. Nu worden er aardappelen enz in bewaard. Jacquemijns 
zou zich bij het zien van de huidige onderhoudsstaat van zijn 
schepping in zijn graf (bij de kerk van Minderhout) omdraaien. 
Zoals van meer gronden en gebouwen in de omgeving is de 
Mastboom-Brosens Stichting nu eigenaar van "De Vondelstede". 
Nog even en het hele zooitje stort in elkaar. Het dak van het huis 
lekt als een gieter en het zwaar golvende dak van de schuur is 
een ideale oefenplaats voor skaters die lichter zijn dan twee kilo. 
Kom op, Stichting Mastboom-Brosens, doe er wat aan! 

Op de hoek "Hof van Percy" (1912) dat genoemd is naar een 
Engels familielid van de bouwer. We rijden rechtsaf en zien, na 
een veldkapelletje te zijn gepasseerd, aan de rechterkant "Hof 
van Vlaanderen" dat eind achttiende eeuw als boerderij-café 
eigendom was van de hertog van Hoogstraten. 
Als je met z'n tweeën bent, ontstaat hier mogelijk een discussie 
over het restaureren van oude panden. Ook het bijgebouw is 
stevig aangepakt. 
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Heike 60 

Heike 62 
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Even verderop op een hoek van een zijweggetje (Heike 62) een 
van de bekende arbeiderswoningen waarmee Jacquemijns op 
een bouwtentoonstelling in Parijs in 1867 een prestigieuze prijs 
heeft gewonnen. Hij bouwde heel moderne en ruime woningen 
voor die tijd en dat was in Europa niet onopgemerkt gebleven. 

_ Overigens waren het eigenlijk twee woningen en dat geldt ook 
voor het huisje dat achterin het zijstraatje staat en dat pas geres
taureerd is (Heike 60). Val de mevrouw die er woont, niet aan op 
het feit dat het linker aanbouwtje zo lelijk ls: zij moest dat zo 
laten maar ze gaat binnenkort de wet overtreden en het ontdoen 
van die vreselijk witte verflaag. 
Deze twee arbeiderswoningen zijn samen met "De Vier Uiter
sten" tegenover de steenfabriek Desta (verderop in de straat) de 
enige woningen van Jacquemijns uit deze streek die nog be
waard zijn. 2 In de negentiende eeuw heeft hij er zo'n veertig ge
bouwd. De arbeiders werkten 's zomers in de bossen en 's win
ters in de steenfabriek die Jacquemijns in 1853 heeft laten 
bouwen ("Briqueterie et Tuileries de Heerle Minderhout"). 
Even verder aan de rechterkant de doodlopende Paddegracht. 
Rij er even in om de "Kapel van het H. Harf' te bekijken. Die is 
rond de vorige eeuwwisseling gebouwd door de bewoner van 
"Heerle's Hof". Dit buiten, dat je wat verderop de weg naar 
Minder-hout aan de rechterkant ziet liggen, stamt uit 1863 en 
werd het woonhuis van Jacquemijns. Je kunt er niet dichtbij 
komen maar vanaf een afstandje zie je wel dat het iets bijzon
ders is. 3 Aan het begin van de dreef naar Heerle's Hof lag de 
vroegere steenfabriek. Een gedeelte ervan is er nog van over; 
tegen de muur daarvan ligt een arduinen steen met inscriptie 
"J.F.DS. 1869" die verwijst naar Jan Frans Desmedt die beheer
der was van de goederen van de familie Desmedt. Een 
vervelende foutieve zakelijke trasactie "in den vreemde" beteken
de het einde van de familie Jacquemijns die inmiddels door een 
huwelijk aan de Rolins gekoppeld was. 

2 De heemkundekring Baarle heeft ontdekt dat het boerderijtje Haldijk 7 (ten 
zuiden van Ulicoten) ook door Jacquemijns gebouwd is; het is nodig aan 
restauratie toe. 
3 Ook van de andere kant, op de weg Meerle-Minderhout, vlakbij café Het 
Heike, is ook een ingang. 



't Voormalige klooster van Mariagezelschap Koningin der 
Apostelen 

Wandsteen in het voormalige klooster 
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In 1905 kwam "Heerle's Hof', in handen van de familie A. Stas 
de Richelle. Veel later werd Van Spaandonk uit Tilburg er eige
naar van; hij was de voorganger van de huidige bewoner. 
Tegenover de ingangsdreef De Blauwbossen met vijver en land
huis. 
We rijden de straat uit en komen aan bij de weg Meerle
Minderhout. Even linksaf om te kijken wat er geworden is van het 
kloostertje van de Duitse nonnen, zoals het genoemd werd. De 
laatste - hoogbejaarde - zusters van het "Mariagezelschap 
Koningin der Apostelen" (naam in het torentje te lezen) zijn pas 
enkele jaren geleden vertrokken. Een gebrandschilderd raam 
aan de achterkant üe ziet het door de drie meest rechtse ramen 
aan de voorkant) en het torentje aan de zuidkant herinneren nog 
aan het religieuze verleden van het gebouw. De nonnen zijn hier 
in 1925 komen wonen nadat ze zich afgescheiden hadden van 
de mannelijke tak van de gemengde kloostergemeenschap 
"Missiegezelschap van de Onbevlekte Ontvangenis" die op 
Mariaveld huisde. In 1931 is kardinaal lnnitzer speciaal uit 
Wenen gekomen om de kapel in te wijden. 
Als we terugrijden richting Meerle, zien we dat Mariaveld links 
van de weg liggen. De zijstraat waar het voormalige klooster, dat 
nu een groot gerestaureerd buiten is, aan ligt, heet ook Maria
veld. Het klooster is het oorspronkelijke kasteel annex jenever
stokerij Broederstede dat in 1870 door de Gentse adellijke 
familie Rolin gebouwd was. Bij het faillissement van de familie 
Rolin-Jacquemijns kwam het in handen van Duitse pater 
Bodewig die er bovengenoemde kloosterorde stichtte. Het is de 
orde allemaal niet zo best vergaan: ontbonden door de paus, 
klooster afgebrand, mannen vertrokken en de nonnen naar de 
overkant nadat de missiecongregatie "Mariagezelschap Koningin 
der apostelen" met haar hoofdhuis in Wenen in 1923 was 
gesticht. Een interessante geschiedenis waar natuurlijk veel 
meer over te vertellen valt. 
In Het Heike, tegenover Mariaveld kunnen we uitrusten van onze 
tocht die vooral door één straat en een interessante historie trok. 
Of toch maar gelijk naar Den Dreef; daar kennen we de cafés en 
terrasjes beter. 
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• bestaande Boom 

Monumenten 

Gedenktegels 

• bestaande Boom 

- GEMEENTE BREDA -
DIENST STAOSBEHEER - DIRECTIE BUITENRUIMTE - AREAALBEHEER 

Overzicht van de werkzaamheden die op 4 mei hun beslag 
hebben gehad. Een waardige plaats om te herdenken. 

- ---~-------~~, 

171 

BEVRIJDINGSMONUMENT VERHUISD 
door Kees Leijten 

In 1952 onthulde mevrouw Serraris, weduwe van de laatste 
burgemeester van Ginneken en Bavel, in de Nieuwe Dreef in het 
Ulvenhoutsebos het bevrijdingsmonument voor de gemeente 
Nieuw-Ginneken. 
Later werd het monument verplaatst naar de zijkant van het in 
1964 gebouwde en geopende gemeentehuis.' 
Het laatste jaar, 2006, stond het monument er desolaat bij. 
Van het oude gemeentehuis worden een 15-tal appartementen 
gemaakt. 
Bouwkranen rondom het monument ontluisteren het kunstwerk. 
De ontluistering begon toen begin 2006 een of meer vandalen de 
bronzen vogel gestolen hebben. 
Rondom het monument liggen een viertal platen met de namen 
van gesneuvelde inwoners van Nieuw-Ginneken. 
Eén plaat is gebroken. De poot van een kraan stond erop. 
Ontluistering van een oorlogsmonument in optima forma. 

In overleg met Paulus van Daesdonck, de Dorpsraad en de Oran
je-vereniging is door de gemeente gezocht naar een waardige 
plaats om het herstelde en schoongemaakte monument te plaat
sen. 
Het monument wordt nog vóór 4 mei, dodenherdenking, geplaatst 
op een waardige plaats langs de bosrand aan de oostzijde van het 
Wilhelminaplein. Een beukenhaag zal het monument omzomen. 
De zoon van Paul Gregoir, de schepper van het monument, 
maakt in opdracht van de gemeente een nieuwe bronzen vogel, 
die buiten de herdenkingen zal worden vervangen door een kunst
stof replica. 

Zie voor meer informatie het artikel van Adriaan van Beek in Brieven van Paulus 
133 pag 134-138 
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1946 DE MEIDEN VAN DE BLAUWE KEI 
In 1946 vierde het echtpaar Boeren-van Hooijdonk van de Poolseweg hun v , t jarig huwelijksfeest Tijdens het buurtfeest werd op het shotveldje 
een schitterende foto gemaakt van alle jonge vrouwen. Riet Langen-Bastia 11 n had de foto nog in haar fotoalbum en kende nog alle namen: 
Vlnr: Leen Comelissen; Riet Bastiaansen; Bets Bastiaansen; Nel Cornelis < 11, I 1111s Timmers; Annie de Jong; Nel de Jong; Jo Gosens; Adri Fens; 
Sjaan Bastiaansen; Riet Bastiaansen; Toos van Ginneken; Ad Gosens; Ri 11 /t ,,kfeld; Thea Conelissen; Nel Timmers; Mien Timmers; Leen Lieckfeld 
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SPINNENLIEFDE 
door Ad van Eijl-van de Klashorst 

Als 't lente wordt, verlangt ma spin 
Naar een huis, een man en een gezin 
En zij gaat ijverig op zoek 
Naar een rustige en stille hoek 

Zij heeft een web, heel teer en fijn 
En vangt insecten, groot en klein 
Al gauw is 't web heel goed bekend 
Bij menige verliefde spinnenvent 

Ma spin die voelt zich vereerd 
Dat zij door mannen wordt begeerd 
Een dappere vent houdt 't stug vol 
En speelt zijn zeer verliefde rol 

Zij vindt hem eerst een beetje klein 
Maar och, hij mag er toch wel zijn 
Het liefdeleven gaat van start 
( een oude schuur brandt altijd hard) 

Maar ook al vrijt hij zeer bekwaam 
Hij is helaas niet monogaam 
Hjj zoekt snel naar een andere schat 
En gaat opnieuw op liefdespad 

Zij rent hem na, en ... o wat strop 
Zij haalt hem in en vreet hem op 
Eén ding is voor pa spin een troost: 
Hij levert 't eiwit voor zijn kroost! 
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HERINNERINGEN VAN EEN GINNEKENAAR IN TEXAS 

'T FABRIEKSKE 
door Ad Jansen 

Het artikel dat ik geschreven heb over het Fabrieksstraatje in 
Ginneken, heeft nogal wat reacties opgeroepen. Hieruit blijkt 
vooral de onbekendheid met dit zijstraatje van de Ulvenhoutse
laan. Bij de bewoners van deze fraaie laan, was het overigens 
niet bekend als het fabrieksstraatje, maar als 't Fabriekske, wat 
al heel wat meer "Ginnekens" klinkt dan met de toevoeging 
"straatje". 
Het blad van Paulus van Daesdonck komt tot in de verste hoe
ken van de wereld. Dat blijkt namelijk uit een brief uit Texas USA 
van een oud-bewoner van de Ulvenhoutselaan, die al bijna 60 
jaar uit Ginneken weg is. In deze brief gericht aan zijn broer, die 
nog steeds op de Ulvenhoutselaan woont, schrijft hij onder meer: 

"Je hebt me een groot plftZier gedaan met het verhaal over het 
Fabrieksstraatje en aanverwante feiten die mij naar mijn prille 
jeugd terugvoerden. Ik moest wel mijn geheugen op V?,lle -~oeren 
zetten om de situatie van 1929 te reconstrueren. In mijn tijd was 
de Roosehoeve er al, bewoond door de familie Jansen. Op zon
dag liepen Pa en Ma met hun talrijke kinderen naar de hoogm~s 
(eerste bank). Dat gaf me een uitgangspunt. In het koetsh~~s 
naast de villa woonde een ingenieur, die in Rusland werkte. Zijn 
vrouw en kleine jongen bleven thuis. Deze lui werden in goud 
betaald en als Pa thuis was, stond er een rode Bugatti op het 
trottoir. 
Later werd inderdaad de 3 Ulven neergezet en daar woonde 
o.m. de familie Kuyper. Maar van het "straatje" wist ik niet veel. 
Het was aan beide kanten afgezet met een houten schutting en 
wij gingen daar nooit in, want het was schijnbaar de toegang tot 
een soort "gribus': afgaande op de armoedige typen die daar 
woonden. Het was het dieptepunt van de crisis en de werkver
schaffing nog niet uitgevonden. 
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Er was armoede om ons heen, in de Bieberg en langs de Zand
straat achter het kerkhof in Ginneken. Langs de Bouvignelaan en 
Baronie/aan stonden de helft van de woningen leeg en te koop. 
Maar aan de overkant van de laan en in het Markdal was het 
rijkdom en luxe met groote villa's. Valkrust was ons bekend met 
de statige oprit van beuken waar wij de nootjes van opraapten. 
Dan was er het paleis van Raming, ook gelegen aan het Markdal 
met schitterend uitzicht naar het Westen. 
Van de diverse bedrijven die in de 19de eeuw opgericht zijn aan 
het straatje, wist ik niets en daar werd thuis ook niet over gespro
ken. In 1930 was dat niet meer van eenig belang en het terrein 
werd een achterbuurt, letterlijk en figuurlijk. Intussen is de buurt 
zelf blijkbaar ook opgeknapt met "leuke" huisjes, geen eerste 
klas neem ik aan, maar beter dan in de groote stad te wonen". 

Hij besluit zijn brief met een compliment voor Paulus van Daes
donck: 
"Wij zijn onder de indruk van de activiteiten van de Heemkunde

kring en je moet de leden maar eens daarvan op de hoogte stel
len. Vooral de foto's zijn mooie voorbeelden van wat is overge
bleven". 

Waarvan acte! 

F.IETSPLAAT JE 
In 1892 werd in een aantal Nederlandse steden en dorpen de 
fietsbelasting ingevoerd. Sinds 1897 moest elke rijwielbezitter 
belasting betalen. Twee gulden per 'gewone' fiets of vier gulden 
voor een meerpersoonsfiets. 
1 n 1919 schafte men de belasting af, maar niet voor lang. 
Minister van Financiën Colijn voerde de rijwielbelasting in 1924 
weer in, in de hoop op een miljoenenopbrengst. In dat jaar telde 
Nederland immers al bijna 2 miljoen belastbare fietsen, een 
aantal dat opliep tot 3,5 miljoen in 1940. Als bewijs van betaling 
ontving de fietser ieder jaar een metalen plaatje, zichtbaar te 
bevestigen op het vervoermiddel. De plaatjes werden echter 
massaal gejat en vervalst. Het waren de Duitsers die op 1 mei 
1941 een einde maakte aan deze vorm van belastingen. 

Gelezen op een kalenderblaadje 
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PENSION VAN RENEN IN GINNEKEN 
door Ad Jansen 

In 1897 werd er een begin gemaakt met de aanleg van een bre
de weg die Breda zou verbinden met het Mastbos. Het was een 
opmerkelijk plan. Allereerst was het geen initiatief van de ge
meente, maar van een groep particulieren, die samen De Breda
sche Bouwgrond Maatschappij oprichtten om de benodigde 
grond van een groot aantal particulieren aar:i te kopen. In feite is 
hier dus sprake van een van de eerste projectontwikkelaars. Een 
tweede bijzonderheid was dat de geprojecteerde weg over het 
terrein van drie gemeenten liep. Vanaf het einde van de Wilhel
minastraat in Breda behoorde het eerste deel tot de gemeente 
Teteringen, vervolgens ging de weg over het terrein van Princen
hage en tenslotte zou het laatste deel tot het Mastbos over het 
territorium van de gemeente Ginneken en Bavel lopen. 
Het zou een echte boulevard worden, een brede weg bestaande 
uit twee rijbanen en een met bomen beplante middenperk, waar
over de rails van de paardentram kwam te liggen. Halfweg zou 
een ovaalvormig plein komen met een middenperk met bomen. 
De bouwgrond werd verkocht aan particulieren en bouwonderne
mers, die hier statige herenhuizen moesten bouwen. Heel bijzon
der was dat de voortuinen met uniforme ijzeren hekken moesten 
worden afgezet. 
Bij zo'n groots opgezet plan paste maar één naam: Boulevard 
Breda-Mastbosch. In de volksmond heette de weg kortweg De 
Boulevard. 1 n 1905 werd in het Valken berg het Baroniemonu
ment onthuld, naar aanleiding waarvan de directie van de Bre
dasche Bouwgrondmaatschappij besloot de naam van de bou
levard te veranderen in Baronie/aan. De gemeenteraden van 
Teteringen en van Ginneken en Bavel sloten zich hierbij aan. 
De Baronie/aan werd tussen 1900 en 1910 in hoog tempo volge
bouwd. Dat was ook het geval met het gedeelte dat onder de ge
meente Ginneken en Bavel viel. Dit begon net ten noorden van 
de huidige Burgemeester Passtoorsstraat en strekte zich uit tot 
aan de ingang van het Mastbos. Tussen de brug in de Baronie
laan en de Burgemeester Passtoorsstraat behoorde de laan tot 
de gemeente Princenhage. 



Foto 1: Pension van Renen in het begin van de twintigste eeuw 
(ansicht, collectie A. van Dun, Ulvenhout). 

Foto 2: Pension van Renen, na de restauratie in 2005-2006 (foto 
A. WJansen, 2006). 

Foto 3: 
Tegeltableau van 
Pension van Renen 
(foto A. W.Jansen, 2006) 

Net ten noorden van de kruising met de Passtoorsstraat stak de 
grens tussen de twee gemeenten ·schuin de weg over naar de 
westzijde van de Baronielaan. De hoeken van de Baronielaan 
met de huidige Duivelsbruglaan en de Willem van Oranjelaan 
behoorden beide tot de gemeente Ginneken en Bavel. In 1927 
werd de gehele Baronielaan bij Breda gevoegd. 
In het begin van de twintigste eeuw verrezen op de beide hoeken 
grote vrijstaande herenhuizen. Op de hoek van de Baronielaan 
met de Willem van Oranjelaan werd in 1900 een huis gebouwd 
omgeven door een grote tuin. Kort na 1900 werd in dit pand 
Pension van Renen gevestigd. Catharina Chamot, weduwe Van 
Renen, werd in 1849 geboren te Raamsdonk. In 1901 kwam zij 
naar Ginneken waar ze aanvankelijk woonde in de Kamemelk
straat, zoals toen de Prins Hendrikstraat werd genoemd. Zij had 
drie dochters, die in 1900 respectievelijk 24, 20 en 15 jaar oud 
waren. Samen runden zij tot 1920 het pension, waarna zij naar 
's-Gravenmoer vertrokken. 
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Bovenin de gevel werd op de afgeschuinde hoek van het pand 
de naam Pension van Renen aangebracht in witte en gele let
ters op een fraai tegeltableau van 45 geglazuurde blauwe tegels, 
omgeven door een rand van gele bakstenen. 
Later werd het herenhuis bewoond door de familie Tissot van 
Patat, die afkomstig zou zijn van kasteel Henkeshage. Het tegel
tableau werd overgeschilderd waarna tot 2006 de naam Klein 
Henkeshage op de gevel te lezen was. De laatste tijd bladderde 
de verf echter steeds meer af, waardoor de oorspronkelijke 
naam weer te voorschijn kwam. 
Korte tijd geleden werd het markante pand dat intussen al ruim 
honderd jaar oud was, geheel gerenoveerd en gerestaureerd. 
Vergelijking van een ansichtkaart uit de beginperiode met de 
huidige situatie laat zien, dat het huis in alle luister is hersteld, 
maar dat de tuin die het pand vroeger omgaf geheel is vol ge
bouwd. Het fraaie tegeltableau in de typische stijl van het begin 
van de twintigste eeuw is schoongemaakt en toont weer in alle 
luister de oude naam. Na een eeuw is er weer opnieuw een 
pension gevestigd onder de oude naam Pension van Renen. 

IN MEMORIAM 
In de afgelopen maanden moesten we helaas weer afscheid ne
en van enkele leden. 

04/02 Herman Polman Akkerveld 14 Bavel 69 jr 
10/02 Gerard Mous Overakkerstraat 111 Breda 92 jr 
14/02 Adriaan van Beek Burg.v.Gilsstr.159 Breda 58 jr 
27102 C. Meeuwissen-van Disseldorp Kerkstraat 7b Bavel 83 jr 
26/03 Marianne Cuber- Lewandowski Sterstr.12 Ulvenhout 61 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 bidprentje worden aan onze collectie toegevoegd. 
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ONZE PINGELKONING 
HERINNERINGEN AAN HERMAN POLMAN 
door Roeland Stoop 

Het bericht dat Herman was overleden, kwam voor mij als een 
donderslag aan heldere hemel. Je wil het niet aanvaarden. En nu 
zit ik hier met alleen nog de herinneringen aan deze bijzondere 
man. 

Als de naam van Herman Polman werd genoemd, werd je met
een nieuwsgierig. Wat heeft hij gezegd ... Wat is hij van plan ... 
Heeft hij een nieuwe tekst gemaakt ? 
Als je Herman van dichtbij gekend hebt, weet je dat hij in gezel
schap heel prettig en vooral wijs aanwezig was. Hij formuleerde 
zijn standpunt meteen klip en klaar en gaf scherpe en humoristi
sche wendingen aan een gesprek. En op het einde van een 
repetitieavond mocht hij graag een ijskoud jenevertje drinken. 

Ruim twintig jaar geleden- heb ik Herman voor 't eerst leren 
kennen bij de muziekgroep Ut Dorpsvolk. Een initiatief vanuit de 
heemkundekring Paulus van Daesdonck, die geregeld Brabantse 
artiesten laat optreden voor haar leden. Vanuit diezelfde leden 
kwam een aantal mensen op het idee om zelf Brabantse liedjes 
te gaan zingen. Herman wilde' zich naast het zingen wel 
ontfermen over de theekist-bas. 

Misschien heeft hij gedacht dat daar weinig verkeerd mee 
gemusiceerd kon worden, want het instrument telt maar één 
snaar! Maar het paste ook wel bij zijn persoon. En hij sjouwde er 
mee van optreden naar optreden. Herman droeg toen nog een 
vollere donkere baard. En baard die nog altijd was blijven staan 
sinds een Middeleeuws feest in Elst, zijn geboortedorp. 

Een lied over vrijage dat Herman graag vertolkte, heette : 
Van d'n Oei, oei, oei .... Van d'n Ai, ai, ai ..... . 

Het refrein stond op een klein bordje. Herman introduceerde het 
lied bij Anno 20 in Bavel met: 

" .... In Elst zingen ze dit al na 4x oefenen mee en 
ik acht het publiek in Bavel wel zeker zo intelligent. .. " 



HET DORPSVOLK: vlnr Herman Po/man; Toon Versavel; Pieter 
van Ginneken; Roeland Stoop; Liesbeth Renne; Jan Leesmans 

ZO UIT DE KERSTSTAL IN BAVEL : vlnr Riny en Herman Po/man; 
Loes van Oers en Lilianne Stoop 

Ook het lied over een Meisje met een Vuurrooie Haarband 
en het uit Groningen afkomstige: Moeder Daor Staot ne Vrijer 
aon de Deur .... kon Herman steeds zo gedreven meezingen. 
Op allerlei jaarmarkten bezong hij : De Moord van Loon op 
Zand ! Een lied met plaatjes op een doek, 
Maar later bewerkte hij de tekst weer en werd het : De Moord 
van Bavel. Herman bracht ook geheel eigen liedjes in. Zo was er 
b.v. een lied met als titel: De Raadgevingen. 
In Elst en omgeving was hij hier al mee beroemd. Hij kwam op 
Radio Gelderland met 

: ........ Deern, deern .. Luuster naor Moed 
Doe je da deern dan doeje da goed ....... . 

Voor Ut Dorpsvolk werd een Brabantse vertaling gemaakt en dan 
klonk het zo: 

....... Meske, dit is wa ge weten moet ... . 
Doede da .... dan doede da goed .... . 

Het lied bevatte tal van raadgevingen van een moeder aan haar 
dochter op de vooravond van haar huwelijk. Hier volgt het eerste 
couplet: 

......... 'k Gif oe alvast 'ne goeie raad 
vraag nooit om slèpstenenzaod 
Koop nie alles op de lat 
giet gèn spekvet in 't mozegat 
Draag 'nen borstrok as ut vriest 
Boeren nao ·'t eten staat heel vies 
Laat oew schoenen mee tetsen beslaan 
Doe elke week schoon ondergoed aon 

Ja, teksten maken kon Herman . Hij genoot behoorlijk aanzien 
bij de vaste bezoekers van de Bavelse Bonte Avond. Hij kon zijn 
humor het handigste verwerken in een smartlap. Met zijn 
Smartlappenkoor liet hij de zaal vaak bulderen van het lachen. 
Wie herinnert zich nog de z.g. Afslank-smartlap genaamd: "Rond 
Loesje'? 
Over een meisje dat zodanig afslankt, zodat ze op het einde 
door het mozegat verdwijnt. .................. . 
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Later zongen wij die liedjes met de groep Klank en Vreugd. Ik 
herinner me ook bv. het lied van een groep bekeerlingen, die 
alles van het nieuwe geloof geleerd had van een missionaris. 
Dat lied kreeg weer een reprise bij de opening van het Klooster 
in Bavel in aanwezigheid van bisschop Tiny Muskens. 
...... Vroeger Kwam Je Niet Zomaar Voor Niks De Hemel In .... 

Vroeger waren wij nog heiden, 
maar nu zijn wij bekeerd 
Luister wat in vroeger tijden 
De missionaris ons heeft geleerd ! 

Herman kon dus genieten van liedteksten op een doek én van de 
diverse hulp - instrumenten zoals daar waren: de klapklomp, de 
hakkel, de boem-la-la en kleppers. 
Kortom: Hij voelde zich als een vis in dit water. 
Ooit traden we op in de winkelstraten van Breda. Bij de ingang 
van P & C ontwrichtten we toentertijd de klantenstroom. En al 
gauw kwam een filiaalchef blijk geven van zijn irritatie. Hij kreeg 
veel te weinig klanten binnen ! Het werkte bij Herman op zijn 
lachspieren en kon toch echt niet begrijpen dat die man zich 
daarover zo druk kon maken. 

De vele optredens met Ut Dorpsvolk vond Herman op den duur 
toch wel te veel worden en hij was meer tevreden met Klank en 
vreugd dat zich beperkte tot speciale gelegenheden. Ooit 
schreef Herman het met Carnaval gezongen Bavioanenlied en 
vloeide zijn pen op politieke dorpsavonden i.v.m. de Groene 
Gemeente. Hij schreef een historische liedtekst bij het onthullen 
van het monument voor Bavel 700. 

En als er tijdens Anno 20 veel mensen bleven staan rond Klank 
en Vreugd dan maande hij mij aan om toch vooral maar snel 
een volgend lied in te zetten, want hij zag niet graag het publiek 
weer vertrekken. Hij genoot zichtbaar van het succes. 

Buiten muziekgroepen om hoörde je Herman spitsvondig bezig 
op Caecilia-avonden of kwam hij op verjaardagen bv. bij Jan 
Jorissen met een gepeperde tekst . 
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Hij kon je ook juist met humor in het zonnetje zetten, vertelde 
Jan, voor wie de vriendschap met Herman onvergetelijk is. 

De mooiste rol had Herman toch wel de voorbije veertien jaar in 
de kersttijd als Pingelkoning bij de groep Herders en Koningen. 
Een naam die speciaal bij hem paste. Herman ontfermde zich 
nl. over een klein, doch doordringend instrumentje : het 
klokkenspel. 
Bij repetities had hij wel wat aansturing nodig om op de juiste 
cruciale momenten de juiste pling te laten horen. Maar als een 
bepaalde plingen-reeks eenmaal zat, dan kon hij dit tot in lengte 
van jaren volhouden. Soms, echter, was zijn voorgeschreven 
partij zó minimaal dat we hem wel eens moesten aanstoten en 
zeggen: Herman, nu .... ! Herman, opletten ! 

We hebben dikwijls kunnen schateren om de opmerkingen en 
verhalen van Herman.Overigens als de Kerstgroep zich 
voorstelde begonnen we met: De Pingelkoning doet zijn best 
... ( en dán speelde hij een hele riedel) 
Zijn vrouw Riny moest wel waken over zijn teksten en spulletjes 
en of alles wel in de goede volgorde bleef, want Herman was wat 
makkelijk in die dingen 

Ruim voor de Kerst kwam Herman altijd met het idee om een 
oproep te plaatsen in Ons Blad aan de mensen van Bavel e.o. 
om te komen zingen, luisteren en .... misschien wel een stukje 
krentenbrood of een glühwijntje te smaken 
Hij genoot er ook van als er veel kinderen kwamen en dat die 
iets mochten doen in dat uurtje samenzang. Mijn eigen zoon Tim 
kwam eens 'n keer in december bij Herman over de vloer en 
dan liet deze zijn kerststal zien. 
Maar, zei Herman dan, bij mij mag je gewoon de beeldjes 
vastpakken en als je dat leuk vindt, ze zelfs laten vallen.... De 
beeldjes waren nl. van plastic. Herman wist steeds te boeien. 

Bij het lied : De Zotte Driekoningen had hij z'n eigen couplet: 
Caspar zee: Hier is het dan .. 
daar woont Jozef de timmerman 
Ze klopten er al aan de deur ... 
Jozef die kwam zelf naar veur 



Maria zee: 
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Kèk, kèk, kèk bende gul/ie daar .... 
ik heb net de koffie klaar ! 

Kom binnen heren ! 
Dan zal ik oew gauw 'nen botteram smeren 

De uitspraak van deze tekst dwong Herman in allerlei Brabantse 
kronkels. Vooral het woord: botteram zorgde voor hilariteit alom. 

Bij een van de kerstliederen had Herman een soort inleiding 
bedacht en daartoe gaf Herman dan een soort snelcollege 
Latijn. Het lied plaatst de dieren in het Kerstverhaal centraal. 

Herman liet zijn haan dan kraaien: Christus Naaaaaa-. tus est! 
En wat herders volgden dan met een de os: . . . . Ubi ? Ubi ? 
De koninginnen blaatten als schapen: .... Bèèèt - Ie - hèèèm 
En een of andere ezel balkte tenslotte : ......... ia ! ia ! 

Wij, als Herders en Koningen en als zijn vrienden, zullen hem 
onnoemelijk gaan missen. 

Herman staat met de groep 's morgens om zeven uur klaar om een 
optreden te verzorgen voor zo'n vijfhonderd kinderen van basisschool 
De Spindel 

MULDERS 
SCHUDDEN 
door J.de Vet 
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Als in de meimand de 'bukentuinen' (beukenhaag) met jong 
groen waren getooid, was het 'muldertijd'. 
De meikevers (Melolontha melolontha}, die zich aan het jonge 
blad tegoed deden, werden door ons 'mulders' ~enoemd. 
Eigenlijk een logische benaming voor deze 30 à 35 mm grote 
kever met roodbruine schilden, die enigszins wit bestoven waren, 
zoals de mulder (molenaar) op de molen. 
Na schooltijd was het 'mulderschudden'. 
Er waren genoeg beukenhagen te vinden. Door flink met de 
haag te schudden kon de kever zich niet goed meer vasthouden 
en liet zich als dood op de grond vallen, waar wij ze dan zochten 
en verzamelden in jampotjes met gaatjes in de deksel. 
We kenden drie soorten, het manneke met zijn waaiervormige 
antennen, het vrouwtje en de iets kleinere kever, die niet zo veel 
voorkwam en bruiner van kÎeur was, werd door ons çapucientje 
'genoemd. Ik heb nu gevonden, dat deze laatste een andere 
soort is, n.l. de Melolontha Hippocastani, die meer in de duinen 
voorkwam. 
Wat deden wij met de kevers? Je .kon er mee spelen, want het 
waren trouwe beestjes; je kon ze overal op laten kruipen en laten 
vliegen. Deze enigszins trage kever had nogal wat tijd nodig eer 
hij zich opgewarmd had om de lucht in te kunnen. Wij hielpen 
hem daarbij door er op te 'huigen' (warme adem erover blazen) 
en te zingen; 

Mulderke, mulderke 
Tel doew geld 
En gaotan nog eens vliegen 

Dit liedje werd dan meerdere keren herhaald tot hij eindelijk ging 
vliegen. Om nu te zorgen, dat hij niet wegvloog, werd er aan zijn 
achterpootje een draad naaigaren gebonden, dat vastgehouden 
werd als hij rondvloog. 
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Dat kippen dol waren op meikevers hadden we ontdekt toen een 
aan een draadje gebonden kever een landing maakte in de 
'kippenren' (buitenkooi). Er werd door de kippen gevochten om 
de kever en de kip die hem eindelijk had, moest ook het draadje 
opeten. Toen was er natuurlijk gauw een nieuw spelletje 
geboren. Als we nu aan iedere kant van het draadje een kever 
bonden en die dan in de kippenkooi gooiden? Het gevecht in de 
kippenkooi werd nog mooier: twee kippen hadden beet en 
trokken net zo lang tot het draadje brak. Dierenleed? Welnee, de 
kippen hadden een mals hapje en geen nadelige gevolgen. 
Niet ieder jaar waren er evenveel 'mulders'. Vooral de larve 
(engerling), die aan de wortels leefden, waren zeer schadelijk. 
De ontwikkeling van larve tot kever duurde 3 à 4 jaar, zodat er 
eens in de 3 à 4 jaar een vliegjaar van meikevers was. Door 
verandering in de bedrijfsvoering (kunstmest ) is het met de 
massale vluchten allang gedaan. Heel zelden kom je nu nog wel 
eens een 'mulder' tegen. 

Gelezen in "De Mulder'' nr 30, periodiek van de 
heemkundekring Molenheide uit Gilze en Rijen 

HET MOOIE VLAAMS 
Door Kees Leijten 

De Vlaamse taal is een wonderschone taal, aldus Guido Gezelle. 
Vtaamse woorden kenmerken zich veelal door hun duidelijkheid. 
Een overzichtje van enkele bijzondere woorden: 

geadresseerde 
ventilatie 
sticker 
file rijden 
post bestellen 
coach 
bestuur van een stichting 
tunnel 
helikopter 
schoonmaken 
zwabber 

bestemmeling 
verluchting 
klever 
aanschuiven 
post ronddragen 
sportleider 
beheerraad 
duikweg 
wentelwiek 
kuisen 
vfokkenborstel 
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door Jan Rademakers 

In mijn archief vond ik de tekst van een liedje dat de opa van 
mijn vrouw altijd op verjaardagen zong. 
Hij vroeg op de verjaardag op enig moment aandacht met 
"silence svp" 
Iedereen wist wat er ging komen. 
Men luisterde naar zijn gezang en de laatste regel werd uit volle 
borst meegezongen. 
De man is al lang overleden maar het staat bij de familie nog 
goed op het netvlies. 
Een van zijn liederen was: 

MIJN LIEVE SCHAT IK WIL JE SCHRIJVEN 

Mijn lieve schat ik wil je schrijven 
Nu ik voorgoed verloren ben 
't is de liefde die ik voelde 
Veranderd in een grote haat 

Nu ik me niet meer op kan richten 
Ben ik een gebroken man 
Moet ik blijven in de modder 
Daar ben jij de oorzaak van. 

1 k was voorheen een nette jongen 
Toen ik nog werkte op kantoor 
En toen ik jou heb leren kennen 
En mijn hart aan jou verloor. 
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Toen ik je sprak over de liefde 
Toen heb jij mij lachend verteld 
Dat je van de liefde niet kon leven 
Je mint alleen voor heel veel geld. 

Toen wilde ik je liefde kopen 
Ik gaf je geld keer op keer 
Je overlaadde mij met kussen 
En je vroeg steeds meer en meer 

Toen ik geen geld meer had om te geven 
Toen had je mij niet meer zo lief 
Van de liefde kon jij niet leven 
1 k stal voor jou en ik werd een dief 

Ik werd veroordeeld voor 20 jaren 
Het was een duidelijk bewezen feit 
Mijn vader kon het mij niet vergeven 
Het is zijn dood verdrevenheid 

Nu ik mij niet meer op kan richten 
Ben ik een gebroken man 
Ik moet blijven in de modder 
Daar ben jij de oorzaak van 

De jaren zijn nu vervlogen 
De schuld ligt geheel bij jou 
Dat er zo'n slecht karakter 
Kan schuilen in zo'n mooie vrouw 

Dan koop ik me een revolver 
Als ik naar huis kom en ik ben weer vrij 
Ik zal die laden met twee patronen 

Een voor jou en een voor mij. 

191 

ASPERGES, HET WITTE GOUD 
Overzicht samengesteld door Kees Leijten 

We hebben er lang op moeten wachten, maar de lente heeft 
volop bezit genomen van onze contreien. Bij mij komen de echte 
lentekriebels, wanneer ik de eerste inlandse asperges op een 
bord kan schikken. Sommigen bestempelen ze als de koningin 
der groenten of het witte goud, misschien lichtjes overdreven, 
hoewel ik moet toegeven dat het aspergeseizoen een extra 
rijkdom in mijn keuken brengt. 

Asperges zijn het hele jaar door te krijgen. Hetzij ingevoerd uit 
Spanje, Peru, Thailand of China of uit volle koude grond van bij 
ons. Deze laatste vind je slechts tussen half april en exact 24 
juni, de feestdag van Sint-Jan de Doper. De asperge wordt met 
de hand gestoken, wat de groente relatief duur maakt. Maar ook 
duurt het vier jaar voor er gedurende de hele voorjaarsperiode 
geoogst kan worden. De witte asperge is de standaardasperge 
maar bestaat zelfs nog uit een twintigtal categorieën. Ze zijn de 
beste omdat ze niet aan daglicht werden blootgesteld. 

Voor wie denkt dat asperges pas recent onze keuken zijn opge
doken, heb ik even enkele geschiedenisboeken opengeslagen. 
Zo zijn er in de piramide van het Egyptische Sakara, afbeeldin
gen gevonden van asperges, die 5000 jaar geleden dienden als 
offergaven. Maar het wordt nog veel mooier in Indische, Arabi
sche of Romeinse verhalen. Daaruit moet blijken dat asperges 
vermoeidheid bestrijden en ook op onverwachte terreinen hun 
werking laten voelen. 
De Grieken noemden de groenten asparagus wat zoveel bete
kent als 'gezwollen (groentescheut)' (spargan = zwellen). 
In de Romeinse tijd waren er in de buurt van Ravenna reeds 
heuse aspergekwekerijen. Keizer Nero was er verzot op ... 
Zo wordt van Julius Ceasar gezegd dat asperges hem niet alleen 
kracht gaven tijdens zijn veldtochten, maar ze schonken zijn lief
de voor Cleopatra 'een extra stimulans'. 
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Cleopatra liet haar koks asperges met mirre bereiden om haar 
minnaars meer pit te geven. 
Ook Lodewijk XIV schotelde zijn aanstaande geliefden asperges 
voor omdat ze volgens hen de 'eerste uitnodiging tot de liefde' 
betekenden: 

Overigens zijn bij ons in West-Europa de eerste asperges pas in 
de 15de en 16de eeuw gesignaleerd en de Amerikanen hebben 
nog tot 1850 moeten wachten, zij waren het wel die de groene 
asperge lanceerden. In de 1 gde eeuw zijn de Nederlanders met 
echt grootschalige teelt begonnen, nadien gevolgd door Vlaan
deren. Die teelt is een intensieve, delicate bezigheid, asperges 
groeien in bedden, keurige heuveltjes van zo'n 30 centimeter 
hoog. 

De belangrijkste Europese teeltlanden zijn België en Nederland, 
maar ook Duitsland, Griekenland en Frankrijk. In Nederland 
vooral in Limburg en op de Brabantse zandgronden.In België in 
de buurt van Haacht en Aarschot. 
Er zijn meerdere variëteiten o.a. Mechelse Vroege; Vroege van 
Argenteuil en de Roem van Brunswijck. 

Het oogsten van asperges is een secure zaak. Net voor ze hun 
kopje boven steken, maken ze een barstje in de grond en dan 
pakken de stekers de punt beet en snijden de gehele asperge 
zo'n twintig centimeter lager af. Dat gebeurt twee keer per dag, 's 
othtends en 's avonds, zodat de tere kopjes geen zonlicht zien. 
Hoe weet je of de asperges vers zijn? Wrijf twee stengels tegen 
elkaar en als ze een piepend of tsjirpend geluid maken, zijn ze 
oké. Na het eten van asperges krijgt de urine meteen een typi
sche geur. Dat is het gevolg van een aantal vluchtige zwavelhou
dende verbindingen. 

De zuiverste bereiding van de asperge is Asperge à la Flamande 
of Asperge en Branche, in hun geheel gekookte asperges, met 
hardgekookt ei, peterselie en gesmolten boter, gekruid met een 
beetje muskaatnoot. Soms opgediend met beenham en grof 
brood of gestoomde aardappel. 

2007 aspergevelden aan de Valkenburgseweg foto Anneke Oomes 

Wit of groen, 
Asperges zijn in feite de jonge stengels die uit de wortel van de 
aspergeplant opschieten. De officiële naam is Aspargus Officina
lus. De plant behoort tot de familie der Lelieachtigen. 
Bij rijpheid dragen ze rode bessen. . 
Het verschil tussen witte en groen? Eigenlijk niet zoveel. Beide 
komen van dezelfde plant, maar de witte blijven bedekt met 
grond en het donker houdt ze wit. De groene mogen boven de 
grond uitgroeien en krijgen in combinatie met het licht hun kleur. 
Ik zei het al, asperges zijn een feèst in de keuken, maar ze moe
ten vers zijn. Verse volle grond asperges herken je aan de mooie 
blanke kleur, het topje voelt stevig aan, de onderkant is niet 
houterig en geeft niet mee als je er in knijpt. De stengel van 
groene asperges zijn niet vlezig maar ze zijn tegelijk fris en mals. 

En uiteraard gezond 
Heerlijk en toch gezond, het zal menige lekkerbek als muziek in 
de oren klinken. En nu heb ik het even niet over amoureuze 
krachten. Asperges bevatten weinig calorieën en tegelijk heel 
wat mineralen, vitaminen en voedingsvezels. Er zitten ook veel 
calium en asparaginezuren in, dat is dan weer goed voor de 
nieren en de ontwatering. 

Dit artikel is een compilatie van artikelen die verschenen in o.a. CentHo april 2006 en 
Pasuit, mei 2006, aangevuld met eigen bevindingen 
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DE SLAG BIJ STRIJBEEK 3 
door Kees Leijten 

Op 2 januari 1814 vond er te Strijbeek een grote veldslag plaaats 
tussen de terugtrekkende Franse troepen en Russische en Prui
sische legers.(1) 
Karel Leenders verhaalde in ons vorige nummer uitvoerig over 
de bevrijding (van de Fransen) in de winter 1813-1814.(2) 
Gerard Steyns, oud gemeentearchivaris te Tilburg, wees mij op 
de kroniek van Jan Baptist de Beer m.b.t de kozakken te Tilburg 
in december 1813 en januari 1814. 
Hij vermeldt uitdrukkelijk "aanmerkelijke gevechten" in het grens
gebied tussen Breda en Hoogstraten. 
De kroniek, begonnen door Laurens de Lelie en door De Beer 
voortgezet , berust op het regionaal Archief te Tilburg en is in 
zijn geheel opgenomen op de website van het regionaal archief 
te Tilburg(3) 
Langzaam vallen de stukken van de puzzle omtrent de 
gevechten tussen Strijbeek en Hoogstraten in elkaar 

1.zie BvP 1471148 p 231-232 
2 zie BvP 155 p 267-273 
3 dank aan Gerard Steyns voor verwijzing naar genoemde kroniek 

DE KOZAKKEN TE TILBURG 
PASSAGE UIT DE KRONIEK VAN JAN BAPTIST DE BEER 

1813 - 10 december 's avonds kwam voor 10 uren passeerden 
nevens mijn huis de eerste patroeille kosakken; ongeveer 110, 
dewelke zich naar de groote Markt begaven, uitgenomen 5, die 
bleven op de weekmarkt bij het huis van Jan Dovion. Ik kwam er 
het eerste bij. Een van de vijf kosakken bood mij een flesch aan 
met jenever om te drinken, hetgeen ik deed. lntusschen komt er 
J. Gooyaars, dewelke met mij wird gedwongen om te drinken. Dit 
doende was hij zeer tevreden. Toen kwam den heer D. van 
Dooren met zijn zwager, iemand uit Verviers; die moesten ook 
drinken. Intussen komt iemand met 4 bosschen strooi dewelke 
moesten losgemaakt worden. 
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Alsdan moest ik, benevens de schoolmeester H. Smulders met 
een kosak op gemeld strooi liggen, maar 't was maar voor een 
oogenblik, want een wagt-meester van de kosakken ziet ons 
liggen. Maar de kosak krijgt met een karwats op zijn rug, dat hij 
opstaat en ik en de meester ook en ik ging naar huis zonder 
mishandeling. En dat was alles al vóór 10 uur voorgevallen. 
Om 11 uur ging ik naar de groote markt alwaar de groote troep 
was. Ik heb mij tot 's nachts 1 uur ongestoord onder die men
schen opgehouden alleen uit nieuwsgierigheid. Daar er zoolang 
over die menschen gesproken was, alsof zij nog erger en wreder 
waren als wilde dieren. 
Ik ben daar 's nachts ongestoord geweest. 's Morgens 11 dito 
zijn zij naar den kant van 's Bosch getrokken en zijn den 12e 
boven 's Bosch bij of in Balkom slaags geweest tegen omtrent 46 
Fransche gendarmen. De kosakken hebben de Franschen 
geslagen. Er zijn eenigen gedood en 5 krijgsgevangenen ge
maakt. Deze hebben zij denzelfden avond omtrent 7 uren in de 
herberg 't Zwaard' bij D. Tindrot gebracht. Ik heb ze gesproken 
en soep, vlees, brood en jenever gegeven. Een wachtmeester 
van de gendarmen is hier onder of in den toren overleden. 
Eenen van de vijf krijgsgevangenen was ook geblesseerd aan 't 
hoofd; hij was genaamd Grasein en zondags gestationeerd te 
Tilburg. 

Gemelde Bataille duurde omtrent 7 minuten, zoo mij een andere 
gevangene zegt, n.l. een zoogenaamde Sluiters, wachtmeester 
der gendarmen. Zij hadden ook 2 paarden veroverd. Een kosak 
had bovengemelde soep bij mij laten klaarmaken van eenen 
haan die hij geplokken had medegebracht. Hij was goed voor de 
Fransche gevangenen bezorgd. Er wird op de vrijdagsche 
marktplein wel 50 vuuren gestookt. 
Den 13 dito transporteerden zij de 5 krijgsgevangenen naar 
Breda en komen 's avonds weer te Tilburg en blijven 3 dagen, 
bezetten alle wegen en maken onophoudelijk patrouille. Op den 
15 dito komen nog kosakken bij tot 290 alsook 160 Russische 
huzaren in het Safisch groen, 's avonds 7 uur, dewelke zich 
dapper hebben laten hooren. Zij zetten de paarden in de kamers 
en keukens en bij H. smulders. 
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Deze blijven tot 17 december te weten: de kosakken trekken 
naar Turnhout en de 160 huzaren naar Breda. Den 19 dito 
komen weder binnen 130 man van het-zelfde regiment. In den 
nacht tusschen den 17 en 18 december zijn nog Pruisische 
patroeilles gekomen, zijnde huzaren, teza-men 40 man en zijn 
gebleven tot den 22 dito. Den 20 dito komen 4 jagers van den 
Prins van Oranje van het 4de regiment. De 290 kosakken die 
van hier naar Turnhout gemarcheerd hebben, zijn aldaar in 
gevecht geweest tegen 47 gendarmen, waarvan de kapitein op 
het slagveld dood bleef. De overige Fransche gen-darmen 
hebben zich overgegeven. Den 13 december zijn van Breda naar 
Antwerpen gemarcheerd 4000 kosakken en Russen. De 
kosakken, die den 1 Se hier zijn ingekomen hebben veldmu-ziek 
bij zich en moeten 2 maal daags bij den overste muzie~ maken. 
Den 20 dito hebben de Russische 8 houwitsers in 's Bosch 
geworpen en 6 schoten gelost. 
Den 21 dito kwamen alhier binnen 600 kosakken, die 2 dagen 
bleven, wanneer zij naar Breda vertrokken. Deze 600 kosakken 
hebben gedurende 2 dagen onophoudelijk gepatrouille gemaakt 
op Gils en Alphen, want er kwamen nog Fransche en Duitsche 
troepen. 
Des anderen daags was een Fransche patrouille te Gils, doch de 
kosakken dreven hun op de vlucht. Van 23 december 1813 tot 1 
januari 1814 is hier geen inkwartiering geweest als van Fransche 
deserteurs en Pruisische en Russische patrouilles; in de tien da
gen, omtrent 200, maar op 1 januari 1814 komen 4100 Russi
sctie en Pruisische soldaten. 500 zijn er van in Tilburg gebleven 
tot 9 januari. De kosakken waren niet van het beste soort. Zij 
waren zeer roofzuchtig en vrouws-personen plagers, waar on
dervinding van hebben gehad Johanna van den Berg, Dina 
Dielens, de dochter van F. Ader, de vrouw van E. Haans en 
Engelina van Hees. Deze laatste werd nog bestolen ook. 
Op den namiddag als er alarm kwam ( op 7 januari 1 uur 's 
middags) dat de Franschen te Goirle waren. Omtrent 60 Prui
sische husaren waren in een oogenblik te paard en trokken er op 
af; de omtrent 500 kosakken volgden. 
's Avonds 9 uur komt een Pruisische husaar terug met de 
tijding, dat zij de Franschen hadden geslagen te Weelde. 
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Eenige gevangenen, geblesseerden en paarden hebben zij 
medegebracht en eenige dooden op het slagveld laten liggen. Zij 
hebben omstreeks 50 paarden en zadels medegebracht van de 
Franschen. Een kosak hebben zij dood medegebracht, die ik op 
een Russische manier alhier heb zien begraven op het nieuwe 
kerkhof in de Schijf. 

Den 8 januari komen binnen 200 Pruisische huzaren, die trokken 
naar Eindhoven, dewelke denzelven nacht hier binnen brachten 
vele Fransche geblesseerden. 
9 Januari brachten zij 13 Fransche krijgsgevangenen. Ik heb hen 
gezien. 
10 januari hebben er aanmerkelijke gevechten plaats gehad 
te Hoogstraten, Zundert en Westwezel en de Franschen 
geslagen tot in Antwerpen. 
8 januari zijn hier gekomen 700 Pruisische jagers, waarbij vele 
van 14, 15 en 16 jaren, die zich niet gemakkelijk vertoonden in 
hun kwartieren. 
Den 9 januari heeft te Meijel een gevecht plaats gehad, alwaar 
de kosakken en Pruissèn 70 Fransche krijgsgevangenen 
maakten, die op 13 januari hier zijn doorgebracht. De 700 jagers 
zijn 3 dagen gebleven. Die hadden met 'linksche' streken weten 
te krijgen: bij van Dooren en Dams 1 stuk laken, bij J. de Graaf 1 
stuk laken, bij F. van Dooren 1 st_uk linnen en leer bij Marijnen. 
Dus dit waren de beste broeders niet. 
11 januari voor één dag 270 dragonders 
11 januari komen ook nog 300 Pruissische huzaren in 't rood en 
500 dito jagers dewelke 17 januari zijn vertrokken naar 
Eindhoven. 
Den 16 januari zijn de 270 dragonders naar Oosterhout 
vertrokken, maar denzelfden dag van hetzelfde regiment 
kwamen weer 270. Die hadden eenen ongemakkelijken overste, 
genaamd Mulders. Deze zijn 21 januari vertrokken en toen 
kwamen weder 270 en die bleven 5 dagen. 
Den 23 januari, zijnde zondag, kwamen 500 kosakken, die zijn 
ingekwartierd in de Veldhoven en hebben zich als kosakken 
gedragen. Mijn vader had er zes van gelogeerd. 
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Op den 25 januari passeerde door Tilburg van Loon op Zand 
naar Hoogstraaten 1200 Pommeren; den zelven avond ko
men hier binnen die 700 jagers, komende van Hoogstraten. 
Den 26 januari 's morgens half 7 is den Bosch overgegaan en 
des namiddags te 4 uren den Papenbril met fort met de bepaling 
dat de Franschen die op dit fort waren gevangenen moesten 
wezen te weten 900. 
Den 28 januari, wird alhier doorgebracht in een rijtuig met 6 
paarden van Breda naar 's Bosch een generaal, 2 goeverneurs 
en enen Commissaris-generaal. Ik heb hen gezien. 
Den 8 februari is Gurkom aan geegallieerden overgegaan. Van 
die tijd tot ultimo februari is hier niets bijzonders voorgevallen als 
de loting voor de landmilitie; te Hilvarenbeek het inslaan der 
glazen in het raadhuis en het vernielen der boeken. Dat wird 
gedaan door die van Moergestel en Reuzel. 

Letterlijke passage uit kroniek van Jan Baptist de Beer. 

WAAR KOMT MOEDERDAG VANDAAN? 

Moederdag wordt traditioneel gevierd met een ontbijt op bed. Het 
is een jaarlijkse feestdag die, naar Amerikaans voorbeeld, elke 
tweede zondag van mei gehouden wordt. In zijn moderne vorm 
heeft het feest veel te danken aan de Amerikaanse Anne Jarvis, 
die uit bewondering voor haar - in 1906 overleden - moeder in 
1912 de Mother's Day International Association oprichtte om te 
ijveren voor een dag om alle moeders te eren. Al in 1914 werd 
moederdag in Amerika ujtgeroepen tot officiële feestdag. 
In Nederland werd het feest ingevoerd door het Leger des Heils, 
de Nederlandse Bakkersvereniging en de Koninklijke Maat
schappij voor Plantkunde. 
Moederdag wordt vanaf circa 1925 in Nederland gevierd. 
Overigens was Moeder-Zondag al tijdens de middeleeuwen een 
kerkelijk feest dat op de zondag vóór _pasen gevierd werd. 
In België wordt Moederdag ·op 15 augustus, feest van Maria 
Hemelvaart, gevierd. Het heet daar "Moederkesdag" 

Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
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GEZIEN IN LAGE MIERDE 

COCA COLA MUSEUM CEZABO 
door Anneke Oomes 

In 2006 was het 120 jaar geleden dat de apotheker John S. 
Pemberton het hoestdrankje uitvond dat onder de naam Coca 
Cola wereldberoemd is geworden. Ook in het heem van Paulus 
werd het drankje gedronken nadat het in 192,3 op de Nederland
se markt is verschenen. 
In Paulus' Museum vinden we weinig terug over Coca Cola maar 
in Lage Mierde kunt u een heel leuk museumpje bezoeken dat 
geheel in het teken van het wereldberoemde drankje staat. De 
verzamelaar Cees Zandboer heeft in de afgelopen 18 jaar een 
indrukwekkende collectie opgebouwd. Van flesjes en blikjes tot 
autootjes en glazen, van koelboxen en posters tot spiegels en 
lampen. Cees Zandboer leidt de bezoekers zelf rond en vertelt 
het verhaal van het merk en de tentoongestelde spullen graag 
aan de bezoekers. 
Het met smaak ingerichtè museum in het fraaie dorpje Lage 
Mierde ligt aan de ANWB-route Taxandria, die aan de Chaamse
weg in Ulvenhout kan worden opgepikt. 
Voor de openingstijden en andere nuttige informatie; kijk op 
www.colamuseum.nl. 

GALDER TERUG IN HET TELEFOONBOEK 
Ruim een jaar geleden was Galder in rep en roer toen het plot
seling verhuisd was naar het telefoonboek van Tilburg. 
Wij adviseerden u het oude telefoonboek te bewaren. En zie de 
protesten hielpen. Chaam en Galder staan weer in het telefoon
boek van Breda. 
En zo hoort het historisch ook. 

UITSPRAAK 154 
Het drinken leert de mens het eerst 
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V N A 0ONCK 
m t k111111 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als veren iging op 25 november 1975. De 

1u , hreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68 

· Abdij van Thomstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-433488. 
: 52 18 33 639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
. 37 13 311 t.n .v. Paulus van Daesdonck 
· Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout. 
. paulus@ulvenhout.com. website . paulus.ulvenhout.com 

1 V N VAN PAULUS 
111 1111 11 blad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN

I v r ch11nt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit 
hl t 111 van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken 

llM 

Kees Leijten; Anneke Oomes; Louis Vriens 
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076 5612742 
· Kees Leijten . 

rnlHJnd kring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennend ijk 1. Het museum is geopend de 1 • zondag van de maand 
1 l 1 00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). Schenkingen voor de collectie 
111 h t museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00- 16.00 uur. 

11 ugu tus is het museum gesloten . Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79) 
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lt t Vttr mgingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstel
n n excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. 

tt t lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2006-2007: 15,- Euro. 




