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VOORWOORD

Reeds heel wat jaren heb ik m verdiept in de geschiedenis
van onze streek in al z n geplogenheden.
Vooral de 80-jarige oorlog en de nasleep hiervan heeft m
alt d geintrigeerd. De algemene en kerkel ke geschiede-
nis van deze streek liep in de periode van 1585 tot i 1800
tengevolge van die oorlog veelal parallel. Het resultaat
van het geheel was een verdeeld Brabant. In 1648 deed de
Vrede van Munster het noordel k deel, "Staats-Brabant",
- het latere Noord-Brabant - onder het protestants gezinde
bewind van de Hoogmogende Heren der Staten-Generaal belan-
den met alle gevolgen van dien. Reeds omstreeks 1600 werd
de Rooms Katholieke godsdienst verboden, de priesters wer-
den verjaagd, de kerken geschonden en door de andersden—
kenden in bezit genomen.
00k Woensdrecht en Ossendrecht geraakten hun kerken kw t,
terw l Hoogerheide, dat vroeger van de parochie Woensdrecht
afhing, in de loop van de t d z n kapel verloor.

Undanks dat de geschiedenis van de parochie Hoogerheide m
door de werken van pastoor J.B. Kr ger, pastoor te Hooger-
heide van 1843 tot 1879, reeds jaren bekend was, heb ik
het plan opgevat om de 300-jarige parochiegeschiedenis van
Hoogerheide zo uitgebreid mogel k weer te geven.
Eenmaal begonnen, begreep ik voor welk een omvangr ke taak
ik m gesteld had.
Vele archieven heb ik moeten bezoeken. Het maken van aante—
keningen, het exerperen van documenten heeft zeer veel t d
in beslag genomen.
Het resultaat was een stapel documentatie, die me de moed
b na ontnam. Verdervergden het seleoteren van de gegevens
en het reconstrueren van de geschiedenis nog meer t d.
Het werk dat thans voor U ligt is zuiver opgebouwd uit ori-
ginele documentatie. Tw felachtige bronnen werden bewust
terz de gelaten.
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Zo is de plaats van het eerst gebouwde kerkje niet zuiver
aan te geven. Het stond zo goed als zeker tussen de boerde-
r en "Het Schaekbert" en "Kle n Antwerpen", i 50 meter van
de huidige pastorie in noordel ke richting.
Er komen dus zo weinig mogel k of geen speculaties in voor.

0ndanks het vele werk hieraan besteed, zou het zonder de
kritische begeleiding, de correcties en het verzorgen van
de vormgeving door de redactieraad van "T ding" een zo goed
als onmogel ke opgave z n geworden. Aan hen veel dank.

Verder m n welgemeende dank aan de Zeer Eerwaarde Heer
Pater L. Vercammen, die de visitmjeverslagen uit het Lat n
in het Nederlands heeft vertaald.
0ok z , die foto's en/of afbeeldingen ter beschikking stel-
den, hartel k dank.

M n grootste dank gaat echter uit naar m n vrouw Ria, die
me reeds vele jaren daar gebracht heeft, waar ik vanwege
m n onderzoeken moest z n.Z heeft m ook immer geholpen,
waar z dat ook maar kon.
Aan haar heb ik dit werk willen opdragen.

Hoogerheide, 15 augustus 1989. A.J. P nen.
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HOOFDSTUK 1

BESTUURLIJKE VOORGESCHIEDENIS

Het is niet zo dat de mens zonder geloof was voor de
geschiedenis van het Christendom begon.
Integendeel! Vanaf het moment dat h "homo sapiens"
werd, heeft de mens een vorm van geloof gehad, waarb
natuurversch nselen en andere fenomenen een grote rol
speelden.
0ok nu nog is de echt denkende mens zich bewust van
z n eigen onmacht en beroept zich op en stelt z n ver-
trouwen in een hogere orde, die hem kan helpen. Geloof
is dus van alle t den.

Het is de hoop op en het vertrouwen in "iets" dat niet
wetenschappel k bewezen kan worden.

0ok de oudst bekende bewoners/bezoekers van onze streek
die i 10 000 jaar geleden leefden, moeten een bepaalde
vorm van geloof gehad hebben.

Het zou echter nog vele eeuwen duren voor het geloof
in Jezus de Nazareeér in ons gebied vaste voet kreeg.

T dens de Grote Volksverhuizing, vanaf i het jaar 400,
waren er reeds Franken in de streek, die — via hun
connecties met de Romeinen — in aanraking waren gekomen
met het Christendom.
Van de Salische Franken, die vanaf de Isala (de IJssel)
ons gewest waren binnengekomen, liet een van de voor—
naamste koningen, Clovis, zich, samen met z n gevolg,
dopen. Dat was omstreeks het jaar 506.
Ierse missionarissen trokken hier rond. In de 7e eeuw
was de H. Amandus van Aquitanié langs de Schelde werk-
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zaam. H bouwde te Antwerpen 0.a. de St.-Pieters— en
St.—Pau1uskerk. (1)

Uit archeologische vondsten is gebleken dat onze
streek in die t d al een Merovings/Frankische bewoning
kende. (1)
De H. Gertrudis, de abdis van N vel, heeft waarsch n-
l k omstreeks het jaar 650 deze streek bezocht.
Het aantal kerken, dat langs de Schelde aan haar was
en is toegew d, is groot. (2)

Karel de Grote heerste van 768 tot 814 over het Fran-
kische R k. HU had naast z n voorkeur voor het Chris-
tendom een semi—vr willige vorm van bekeren. Mede door
z n toedoen heeft het Christendom in z n r k vaste
voet gekregen. In 843 viel het r k van Karel de Grote
uiteen en werd verdeeld. Lodew k de Duitser kreeg
Dost-Frankenland, Karel de Kale ontving west-Franken-
land en Lotharius werd heerser over het Middenr k.
WU, ten oosten van de Schelde, behoorden tot het Mid-
denr k.
Dit Lotharingse R k hield stand tot het jaar 880.
Daarna verviel het min of meer in landsheerl ke sta-
ten, die afhankel k waren van het Duitse R k, en werd
het gebied Neder—Lotharingen genoemd.
Toen Zwentibold heer was (i 995 - 1000) bleek Lotha-

ringen niet opgewassen tegen Renier Langhals, een graaf
uit het Limburgse.
Omstreeks 1000 verwierf Lambert I, een afstammeling van
Renier, door huwel k Brussel en Ukkel. H breidde z n
macht zeer snel uit en ging zich Graaf van Leuven noe-
men. In 1106 kregen de graven van Leuven de hertogsti—
tel.
Omstreeks 1140 waren ze Hertog van Brabant en bekleed—
de de Duitse Keizer Koenraad hen met veel macht, ter-
w l hun leenheerl ke gebied grote vormen aannam.
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Van dit grote Hertogdom, dat de allures van een vr e
staat aannam, z n w tot 1648 een deel geweest.
Door de opstand in de Nederlanden z n w ongevraagd
Noord-Brabant geworden en tevens onder Hollandse in-
vloed gekomen. (3)
In de t d dat het Hertogdom Brabant steeds machtiger
werd, kwamen er dorpen in onze streek op, zoals
Ossendrecht (vermeld in 1187), Hildernisse (vermeld
in 1233), Putte (vermeld in i 1250), Woensdrecht (ver-
meld in 1249), Hu bergen (vermeld in 1263/1264) en
Hoogerheide (vermeld in 1353). _
In het leenstelsel waren dit achterlenen, die - via
tussenleenheren — leenplichtig waren aan de Hertogen
van Brabant. Dit heeft geleid tot feodale versnippe-
ring.(4)

Intussen liep het met de originele Hertogen van Brabant
op een eind.
In 1396 beloofde Joanna van Brabant, als weduwe van
Wenzel van Luxemburg, de opvolging in Brabant aan
de Bourgondiér Filips de Stoute en z n vrouw Marga-
retha.
Antoon, de tweede zoon van Filips, volgde op in Brabant
Aanvankel k brachten de Bourgondiérs grote welvaart in
Brabant. Handel en n verheid kenden een enorme bloei,
terw l ook kunst en cultuur gesteund werden.
Ze waren echter ook belust op steeds grotere macht en
voerden vele oorlogen.
Toen de laatste hertog, Karel de Stoute, op 4 januari
1477 voor Nancy sneuvelde, was er van de oude luister
niet zoveel meer over.
Maria van Bourgondié, als Hertogin van Brabant, huwde
in 1477 met Maximiliaan van Habsburg. Zodoende kwamen
de Habsburgers, waartoe ook Karel V en Filips II be-
hoorden, in Brabant opvolgen. (5)
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Toen Karel V in 1515 aan de macht kwam, gistte het in
de Nederlanden. De adel was verarmd en kem<met afgunst
naar de r ke kloosters. Het gewone volk had over het
algemeen een armtierig bestaan. Verder had men al lange
t d te doen met kunstminnende, maar weinig stichtende,
pausen. 0ok de lagere clerus bakte er niet veel van en
velen van hen hielden zich niet aan het celibaat.
In 1517 plakte Luther z n afw kende stellingen aan.
Die vonden al gauw gehoor, zodat een scheuring in het
verschiet lag.
Zo ontstonden o.a. de Anabaptisten onder Jan van Leiden,
de Lutheranen en de Calvinisten. Geholpen door z n
discipelen zorgde Jean Calvin (1509 - 1564) ervoor dat
het Calvinisme in Nederland in het zadel kwam. (6)
De ontevreden, arme bevolking en de adel onder leiding
van Willem van Oranje ontketenden met elkaars hulp een
opstand tegen Spanje.
Deze zou beginnen in 1568 en duren tot 1648. In de Zui—
del ke Nederlanden kon het R.K. geloof zich handhaven,

doch in Noord—Neder1and kwamen de Calvinisten - of-
schoon in aantal in de minderheid, maar gesteund door
de troepen van Willem de Zw ger - aan de macht.
Vr heid van bestuur en godsdienst, het ideaal waarvoor
ze zeiden te vechten, stonden ze echter niet toe aan
de katholiekenl
Het zou Napoleon z n, die rond 1800 de in de tang ge-
nomen Rooms-Katholieken zou verlossen. Wat de ene Frans-
man mede tot stand bracht, heeft de andere grotendeels
ongedaan gemaakt. (7)

We hebben onze heerl kheden verlaten b hun bestaans—
berichten. Al het tussenverhaalde is ook over hen ge—
komen. Aangezien het hier gaat over de parochie Hooger-
heide zullen we in kort bestek de Feodale "Heren" be-
schr ven, die de Heerl kheid Hoogerheide in "leen" heb-
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ben gehad. De Heren, die een rol gespeeld hebben in de
geschiedenis van de parochie Hoogerheide, kr gen van—
zelfsprekend meer aandacht.

De belening op 8 mei 1353 aan Godevaert van der Dilft,
eerste Heer van Hoogerheide, wordt gezien als de stich-
ting van een volledige rechtsmacht. Toch werd al eer—
der, op 9 juni 1339, Godevaert Hermanszoon door Mach-
teld van Wezemaal, Vrouwe van Bergen op Zoom, beleend
met "die Hoeghe Heyde". (8)
De kleinzoon van Godevaert van de Dilft I verkocht de
heerl kheid aan Mr. Jan Pot en z n opvolgers.
Door het huwel k van Margriete Pot met Antonius
‘t—Seeraerts kwam de heerl kheid in 1558 aan Charles
en Pieter 't-Seeraerts. Laatstgenoemde verkocht H00-
gerheide in 1573 aan Thomas Betten, een r ke w nkoopman
uit Antwerpen. (9)
Z n dochter Maria Betten ontving de heerl kheid b
haar huwel k met Walraven Hack. Walraven ontving de
heerl kheid op ll augustus 1599.
Het Leenhof van"Brabant" onder de Verenigde Nederlanden
beleende Peeter Hack op 22 september 1634 met de
Heerl kheid Hoogerheide. (10)
Later kwam de heerl kheid aan diens dochter Maria Hack.
Maria huwde met Jan Baptist van Aerssen. In 1660 zou
Jaques van Aerssen, de vader van Jan Baptist, de heer-
l kheid door naasting en koop hebben verkregen. (ll)
In de kwartierstaat van de Familie Van Aerssen komt dit
laatste gegeven niet voor. De kwartierstaat treft U in
deze voorgeschiedenis aan. (12)
De Familie Van Aerssen was een machtige Zuidnederlandse
Familie die, Calvinistisch geworden, in de Verenigde
Nederlanden tot de hoge adel doordrong.
Na de dood van Jan Baptist van Aerssen noemt men in
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d h lfk van Cornelia van AerssenGedenkpenning b het gnu en uwe J

en Maria Pauw in 1723
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het "pontboek" van Hoogerheide van 1676 Maria Hack
de Vrouwe van Hoogerheide. (13)
In 1682 had Maria Pauw de heerl kheid verkregen. Ze
huwde met Cornelis I van Aerssen (16h6 - 1723), die
in 1693 de rechten verwierf. (14)
Vervolgens kwam de heerl kheid aan diens zoon Cornelis II
van Aerssen, die op z n beurt de rechten in 1750 over-
droeg aan z n-zoon Albrecht Nicolaas van Aerssen
Beyeren. Deze verkocht in 1761 de heerl kheid aan de
Markies van Bergen op Zoom. (15)
In de Franse T d verloren de feodale heren hun heerl ke
rechten. Dit overkwam ook de Heer van Bergen.

Vanaf de t d dat Thomas Betten "Heer" van Hoogerheide
was, kwam Hoogerheide in protestantse handen.
Thomas Betten en z n opvolgers waren, tot de verkoop
aan de Markies, meestal ook Halfheren van Ussendrecht.
In 1795 werd Hoogerheide een municipaliteit.
In 1810 is Hoogerheide b Hu bergen gevoegd en op
17 augustua 1819 b Woensdrecht. (16)

NOTEN (Voor afkortinqen, zie blz. 13 )
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Woensdrecht en Hoogerheide, blz. 69.
A.R.R. - G.A.B. Deel I, blz. 68. W.A. van Ham.
Woensdrecht en Hoogerheide, blz. 73. W.A. van Ham en
blz. 115. Albert Delahaye.

LIJST VAN AFKORTINGEN.

A.

B.

D.

G.

G.

G.

G.

P.

P.

P.

R.

R.

R.

S.

V.

W.

W.

W.

R.R. Archief Raad en Rekenkamer.
A.B. Bisschoppel k Archief Breda.
T.B. D0op—, Trouw- en Begrafenisregisters.
A.A. Gemeentearchief Antwerpen.
A.B. Gemeentearchief Bergen 0p Zoom.
A.0. Gemeentearchief Ossendrecht.
A.W.B. Gedeponeerde Archieven.Inventaris W. Brand in B.A.B.
A.H. Parochiearchief Hoogerheide.
B.B. Parochien in het Bisdom Breda.

Parochieregisters.
A.H. Rechterl k Archief Hoogerheide.

Rooms Katholiek.
R.K.H. Rekeningenboek R.K. Parochie Hoogerheide.
N.B.Z. Streekarchief Nassau Brabant Zevenbergen.

Visitatieverslagen.
Woensdrecht.

A.G.P. WoensdrechtA lgemene Geschiedenis en Parochieel leven
B.0.E. Westbrabanders Onder Elkaar.
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HOOFDSTUK 2

GESCHIEDENIS TOT AAN DE BENOEMING VAN DE
EERSTE PASTOOR TE HOOGERHEIDE

Vanaf de vermelding van Woensdrecht in 1249 had de Abt
van de Abd van St.-Michiels het patronaat over de pa-
rochie.
De stichting der parochie is waarsch nl k in de tweede
helft der 13e eeuw tot stand gekomen. De bouw van de
kerk, een"Quart8 Capella", zal omstreeks 1350 plaats
gevonden hebben.

Het overl den van de eerste pastoor van Woensdrecht,
Joannes Canters, staat in het oudste jaarget denboek
van de 0.L.V.-kerk te Antwerpen op 22 januari (zonder
jaartal). Z n opvolger, Petrus He manszoon, overleed
27 januari 1400. (1)

In 1480 telde Woensdrecht 144 huizen met i 720 zie1en.(2)
Tengevolge van talr ke rampen daalde dit inwonertal in
de volgende eeuwen aanmerkel k.
Een van de laatste officiele pastoors was, volgens
Juten, Jan Adriaansen van Uosterhout. Deze leefde nog
in 1575. Rond 1600 zou de bisschop het pastoorschap
aan ene Nioolaas Dirks uit Zaltbommel hebben gegeven.
Deze heeft ongetw feld z n functie niet meer kunnen
uitoefenen. De streek , inclusief de kerk van 0.L.V.
Hemelvaart — "De Stompe Toren"— is omstreeks 1582/1583
tengevolge van de 80-jarige oorlog verwoest en 20 goed
als geheel verlaten. Starker nog, in de kerk zou nimmer
meer een Rooms Katholieke mis Worden opgedragen. Ze
kwam ruim een decennium daarna aan de protestanten.
Men zat drie eeuwen zonder kerk.
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Een andere bron over de oude parochie Woensdrecht ver-
meldt, evenals Juten, vier altaren in de oude kerk te
Woensdrecht. Na 1566 heeft deze bron geen priesters
meer vermeld. (3)
Wel was er nog in 1556 een kapel te Hoogerheide gew d
aan "Het Heilig Kruis" met als rector Martinus Hendriks.
Deze kapel had een draagbare altaarsteen. Er kon dus
mis in worden gedaan. (4)
Volgens parochiele mededelingen zou deze van Woens—
drecht afhangende kapel in 1475 z n gebouwd. De Hoo-
gerheidenaren uit de oude t d behoorden dus paroohieel
onder Woensdrecht.

Andere t den braken aan. Rond 1600 komt er aarzelend
weer wat bevolking in de door oorlog, roof en ziekten
geteisterde Zuidwesthoek.
De toen ontstane scheidsl n tussen de Staatse en de
Spaanse Nederlanden is nu, in 1989, met wat w zigingen
gel k aan de oorlogsgrens van rond 1600 die b de
"Vrede van Munster" in 1648 bekrachtigd werd.

Daar zaten we dan onder het "Staatse", protestants ge-
zinde, bewind. De katholieke godsdienst verboden, geen
toelating van katholieken tot openbare ambten, geen
katholiek onderw s en het vermM1"paepsche boecken te
drucken oft te lesen". Rechteloos, dus krachteloos;
200 jaar lang.

In Ossendrecht was het natuurl k niet beter. Daar was
voor 1573 nog Matthe s Petersone tot pastoor benoemd.(5)
In het najaar van 1573 is Willem Michielsen b colla-
tie nog tot pastoor te Ossendrecht aangesteld.(6)
In 1573 was ook Thomas Betten Heer van Hoogerheide en,
in parten, Halfheer van Ossendrecht geworden. Deze
bleek na korte t d "geuzengezind" te z n. Het practise-
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ren te Ussendrecht bleek zeer moeil k.
In 1609 is Antonius Lauterbeens tot pastoor te 0ssen-
drecht benoemd. Hoe lang h het er uitgehouden heeft
is een vraag die moeil k te beantwoorden is. (7)
Walraven Hack, die door z n huwel k met Maria Batten
de Heerl kheid Hoogerheide en half Ossendrecht in leen
kreeg, leverde in 1612 de nog in behoorl ke staat z n—
de kerk van Ossendrecht aan de protestanten uit. (8)
Het vond dus plaats t dens het "Twaalf Jarig Bestand".
Dit was een inbreuk op het bestand, want er zou in die

periode op het stuk van de godsdienst niets ondernomen
worden. Dit liet hem koud.

In 1611 sprak men over de laatst overleden pastoor.
Mogel k is dit Lauterbeens geweest en heeft men van
dit moment gebruik gemaakt. (9)

De bisschoppen van Antwerpen bleven wel priesters be-
noemen maar het werk werd de priesters vr wel onmoge—
l k gemaakt. 0m toch een priester te kunnen hebben was
men aangewezen op de Wilhelmieten van Hu bergen, ook
wat het parochiéren zelf betreft. De doop—,trouw- en
begraafregisters van Hu bergen spreken hierover een
duidel ke taa1. De Wilhelmietenkapel lag voor 2/3 op
"Spaans" gebied en voor 1/3 op "Staats". De "Staten"
konden, op een korte periode na, dit parochiéren niet
beletten.

De parochies Woensdrecht en Ussendrecht bestonden of-
ficieel nog wel, maar zonder kerkgebouw en met te
weinig priesters hingen ze min of meer in de lucht.
De H. Mis moest meestal op geheime plaatsen opgedragen
worden. Wat de priesters betreft is er in 1612 een na
drie maanden uit Ossendrecht vertrokken wegens het ge—
rucht dat Prins Maurits hem daartoe zou dwingen.(l0)
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W vermelden steeds Dssendrecht aangezien in de ar-
chieven uit die t d over Woensdrecht niet veel te vin-
den is. 0verigens zouden het de Ussendrechtenaren z n
die, z het min of meer ongewild, voor een pastoor van
Hoogerheide zouden zorgen.

Begin 1621 verzoeken de inwoners van Ussendrecht om
Adolphus Be aarts. (11) In 1621 bl kt deze Wilhelmiet
zielzorg te Ossendrecht uit te oefenen. H beklaagt er
zich over dat hem de zielzorg door Dankart Bas n, plv.
drost van Bergen op Zoom, vr wel onmogel k wordt ge—
maakt. (12)

De Wilhelmieten bleven, alhoewel meestal verdoken, de
zielzorg uitoefenen. 00k in Hoogerheide waren ze aan-
wezig. Te Hoogerheide bleek een kapel, ofwel "de kapel",
nog min of meer intact te z n.

De deken van Bergen op Zoom bericht b z n visitatie
in 1647: "Kapel van 0.L.V. Boodschap (?) in Hoogerhei-
de . . . . .. het dak is gemaakt. 0p het feast van 0.L.V.
Boodschap is daar een grote toeloop van volk van beider
kunne. In de namiddag is er een preek gehouden. De kos-
ter van de plaats was een metselaar uit Antwerpen. Een
gehuwd man zoals w nadien hoorden. H ging heen met
het gerucht dat h een eerbaar en vroom meisje had
bedrogen". (13) _
Maria Boodschap heeft dest ds dus onnodig een andere
boodschap opgeleverd. 0F ze daar thuis ook zo gelukkig
mee geweest z n, mogen we gerust betw felen.

In 1648 hebben we de "Vrede van Munster" en worden de
teugels op het stuk van het bestuur maar vooral met
betrekking tot de godsdienst nog veel strakker aange-
haald.
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"Placcaet van den 16 juni 1648."
Alle R.K. geestel ken worden gelast uit de Generaliteitslanden
en uit het Markiezaat te vertrekken en dit 8 dagen na het aan-
slagen van het"p1accaet oppe pene van 60 ghuldens ende sullen be
wederceren oppe du sent ghuldens en daerenboven." (14)
Verder:

"Alle cloosters ende parochiekerken alsook capellen soo ghroot
als kle n al-omme voor de gese d Roomsch geestele kheid en de
paepschgesinde geslooten te houden. Ende van alle paepsche
beelden ende ornamenten te su veren ende niet te ghedooghen
dat eenighe van deselven eenigh Pausele cke gedaen oft gexer-
ceert werde. Alle en eder die die tot het openen der voorschre-
vene kercken raedt ofte dat souden moghen komen te geven Ofte
ter saecke van eenighen Paepschen dienst in de voorschreven
paepsche kercken of Capellen souden pogen te gaen ofte komen
sullen vervallen in eene boete van du sent ghuldens." (15)

De "Staatse vr heid" was voor de katholieken heel wat

erger dan de "Spaanse dwang". De zogenaamde "Gouden
Eeuw" was voor de katholieken een gruwel, die zeer
lang op de maag is bl ven liggen.
Ondanks de knechting werd in 1669 de Wilhelmiet Fre-
dericus Coebergen tot pastoor van Ossendrecht aangesteld
(16) Het zal hem moeite gekost hebben om in schuren,
zoals de Ma berg, min of meer heimel k de H. Mis op te
dragen. Hoe lang h daar de diensten verzorgd heeft
weten we niet.
B z n visitatie in 1681 van de zogenaamde "parochies"
in de streek verklaarde de deken van Bergen op Zoom,
tevens pastoor van Wouw, Th. Egons: "Daar deze drie
gehuchten, namel k Ossendrecht, Woensdrecht en Zuid-
geest de troost van de herders moeten ontberen en wor-
den ze om Gods wil (om de liefde Gods) door de prior
van Hu bergen bediend. Er waren daar 200 communicanten."

(17) Naderhand zal Hu bergen verklaren dat het Hooger-
heide bediende op titel van incorporatie. Dus mee op-
genomen. (18)
Uit een verderop vermelde memorie bl kt dat de patroon-
heilige van de schuurkerk van Hoogerheide Maria Heme1-
vaart was. 0p aanvraag van de bisschoppen van Antwerpen



L1

_ 19 _

benoemden de resp. priors van Hu bergen, wel gedurende
een bepaalde t d, een religieus die in "verbinding"
met Hu bergen stond. De Heer van Hoogerheide was hier
aanvankel k ook voor. Door een en ander hield Hu ber—
gen wel een vinger in de pap. Toen er echter, na de
dood van de eerste pastoor van Hoogerheide, moei1 khe-
den over diens opvolging ontstonden, kreeg Cornelis
van Aerssen er schoon genoeg van. In 1713 is de bemoeii
enis van Hu bergen min of meer opgehouden. Parochia-
leven was er te Hoogerheide toch vanaf 1689.

We vatten de draad weer op.
In 1687 verzoekt de landdeken Theodorus Egons aan Jo-
annes Ferdumndusvan Beughem, bisschop van Antwerpen,
om Gabriel Roussel met de deservatuur (waarneming)
van Ossendrecht te belasten. (19) Het dekenaat Bergen
op Zoom ressorteerde vanwege de beslissing van het
Concilium van Trente vanaf die t d onder het bisdom
Antwerpen. Dit bleef zo tot na 1800.

Met de benoeming tot waarnemer te Ossendrecht was men
er nog niet. Er moest nog onderhandeld worden over
z n onderhoud, de eventueel te betalen boeten wegens
verboden mislezen, en over de recognitiegelden.
Dit was een soort afkoopsom opdat de plaatsel ke "He-
ren" een oogje dicht zouden kn pen als er mis gelezen
werd. In het begin was dit verboden, doch later werd
dit vr algemeen en behoorden ze tot "normale" en ge-
regelde inkomsten van de overheid.

In 1688 doen de inwoners van Ussendrecht een verzoek
om Gabriel Rosseels (Roessel), voormalig lector (le-
raar in de godgeleerdheid), tot pastoor te mogen heb-
ben.(20) Hu bergen bl kt het hier niet mee eens te z n.
Die van Ossendrecht houden echter niet af om een plaat-
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sel ke pastoor te kr gen.

0p 1 januari 1689 gaat er een verzoek naar de "Heer"
van de ingezetenen van Ossendrecht om toelating van
"den paepschen dienst in loco". Z Z n a1 lang versto-
ken van een residerend pastoor en dat, zo z naar el-
ders ter

comen te
"Die van
bang dat

kerke zouden moeten gaan, ze "souden daer
verteiren". (21)
Ossendrecht" z n, wellicht niet ten onrechte,
de centen, die elders besteed worden, niet

aan Ossendrechtenaren ten goede zullen komen.

0p 7 januari 1689 komt er een schr ven uit 's-Graven-
hage aan de magistraat. Men beklaagt zich over de
"paepschen die en sigh ongehoort gedraegen en eenighe
maelen
lezen)
z wel
dienst

opentlick exercitie hebben durven doen (mis
ofschoen de placcaeten dit verbieden, offschoen
en weten dat in hondert jaer geenen paepschen
is ghedaen". (22)

Men zal wel beter geweten hebben. De recognitiegelden
en de boetes op ongeoorloofd mis lezen waren hen niet
onbekend

0p 20 januari 1689 schr ft de Heer aan de magistraat
van Ossendrechtz "Vrienden sceepenen van Ossendrecht,
wanneer ick te Berghen op ten Zoom kom sal ick de
saek bek ken oft er iets is ten voordele van den lector
van Hu berghen". Tegen z n voornemen mag er vooralsnog
niets ondernomen worden.

De Heer Cornelis van Aerssen I richt zich op 21 Febru-
ari 1689 tot de conventualen van Hu bergen. H zegt
dat h a1 enige t d door die van Ussendrecht lastig
gevallen wordt om door een "locale pastor in loco" te
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worden bediend. "Ick bevinde m wel, dat me ne voor-
saeten den 27 juli (1572 of 1573) Willem Michielsen
tot pastoor hebben benoemd."
"Dat ten t de van me nen Ghrootvader Walraven Hack nae
de reformatie Antonius Lauterbeens op 9 november 1609
nogh pastoor in loco was. Doch dat s toen naar Hu -
berghen en oock wel Santvliet s n gegaen."
H besluitz "dat ick de saeck behoorl k sal comen te
overwegen". (23)

Cornelis van Aerssen, Vr heer van Hoogerheide, Heer van
den Triangel, Half Dssendrecht, Meteren en Voshol,
ontvanger-generaal van Zeeland, Holland en West-Fries-
land, wist wel beter. Ze waren niet vr willig naar el-
ders gegaan. Men had ze alles ontnomen.

Het gaat in snel tempo voort. B schr ven van 3 maart
1689 dringt de prior van Hu bergen op spoed aan in ver-
band met de beslissing over een pastoor, doch h
sch nt wel enige bedenkingen te hebben.(24)

Uiteindel k liep het voor de Ussendrechtenaren anders
af dan ze verwacht hadden.
In 1688 trachtte men getuigenissen te verzamelen om de
"pastorie" van Hoogerheide, die voordien door de Wil-
helmiet Joannes de Beaugué op "bekende" w ze, in het
geheim werd bediend, te verkr gen. Met toestemming van
de overheid werd Gabriel Roessel in 1689 tot pastoor
te Hoogerheide benoemd. (15)

Pastoor Roessel was een Gentenaar, een pater Bernar-
d n uit het klooster van Waarschoot b Gent. Al1erwe-
gen werd h geroemd om z n grote geleerdheid. Aanvan-
kel k noemde h zich pastoor van Ossendrecht. Een be-
paalde druk zal hieraan niet vreemd geweest z n.
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Memorie in het Bisschoppel k archief te Breda:
"Hoogerheide" had hier een kapel van het H. Kruis on-
der de parochie Woensdrecht. 0p het eind van de 17e
eeuw was er een priester die zich aanvankel k pastoor
van Ossendrecht noemde, daarna van Hoogerheide. Tot
z n jurisdictie behoorden — naast Hoogerheide - 0ssen—
drecht, Woensdrecht en gedeeltel k Zuidgeest. (0ok
Hinkelnoord kerkte te Hoogerheide, doch behoorde niet
tot het bisdom Antwerpen.)
De kerkschuur, met als patroonheilige Maria Hemelvaart,
stond te Hoogerheide. Het recht tot aanstelling van de
pastoor. het zgn "jus patronatus", is in 1353 gegeven
aan Godevaert van der Dilft, Heer van Hoogerheide.
De opvolgende Heren bezaten tot in 1760 ook dit recht.
Door koop van de heerl kheid door de Markies van Bergen
ging dit recht naar hem over. Dit recht werd hem door
de bisschop van Antwerpen betwist. (26)

Later zou bl ken dat de markies dit recht wel had.

NOTEN ( Voor afkortingen, zie blz. 13 )

. P.B.B. door G.C.A. Juten, deel II, blz. 139 en 147.
Tellingen van Cuvelier. Les Dénombrements de Foyer.

. P.B.B. door G.C.A. Juten, deel II, blz. 148 en Concilium de Beke

. Concilium de Beke in Taxandria 1923, blz. 182-185.

. B.A.B.. Gedeponeerde archieven. Inventaris Drs. W. Brand.
Inventarisno. 204.

6. A.R.R. - G.A.B. Inventarisno 2634.
7. B.A.B. Gedeponeerde archieven. Inventaris Drs. W. Brand.

Inventarisno. 205.
8. Geschiedenis van het 0ud Wilhelmietenklooster te Hu bergen,

1906, blz. 94.
9. A.R.R. - G.A.B. Domeinrekening 1611, inventarisno. 2634.

10. B.A.B. Gedeponeerde archieven. Inventaris Drs. W. Brand.
Inventarisno 206. I

ll. Ibidem. Inventarisno 208.
12. Ibidem. Inventarisno 209
13. V.V. dekenaat Bergen op Zoom, 1647. No. 264. Aanwezig in B.A.B.
14. Taxandria. W.J. Juten. Jaargang 1938.
15. Geschiedenis van het 0ud Wilhelmietenklooster 1906, blz. 111.

Ontleend aan groot Plackaetboek I 258.
16. B.A.B. Gedeponeerde archieven. Inventaris Drs. W. Brand.

Inventarisno 210.
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V.V. dekenaat Bergen op Zoom 1681. Aanwezig in B.A.B.
Geschiedenis van het 0ud Wilhelmietenklooster 1906, blz. 188
B.A.B. Gedeponeerde archieven. Inventaris Drs. W. Brand.
Inventarisno 211
Ibidem. Inventarisno 212

21. A.R.R. - G.A.B. Inventarisno. Z634
Ibidem. Inventarisno 2634.
Ibidem. Inventarisno 2634.
Ibidem. Inventarisno 2634.
Geschiedenis van het 0ud Wi1he1mietenkl00ster 1906, blz. 188
B.A.B. Gedeponeerde archieven. Inventaris Drs. W. Brand.
Inventarisno 6.
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HOOFDSTUK 3

GABRIEL ROESSEL (ROSSEELS)
Welke naam ook de juiste moge z n geweest is niet met
zekerheid te zeggen. In vele registers en archiefstuk—
ken komt de naam in verschillende schr fw zen voor.
Wat evenmin zeker is, is waar h in ‘t begin de mis
opdroeg en waar h zelf resideerde.
J.B. Kr ger geeft in z n relaas over de parochie Hoo-
gerheide in "De Parochien van Het Bisdom Breda" wel
wat gegevens, die door velen z n geciteerd, doch in
meerdere geraadpleegde dooumentaties anders of zelfs
niet z n te vinden.

Van z n eerste optreden als pastoor weten w dat h
op 1 april 1689 z n eerste doop inschreef. Dit is vol-
gens het doopregister Hoogerheide, in de archieven
aangemerkt als W3 (Woensdrecht), waarvan het schutblad
en de eerste aantekening U in dit hoofdstuk aantreft.

Z n eerste doop was die van het kind Dympnus , zoon
van Antonius Rommers entwlena Dympni. (1)
Peter en meter waren Cornelius Hectors en Maria Cor-
nelissen. Het was een kind uit Dssendrecht.
Die datum is wel een zekerheid omtrent z n optreden
als pastoor. H was pastoor van Hoogerheide, Ossendrecht
en Woensdrecht, maar moest z n bedieningsbrieven ieder
jaar laten vernieuwen, aldos het visitatieverslag van
15 mei 1692 van deken Rubens. (2)

De "ingezetenen" van Ossendrecht hebben intussen
niet stilgezeten en moeten, volgens een schr ven van
Cornelis van Aerssen van 11 april 1689, nogmaals om
een "pastor loci" hebben gevraagd.
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H schr ft op genoemde datum aan de magistraat van Os-
sendrecht over een "locale pastor": "Icktwbbe2dlestm-
hoorl ck overwoghen hetgeen z en U volgens het conniviéren
van een pastor in loco hebbe voorgedragen ende hadde ick den
te d ick soude U me ne opinie mondeling gebracht hebbe soals
ick gisteren aan Matth s Jansen en Anthony Jacobs ghedaan hebbe.
Soo dient dan_meUn schre ven dat ick het hebbe van eenen pas-
toor aldaer niet sal toestaen." (3)

Hieruit bl kt dat de pastoor in de beginfase geen ver-
bl f te Dssendrecht heeft geh0uden.v
Met de huwel ken sch nt het in de beginperiode maar
magertjes te z n geweest. H zegende het eerste huwe-
l k op 7 september 1690 in. Misschien heeft men wel
gedacht dat h geen"bl ver"zou z n.

"ex Woensdrecht septima september 1690
Contraxerunt matrimonium Petrus Woutersen
et Elisabeth . . . . . . . ..
Testes Franciscus We tack et Nicolaus Petersen" (4)

Het ging in het begin en in feite ook later niet van

een leien dakje. H was een pastoor die drie "paarden"
moest mennen: twee grote en oude, Ossendrecht en Woens-
dreeht,en het jonge Hoogerheide, terw l Hinkelnoord
geheel en een gedeelte van de Zuidgeest ook nog mee-
draafden.
Vooral Dssendrecht was moeil k in het gareel te houden.
Na gedane oontrole van de doop-, trouw- en begraafre—
gisters van Hu bergen vonden er na de oprichting van
deze troikaparochie nog vele dopen van Ossendrechtse
kinderen te Hu bergen plaats.
De laatste dopen vonden we aldaar ingesohreven in 1738.
Met de huwel ken wasdit in mindere mate het geval.(5)
Woensdrecht liep wel wat beter aan de leiband. Uit het
vervolg bl kt echter dat ook hun het parochiéren te
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Hoogerheide niet aanstond.
Hinkelnoord en de Zuidgeest waren gevallen apart.
De katholieken van Hinkelnoord kerkten wel te Hooger-
heide, en hadden er zelfs een "kerkeraadslid". Ze wa—
ren toen nog inwoners van Zeeland en ressorteerden in
Feite onder het kw nende bisdom Middelburg. Ook de
Zuidgeest, alhoewel niet officieel tot de parochie be-
horende, kerkte voor een belangr k deel te Hoogerhei-
de en had er ook een kerkmeester.

Het heeft veel, in feite teveel, moeite gekost om a1
deze vogels van diverse pluimage in een voliere te
houden.

Hier volgt een extract uit het register van dopelingen
van de parochie Hoogerheide. Het handschrift is van
pastoor Antonius Hoffen, die pastoor was van 1796 tot
eind 1843. H deelt mee dat er vanaf de maand december
1689 tot 22 december 1719 op de Zuidgeest 51 kinderen
z n geboren, die te Hoogerheide z n gedoopt.H geeft
ze met naam en datum. H schr ft naar aanleiding daar-
van:
"Alzo er in genoemde jaren tussen Hoogerheide en Bergen op Zoom
nog gene polders waren inged kt, woonden er alsdan weinig mensen
op de Zuidgeest. Zoo dat ik vermeen dat toendert d den heelen
Zuidgeest tot Hoogerheide kerkel k was. Um zulks te konnen weten
zoude men aan den pastor van Hu bergen konnen vragen om aan Z ne
Hoog Eerwaarde (Hij doelt hier op de bisschop) te konnen
meedelen hoeveel kinderen van den Zuidgeest van het jaar 1690
tot het jaar 1719 te Hu bergen z n gedoopt. Want zoo er geene in
die t d aldaar gedoopt z n, dan behoorde alsdan den geheelen
Zuidgeest onder Hoogerheide." (6)

Uit het vervolg van het schr ven bl kt dat indien dit
zo zou z n, er dan aan de status van de Zuidgeest, als
z nde parochieel onder Hoogerheide, niets veranderd
zou mogen worden.

Pastoor Hoffen bleek slecht op de hoogte te z n.
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Z n theorie ging niet op. Al wetende dat er in die pe-
riode kinderen van de Zuidgeest te Hu bergen z n ge-
doopt, hebben we dit onderzocht in de desbetreffende
registers. Warden er te Hoogerheide 51 kinderen van
de Zuidgeest gedoopt, in Hu bergen waren er dat 73. (7)
Ook te Bergen op Zoom in het gemeente—archief werd in
het R.K. doopboek vanaf 1650 naar dopelingen van de
Zuidgeest gezocht. We hebben er weinig kunnen vinden.
Hierb moeten we aantekenen dat er weinig plaatsen
van herkomst van de dopelingen waren te vinden, wat
het totaalbeeld niet duidel k maakt. Als men algemeen
schr ft dat de Zuidgeest tot de stadsparochie behoor-
de, kan dit organisatorisch waar geweest z n. Maar
zeer lang, hetgeen de registers van Hu bergen getuigen,
kerkten de meeste inwoners van de Zuidgeest te Hug-
bergen.
In een schr ven van 2 november 1690 vraagt men aan
die van de Zuidgeest in een adres zich af, waartoe z
nu eigenli < wel behoren: "0fer het Quartier,dat genaemt
Den Su dgeest, dat voor lange jaeren heeft gehoort onder de heer-
le ckhe t van Hildernisse". Iets umat lwiet, of rwiet l1ele-

maal juist was. Het gaat over burgerl ke en kerkel ke
zaken. "Dat de parochie van Woensdrecht altoos vele jaeren her-
waerts er op har Teritoir heeft gehadt een kerck en die van
den Su dgeest en die Hildernisse, be den gesepareerdt van Hun-
bergen en Dssendrecht." _(8)
Duidel k dat men in Feite niet wist hoe het met de
Zuidgeest stond.

De status van de Zuidgeest was niet duidel k. Een
schilder , waarvan de beelden in Feite door elkaar lie-
pen. Echter van dezelfde ouders werden er zowel kinde-
ren gedoopt te Hu bergen als in Hoogerheide.
Haarom dit alles geschreven?
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Het verheldert de k k op de moeil kheden, waarmee Pas-
toor Roessel en z n opvolgers te kampen hadden.

Waar onze pastoor in de eerste periode verbleef is
niet al te duidel k. Kruger noemt in z n belichting
van Hoogerheide namen, die we niet hebben kunnen vin-
den en die de pastoor, die er meer dan 150 jaar later
leefde, niet heeft ervaren.
Ook het doornemen van chUns— en pontboeken uit deze
jaren hebben bepaalde beweringen van Kruger niet gestaafd
Gabriel Roessel moet toch wel te Hoogerheide z n ge—
weest. Up 15 augustus 1691 hebben Anthony Jacobs, Wil-
lem Laure sen, Laure s Domus en Cornelia Gele nsen,
de meesten z@wOssendrechtenaren, aan hun "Heer" Corne-
lis van Aerssen een schr ven gericht. Z bl ken nu wel
van een pastoor te Hoogerheide gediend te z n. Dan
hoeven ze niet naar Hu bergen of Zandvliet te gaan.(9)

Dnderzoek heeft uitgewezen dat er zeer weinig R.K. 0s~
sendrechtenaren te Zandvliet practiseerden.

Op 30 augustus 1691 komt er verheldering omtrent de be-
huizing van pastoor en parochie. De schout, Phillips
de Pottere, komt voor schepenen van Hoogerheide over-
een, te verpachten aan Gabriel Roessel, pastoor van
Hoogerheide en de omliggende dorpen: "Hm;k1mj\hm}svan
de hoeve het Schaeckbert te Hogerheide, hetgeen hetselve is
westwaerts liggende van het boerenhu s is staende met den heelen
hoff en bogaert daeraen geleghen."
" ostwaerts 's Heeren Straet. Westwaerts het hooge sa lant. Noor-
den de buitenlinie van het voornoemde hu s. Zuidwaerts de scheu—
re en wallen van ‘s Heeren Houve, verheurt aan Jan Stevens. Ver-
der de plaetse waer mevrouwe haeren turff en houdt heeft geleght.
He sal een deure naar e gen gerieff moghen inrichten."

De verpachting is aangegaan voor een t d van drie of
zes jaar. De pacht bedraagt f 80,-— per jaar. (10)
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Het is natuurl k zeer wel mogel k dat de pastoor al
eerder van deze armoedige onderkomens gebruik heeft
gemaakt, zonder dat er a1 een pachtovereenkomst was
gesloten. Je zult daar maar zitten, in een bekrompen
en een armoedige bedoening, met een parochie die als
droog zand aan elkaar hangt.
Om de plaats toch nog wat nader te
we een gedeelte van het "lantboek"
over het opperland van Hoogerheide
gedeelte oostwaarts van de huidige

omschr ven, halen
van 1686 - 1698
aan. Het betrof het
Raadhuisstraat en

Ossendrechtseweg tot aan de grens met Dssendrecht.
In vroeger jaren reikte Hoogerheide in de Raadhuis-
straat maar tot aan de Wouwbaan. Alles ten noorden
daarvan behoorde tot aan de incorporatie in 1819 b
Woensdrecht onder de heerl kheid Woensdrecht.

Daar gaan we.
"Het Driekoningenbosch, waarvan 300 roeden onder Hoogerheide
en 125 roeden onder Woensdrecht.
l. 1e Houve het Schaekbert.

2. Den Hu sblock van de Hoeve het Schaeckbert groot 8 gemet
150 roeden.

3. Den bovenste Block met den Hoff en de bogaert daer aanliggend
3 gemet.

Q.
177 roeden.
S ne 2e hoeve oft Herberghe Out Antwerpen groot 1 gemet

5. Den hu sblock van s ne hoeve de Steen . . . . . .. s nde de
bovensten block van Claes He nen Steeke groot 6 gemet.

16. Den bovensten block van Oumans Stedeke, 2 gemet en 392 roede
7. Domus Jansen groot 3 gemet.
8. Den Heer van Hoorn groot 2 gemet 10 roeden vlgs s n hoeve-

kaart no. 4.

9. Den Heer s nen hu sblock van het Dude Hoff oft de Linde-
bomen groot 8 gemet 260 roeden."

Belangr k in verband met de kapel nog:
"Q3 Westwaarts ‘s Heerstraete De Capel met den elsten (elzen) met

II. (ll)nog een 2e re op me nen grond (Van Aerssen) groot 42 roeden

 _ __ A__
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Uit het verdere verloop van de geschiedenis zal bl ken
dat de hoeve/herberg "Uud Antwerpen" en de latere hoe-
ve/herberg "Kle n Antwerpen" min of meer op dezelfde
hoogte lagen.

We gaan verder met de pastoor en de parochie.
In 1692 kr gt Roessel op de l5e mei de deken van Ber-
gen op Zoom, tevens pastoor van Dudenbosch, Eugenius
Rubens op visitatie. Deze schr ft de bedienaar van Hoo-
gerheide, Dssendrecht en Woensdrecht te hebben bezocht
"E. Heer Gabriel Rosseels, religieus Cisterciénzer in Waarschoot
b Gent, die ieder jaar z n bedieningsbrieven moet verniewen. De
uitrusting van de (schuur)kerk heb ik weliswaar zeer arm bevon—
den maar fraai en proper. De E.H. bedienaar werkt naarstig in
de w ngaard des Heren, h heeft 400 communicanten." (12)

Na ingewonnen inlichtingen is gebleken dat het aantal
communicanten in vroeger t den (men deed z n Communie
op hogere leeft d dan nu) ongeveer 3/5 van de katho-
lieke bevolking bedroeg. De katholieke bevolking van
genoemde dorpen zou dus i 670 zielen geteld hebben.
Het aantal van precies A00 communicanten l kt eerder
een schatting.

Van hem persoonl k vernemen we niet veel.

In 1704 is deken Bernhardus Pepels op visitatiebezoek
en noteert ook weer wie pastoor Rosseels is en waar
deze vandaan komt. H _werd door Mgr. De Beugem tot pas-
toor van Hoogerheide en de omliggende plaatsen aan de
Schelde loenoemd. "De kerk heb ik nogal miserabel gevonden en
dat volgens de hoedanigheid van de gemeente. De pastoor, gewezen
professor in het klooster van Hu bergen, heb ik zeer nauwgezet
en bezorgd voor z n kudde bevonden. H is een man, die de z nen
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goed onderricht en goed in het oog houd en goed de Christel ke
leer doet naleven in z n kerk. De jeugd is goed onderricht."(l3)

Deken Pepels, pastoor van Hoeven, deelt in 1705 mee
dat Essen, Hu bergen en Hoogerheide gelegen z n op
het gebied van de Spaanse koning en dat de placcaten
hem verbieden daar te komen. (lh)

Ten opzichte van Hoogerheide zat Bernhardus Pepels er
toch wel wat naast. Hoogerheide lag immers op het ge—
bied van de "Staten".

Bernhardus Pepels is weer op visitatie in 1706.
In de aanhef lezen we hetzelfde verhaal. H deelt mee
dat h de aanstelling van Gabriel Roessel gezien heeft
en gelezen. H heeft de pastoor zeer nauwgezet en be-
zorgd voor z n kudde bevonden. (15)

In 1708 z n er weer veel lovende woorden voor hem.
Pastoor Rosseels hoedt de hem toevertrouwde schapen
voortreffel k en komt de overige voorschriften goed
na.(16)

In 1709 kr gt Barend Hussaarts toestemming van de Heer
van Hoogerheide om de loslopende schapen en koeien van
de nog bestaande kapel en het kerkhof te houden. H
kr gt hiervoor een kleine vergoeding. Verder werden de
"elsten" door hem gerooid en mag h daar b enkorven
plaatsen. (17)
De kapel, nu in protestantse handen, is dus nog steeds
bestaande. Zelfs in 1762 is er nog een vermelding van.

Bernhard Pepels is weer op visitaie in 1709. Na de al
bekende vermeldingen merkt h verder op, dat de pastoor
z n parochianen voorgaat in woord, voorbeeld en
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gezonde geest. (18)

In 1711 is de deken.weer op "visite". H geefuz aan dat de
parochie Hoogerheide in feite afhangt van Hu bergen.
Dit gezien de prior van Hu bergen de professor Ros-
seels , die z van Waarschoot hebben gekregen om theo-
logie te doceren, aan Hoogerheide hebben afgestaan,
toen daar een pastoor kon worden benoemd. De"pastoor
Gabriel "Rochel" is een vroom man die z n onderdanen
zeer goed onderricht. De kape1,(h bedoelde kerk),is
een gemeenschappel ke schuur waarin de goddel ke dien-
sten plaats vinden. Het Allerheiligste wordt bewaard
in een doos. De overige Heilige vaten in een andere.
De registers heb ik in orde bevonden." (19)

In het jaar 1712 kr gt Gabriel "Rochel" z n laatste
visitatiebezoek. In november 1713 zou h sterven, al-
hoewel Kruger in z n "Parochien van het Bisdom Breda"
1710 of 1711 als z n jaar van sterven opgeeft.

Pepels begint met de gebruikel ke vermeldingen omtrent
de persoon.
Voorts dat de kerk een deel is van een schuur met een
draagbaar altaar. Er z n 42$ communicanten en de jeugd
wordt goed onderricht. Gabriel "Rochel", de pastoor,
is zeer geleerd en zeer bekwaam om het volk te onder-
richten. Hg leeft van hetgeen hem geschonken wordt
door z n gemeenten, en door inkomsten uit ongeoorloof-
de middelen: namel k exorcismen. 'W densrm \bezoa<hier
hebben verschillende pastoors m hun beklag gemaakt met merkwaar—
dige uitspraken. Een onderpastoor uit Essen, genaamd Hendrik
Heestermans, een zeer voorzichtig en geleerd man, getuigde dat
deze pastoor uitgebeitelde borden bezat en h daar verscheidene
malen overnacht heeft. Toen ze aan tafel gingen en de duivel
Berta (een meisje?) bekoorde, gehoorzaamde de duivel plots op
bevel van de pastoor. Toen de pastoor Berta beval te eten, at ze.
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Toen Heestermans hem daarover berispte, antwoordde de pastoor:
"waarvan zou ik leven?"
Daarboven acht ik, deken Pepels, het nodig,_toe te voegen het-
geen Dhr.Gabrie1 vertelde aan de pastoor van Roosendaal, toen
h deze hem het exorcisme verweet en hem vermaande. H ant-
woordde het volgende: "Ick doen veel goedt aen dese menschen
want ick hebbe eenen persoon belesen en ick heb den duivel ge-
bracht tot op ‘t e ndete van de tonghe, in forme van een beest-
jen zodat het kost worde affgenomen worden." Daarop wedervoer
de pastoor van Roosendaa1:"Waerom hebben g dat beestjen niet
van de tonghe affgenomen?" Deze exorcist antwoordde:"H soude
m in de vingeren hebben gebeten". Toen ik dit alles hoorde
b m n bezoek heb ik hetgeen ik gehoord had aan hem opgeworpen
h antwoorddez" Ze kletsen allemael u t hunnen nek, die der—
ghel ke dingen over m rondstrooien." (29)

Pastoor Roessel heeft t dens z n pastoraat weinig of
geen hulp gehad. We hebben daarover niets gevonden.

0p 30 januari 1713 richt h nog een verzoek aan Petrus
Josephus De Franken — Sierstorpff, bisschop van Ant-
werpen, om een verweerschrift tegen het Jansenisme te
mogen stellen. (21)

0f h daar nog aan toe gekomen is, weten we niet.

Herfst 1713 kr gen we in het doopboek van Hoogerheide
een "vreemd" handschrift.
Gabriel Roessel zal niet meer in staat geweest z n
de nodige verrichtingen te doen.
De vreemde priester bl kt een "Minoriet" Franciscaan
te z n. Dit vermeldt deken Pepels b z n visitatie
in 1713. H schr ft ook dat de parochie zonder pas-
toor zit. (22) H zal wel zeer laat in het jaar z n
visitatie gedaan hebben.
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De "vreemde" priester doopt op l3 oktober 1713:
"Ex Hossendrecht Anna Catharina, filia legitima
Cornelii van Doren et Hanna Coingh". (23)

In een volgend stuk van dit handschrift noemt men hem
een "minnebroer". H was dus een Franciscaan. waar-
sch nl k was z n naam Brouwers. Dit handschrift ein-
digt op het einde van 1713.

0p 30 oktober 1713 kr gt Cornelis van Aerssen een
schr ven van ene Vicaris (kapelaan) Gerardus Thibaut.
t j berict z het \mJlgende: "M nheer dint dese omme s ne ede-
le kennise te geven van de doodt van den Heer Rossel, pastor tot
Hoogerhe den, die den voorgaenden nacht is over leeden. S ne
edele kan nu s ne inclinatie volbrengen, en den besten raet als-
dat s ne edele dienstel k beliefte te scr ven aen s ne Hoghwer—
dighe t onsen biscop van Antwerpen. Voor hem versoekende de
sendinge van den gene S ne Edele sal believen te presenteren als
Heer van Hoogerhe de en Ossendrecht. Alsoo sullen alle mo 1 ck-
heden konnen voorcomen worden. Ble vend met groot respect na
presentatie van onzen dienst M nheer uwen ootmoedigen dienaer.

Gerardus Thibaut". (24)

Heer Thibaut was er als de kippen b om z n "diensten"
aan te bieden. Dit was, zoals verderop zal bl ken, te
vroeg, zelfs veel te vroeg.

0p de 31e oktober verzoekt Cornelis van Aerssen de prior
van Hu bergen om een priester uit Hu bergen te laten
waarnemen, omdat de pastoor van Hoogerheide is overle-
den. "Tot de t d dat ick een ander bequaam persoon sal gevonde
hebbe."(25)

Cornelis van Aerssen vergist zich. H is afgegaan op
de misleidende berichtgeving van Thibaut.
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De 3e november geeft de schout, Balthazar Charles,
antwoord op een brief van 27 oktober 1713 van Van Aers-
sen. H schr ft dat de pastoor nog niet dood is, doch
het niet lang meer zal maken en dat er b absentie een
"minnebroer", de Heer Brouwers, wel eens dienst ge—
daan heeft. In een naschrift aan de prior schr ft Van
Aerssen: "Men schreeff me dat Roussel doot was doch
h is eerst den 3e november overleden." En dit was de
waarheid.
0p 6 november 1713 bericht de schout dat pastoor Rous-
sel in de nacht van drie november is overleden en dat
h dezelfde dag de acte aan de prior van Hu bergen
heeft overgegeven. Direct daarop is een priester naar
de bisschop vertrokken met het verzoek twee missen op
één dag te mogen doen. H zal te Hoogerheide waarne-
men, tot de Heer een bekwaam persoon zal hebben aange-
steld.
Gisteravond, dus op 5 november 1713, zo bericht h , is
pastoor Roussel tot Zandvliet begraven. (26)
0ok de dominee van Ossendrecht bericht hierover.
Het kwam vr veel voor dat overleden katholieken zich
niet op een algemene of niet gew de begraafplaats wil-
den laten begraven. Die begravingen waren in handen
van dominees. Men moest echter wel onkosten en rechten
betalen. Zelfs méér dan wanneer men daar werkel k be-
graven zou z n. Vandaar de begraving te Zandvliet.

De schout schr ft verder dat de kerkmeesters b hem
z n geweest en hem hebben verzocht een zekere Talboom
uit het klooster van Beveren te doen benoemen. Men
vreest echter dat het convent van Hu bergen Brouwers
graag aangesteld zal zien. wanneer het convent van Hu -
bergen een waarnemer zal sturen dan zal de minderbroe—
der geen dienstmeer mogen doen. (27)
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Pastoor Gabriel Roessel/Rosseels werd inderdaad op
5 november 1713 te Zandvliet begraven.

Santvliet PR. 440 begrafenisregister 1644 — 1729, Acte 573.

Santvliet PR 440 — 1644-1729 G.A.A. Antwerpen.

Acte 573 1713
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HU was heengegaan "Annorum Septuaginte Quinque" in de

(28)

ouderdom van 75 jaar.
De eerste en echte herder van Hoogerheide was niet meer.

NOTEN ( Voor afkortingen, zie blz. 13 )
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12
13
14
15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25
28

D.T.B. - W 3 - S.N.B.Z.
V.V. van 15 mei 1692, aanwezig in B.A.B. te Breda.
Inventaris A.R.R. in G.A.B.. Inventarisno 2634.
D.T.B. - W 10 - S.N.B.Z.
D.T.B. Hu bergen. S.N.B.Z.
Gedeponeerde archieven.Inventaris Drs. W. Brand.
Doopboeken Hu bergen 1681 — 1714 en 1714 — 1791.
Gedeponeerde archieven.Inventaris Drs. W. Brand.
A.R.R. - G.A.B. Inventarisno 2634.
Ibidem.
Ibidem.
V.V. dekenaat Bergen op Zoom. B.A.B.
Ibidem, 35 t/m 46.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
A.R.R. in G.A.B. Inventarisno 2517.
V.V. dekenaat Bergen op Zoom-B.A.B.
Ibidem
Ibidem
Gedeponeerde archieven-Inventaris Drs. W. Brand. B.A.B. inv.no 174
V.V. dekenaat Bergen op Zoom.B.A.B.
Doopboek Hoogerheide W 3 in S.N.B.Z.
A.R.R. - G.A.B. inventarisno 2634.
Ibidem. 26. Ibidem. 27. Ibidem.
G.A.A. — PR 440 — 1644 - 1729 - Zandvliet.
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inv.no 171

inv.no 170
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HOOFDSTUK 4

INTERIM MET E.H. LUDOVICUS TALBOOM
EN CORNELIS VAN DEN BOGAERT

In antwoord op het schr ven van Cornelis van Aerssen
aan de prior van Hu bergen, waarin h om een waarnemer
vraagt, bericht deze a1 op 7 november 1713 dat h voor
hem Cornelis van den Bogaert in petto heeft.

Van den Bogaert is waarsch nl k degene die permissie
gevraagd heeft om te mogen "bineren", twee missen op
één dag opdragen. (1)

Er is ook ene Ludovicus Talboom in de race, een Wil-
helmiet uit het klooster van Beveren. H schr ft op 9
november 1713 aan de bisschop van Antwerpen dat h
zich aan de voordracht wil houden. Uit een later schr -
ven bl kt, dat de bisschop Talboom wil aanvaarden. (2)

Er volgt nu een lawine van brieven over en weer die
we zoveel mogel k zullen bekorten.

Balthazar Charles, de schout, klimt 13 november 1713
in de pen om z n Heer Cornelis van Aerssen uitvoerig
te berichten.

HQ schr ft onder meer dat h wel een brief van de prior
van Hu bergen, die er op uit is Cornelis van den Bo-
gaert te laten waarnemen, zal ontvangen hebben. De bis-
schop van Antwerpen heeft echter de autorisatie aan
L. Talboom gegeven. Balthazar is dit met de bisschop
gaan bespreken, maar deze zei dat het van hem afhing
om iemarui te geven '"tot contentement van de Gheme nte".



_ 49 _

Er waren, zo schr ft h , twee personen naar Den Haag
om met Ued te bespreken Talboom te aanvaarden. De
bisschop dreigt ermee, dat wanneer Talboom niet geaccep-

teerc1\mordt"ofte h den bisschop tot Woensdrecht een kercke
soudelaten Upmren". De bisschop pretendeert het patro-

naatschap, wat hem echter strikt genomen niet toekomt.
Intussen heeft Van den Bogaert de acte van tolerantie
al aan de bisschop getoond en daardoor met autorisatie
de dienst mogen waarnemen. i
Daags daarna machtigde de bisschop Talboom. Charles
deelt mee dat de bisschop er via z n heer, Cornelis
van Aerssen, wel meer van zal horen. H gaat verder:
"Ick hebbe den sleutel van de kercke tot nadre order van uwe
Edele."

Het draaide er op uit dat Van Aerssen Talboom niet
lustte, terw l de bisschop hem wel wilde. Van den Bo-
gaert was naar de zin van de prior én van Cornelis van
Aerssen. Maar er was nog een derde part , "de geme n-
tenaren", en die wilden noch van Hu bergen, noch van
Cornelis van den Bogaert iets weten.

Ga er maar aanstaan: twee geestel ke heren, die in het
zelfde nest wilden. Een nest, dat in feite nog warm
was van de betreurde Gabriel Roessel.

Hiermee was dus de zaak ver van afgedaan. Talboom
richt zich met veel plichtplegingen op 19 november 1713
vanuit Beveren tot Van Aerssen. H schr ft onder meer
dat h Gabriel "Rochels" op het einde van diens leven
nog geassisteerd heeft. "Soo ist dat deselven mij versoght
hebbe daer nu in sun plaats te succederen" (b staan). t j wil

op dezelfde voet doorgaan. De kerkmeesters z n hem
welgezind en er z n er twee naar Den Haag afgezonden
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om z n zaak te bepleiten.
Maar er is een haar in de boter gekomen. Terw l de af-
gezanten nog op reis waren, is het misgelopen.
Talboon1 schr jftz "Den officier van Uwe Edelhe t hebbe meg op
denselven dagh des namiddaghs willen mollesteren en Calanghieren
omme datte ik daer m n daghel kse missie hadde ghedaen". (3)

Ludovicus Talboom was dus duidel k ongewenst voor de
"Heer". Verschillende kermeesters hebben daarna nog
een brief van de bisschop doorgestuurd, maar men had
er geen oren naar.

Charles Balthazar, de schout, bericht met een schr ven
van 23 november 1713 aan Cornelis van Aerssen "den pre-
tendent Talboom is vertrocken". Verder heeft h een
copie van de brief, die " Uwe Edele aan de bisschop gestuurdt
hebbe,1M¢vanghenH'Doctor Van den Bogaert, zo schr ft h
heeft zondag j.1. z n eerste dienst gedaan. De kerk-
meesters hebben hem moeten toelatengezimwde mad 1ging\mn Ued
aan de prior van Hu bergen verstrekt. (4)

Uit de nog volgende correspondentie zal bl ken dat
Talboom en de boeren (kerkmeesters) het zo maar niet
opgaven.

Cornelis van den Bogaert doopte vanaf 2 december 1713.
H noteerde toen:

"Cornelius filius legitimus van Cornelii van Braght
et Eleonore de Beuckelaer."

H schreef z n laatste doop in op 28 mei 1714:
"ex Ussendrecht Baptizatus Siardus filius legitimus

van Nicolaes de Bru n et Anna Cabus." (5)

Op 8 december maalt de molen weer verder. Ingeze—
tenen van Zuidgeest stellen een petitie op,aan Van
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Aerssen gericht, om "M nheer Talboom" te handhaven.
Van dezelfde datum bestaat nog een stuk met voorspraak
van de kerkeraad en medeondertekend door 24 ingezete-
nen van Woensdrecht, Zuidgeest/en anderen, die b de
"Heer" voor Talboom pleiten. (6)

Volgende episode is gedateerd 19 december 1713. Dan
bl kt dat Ludovicus Talboom, via een brief aan Van Aers
sen , de handdoek nog niet in de ring heeft gegooid.
HU klaagt erover dat h op z n brief van 19 november
1713 geen antwoord heeft ontvangen. H heeft gehoord,
"datte er meer sollicitanten s n om daer te moghen Commen soo
soude het wel connen geschieden datter par avonture Eenighe sou-
den z n die tot hunne faveure me n persoon b U souden denigreren
0ff dat ik gel ck het spreeckwoort, den onbekenden den onbeminden
maeckt". (7)

Veel hoop zal Talboom wel niet gehad hebben, maar uit-
geteld achtte h zich nog niet!

0p 23 december 1713 gaat er over onze al te voorbarige
"Capellaen" Thibaut uit Bergen op Zoom nog eens een
brief ten gunste van zichzelf naar de bisschop van Ant-
werpen. 0ok deurwaarder Frenet licht de bisschop in
over de goede hoedanigheden van den "Cappellaen". Hoe
dan ook, pastoor worden te Hoogerheide zit er voor de
vluggerik niet in. (8)

Pieter Smits schr ft op 2 januari 1714 namens de "ge-
meentelieden" aan de bisschop van Antwerpen om de re-
ligieus van Hu bergen, Ludovicus Talboom, als pastoor
te Hoogerheide aan te stellen. (9)

0p dezelfde datum stelt Cornelis van Aerssen voor, dat
Ludovicus Talboom te Hoogerheide z n woonplaats zou
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houden. De wind sch nt gedraaid te z n. (10)

Er is zoveel geschr f en er zit zoveel tegenstr digs
in, dat men denkt met de "Springprocessie van Echter-
nach" te doen te hebben. Het is een story van twee
keer ja en één keer nee en omgekeerd.

0p 19 januari 1714 schr ft Cornelis van Aerssen een
brief aan z n pachter, tevenske mwester, Willem Be-
rents (van Campen). Daarin stelt h onder andere dat
het van hem, C. van Aerssen, afhangt wie er te Hooger-
heide pastoor zal worden. Terw l de kerkmeesters dit
op eigen houtje hebben willen doen. Doch uit genegen—
heid voor de ingezetenen, zal h ze de pastoor geven
die ze graag hebben. (ll)

Maar hiermee was de kous nog niet af. Men was wat de
briefwisseling over de E. H. Talboom en Van den Bo-
gaert betreft maar amper halverwege.

0p 24 januari 1714 schr ven de "voornaamste" ledematen
van de "Roomsche Kerkcke tot Hoogerhe den" een verzoek
aan Van Aerssen om toch maar Talboom te benoemen.
Z erkennen volmondig het recht van de "Heer", wegens
z n patronaatschap, om de pastoor te benoemen. Dit
stuk werd door 30 personen ondertekend. (12)

De geschiedenis gaat voort op 28 januari 1714.

Hendrick Bavens, Willem Jansen van Campen, Pieter Jan-
sen Smits en Anthony van Ordu nen schr ven dat ze de
brief van 19 januari 1714 zeer wel ontvangen hebben.
Die behelsde Talboom te Hoogerheide te laten bl ven.
Ze bedanken de Heer Van Aerssen hiervoor. Verder ver-
zoeken ze hem beleefd de benodigde acte over te zenden
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Ze willen voorstellen om in de acte een woord te laten
"vloe en" om de heer Talboom gerust te stellen. "Ende
om datte de heer Talboom nogh schrik heeft om datte heer schout
hem zo hert hebbe toegesproocken." Zij schrijven dat de ge-

commiteerden van Hinkelnoord, Woensdrecht en Zuidgeest
er ook zo over denken. (13)

Het gaat steeds maar door.
29 januari 1714: Cornelis van Aerssen heeft een con-
cept opgemaakt om,uit hoofde van z n patronaatschap,
Ludovicus Talboom te bevestigen, hem huis en kerk te
laten houden, en te laten handelen als de overleden
pastoor Gabriel Roessel.
Maar er zat nog een muis onder het meuken!
Na ingewonnen advies bu de advocaat-fiscaal, b het
Hof van Brabant, kon dit niet worden bekrachtigd. (14)

"Ende nogh niet derven doen ende hiervan missive gesonden aen
den Heer Talboom ende kerckmeesters."

In eerste instantie zou men denken aan het beslissend
schot, maar het was een losse flodder.

0nze Cornelis van den Bogaert liet ook weer van zich
spreken. 0p de 30e januari 1714 zegende h het huwel k
in van Henricus Willemsen en Elisabeth Swagemakers uit
Hoogerheide. H ging ermee door. 0p 21 mei 1714 volgde
het huwel k tussen Wilhelmus van Campen en Maria Ja-
cobs ex Ussendrecht. (15) '

Cornelis van den Bogaert doopte, volgens het doopre—
gister van Hoogerheide, het laatste kind op 28 mei 1714

H moet dus wel de sleutel van de kerk gehad hebben.
Zo kon h in het tussenliggend t dvak wel de zielzorg
uitoefenen. Intussen kr gt men toch de indruk dat Ludo-
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vicus Talboom door Cornelis van Aerssen met hele en
halve beloftes aan het l ntje gehouden werd.

We keren terug naar de briefwisseling. Cornelis van
Aerssen schr ft op 2 februari 1714 een brief aan Lu-
dovicus Talboom, monnik in het St.-Willemsklooster te
Beveren, buiten Antwerpen.
H schr ft onder andere dat h de brieven om, in ver-
band met het overl den van de pastoor te Hoogerheide
te mogen wonen en de dienst te mogen waarnemen, wel
heeft ontvangen, maar omdat de gemeente hem in eerste
instantie niet als "patronatus" wilde erkennen, heeft
h niet eerder geantwoord.
H passeert echter alles uit liefde voor de gemeente
(hoe goed toch) en laat dit gaan. In vertrouwen van
vreedzaam en gematigd gedrag, zo consenteert h , dat
Ludovicus z n woonplaats zal houden te Hoogerheide op
de manier zoals "Uwe edele voorzaat" (Gabriel Roessel)
dat heeft gedaan. En: "Ik zal Uedele omtrent de Roomse
kerk aldaer, mede door onze officier, laten conviniee—
ren". (overeenkomen) (16)

Maar ja, er was nog een maar: "voorbehoudens in alles

de tolerantie van onzen staat". In feite was het weer
gebakken lucht. De staat had immers het laatste woord.

Dezelfde dag bericht Van Aerssen wel aan de prior van
Hu bergen dat h in feite niet langer aan de verlanw
gens van de gemeente kan weerstaan en "geresolveert"
heeft Ludovicus Talboom te verkiezen. H bedankt de
prior, dat h sedert de dood van Gabriel Roessel de
kerk van Hoogerheide heeft laten bedienen. H bl ft
hopen op een goed nabuurschap, waartoe h van z n kant
zal b dragen. (17)
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Kort en goed gezegd: Cornelis van Aerssen stelt er pr s
op dat de prior zich uit deze heksenketel terugtrekt
en dat h het verder zelf wel zal bek ken.

De prior van Hu bergen moet zich wel wat op de teen-
tjes getrapt gevoeld hebben.
Gezien h Cornelis van den Bogaert nog rustig te Hoo-
gerheide verder liet pionieren. H zat er einde mei
1714 nog,wat inschr vingen in de registers van de parochie
getuigen.

In een in het Frans gestelde brief van 22 februari
1714 in een onbekend handschrift, laat een onbekende
aan "Monsieur", waarsch nl k Cornelis van Aerssen, we-
ten dat Ludovicus Talboom niet ter plaatse is. (18)

Zou Ludovicus Talboom het uiteindel k zat geworden z n?
Het moet hem, die men herhaaldel k "Hoogerheide" in
het vooruitzicht had gesteld, wel droef te moede z n
geweest.

0p 6 april 1714 veranderde de milde toon van de ker-
keraadsleden. In een aan Cornelis van Aerssen op die
datum verzonden brief, deelt men mede "omme wegens den
pastoor niemendal voor recognitie te geven". Z moeten
ook zalle "jaeren f 25 aen den schout gheven, wat onmoghele k
niet en kan, oppe gevolg te worden dat de Geme nte te slegt sou-
de s n." "Dat s lieden den Heer veel respect toonen. Dat s den
Heer versoght hebben eenen pastoor te hebben naer haeren sin.
S seggen oock dat so lanck als Van den Boegaert daer pastoor
is dat s in de hu sheur niet eenen du t sullen betaelen, dat
in het cort wanneer alles so bl ft liever geenen pastoor hebbe."(l9)

De boot bleek nu duidel k aan. Men was het beu om aan
het l ntje gehouden te worden. Van Ludovicus Talboom
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is er geen vermelding meer. De schellen zullen hem wel
van de ogen gevallen z n. H zal wel in de gaten ge-
kregen hebben dat de burgerl ke Hoge Heren in Den Haag
hem blokkeerden.

0p 29 mei 1714 verzoeken lieden van Ussendrecht, via
de schout, om Van den Bogaert te rappeleren (terug te
roepen). (20) Heer Van den Bogaert en de prior z n,
als bekend in de slag om het patronaat van Hoogerheide,
niet direct op het verzoek, om zich terug te trekken,
ingegaan.

0p 30 mei 1714 gaat er een schr ven van prior Moutwier
naar Van Aerssen met de belofte dat h Cornelis van
den Bogaert "thuis zal roepen". (21)

0p 4 juni 1714 bericht de schout aan ene monsieur dat
h de Hu bergse pastoor verzocht heeft terug naar z n
klooster te gaan. (22)
H sch nt in juni 1714 terug naar Hu bergen te z n ver-
trokken. Van Ludovicus Talboom is geen spoor meer.
Men zit dus te Hoogerheide zonder pastoor!

0p 1 juli 1714 komt Willem Barendse van Campen in ge—
melde brief aan Cornelis van Aerssen met een nieuwe
kandidaat op de proppen.
"M nheer ick en ben van de geme nthe versocht om m n heer te
scr ven vanwege de heer Geeraert Verhoeven den priester dien b
me n heer gheweest is, den welcke prister w nu tot Santvliet
dre re sen hebben horen preecken ende veel contentement aan de
geme nte doet. Soo is het ootmoedigh versoeck aan de Heer, dat
het uwe edelhe t belieft soo goet te willen s n om aen ons den
vernoemden Heer tot onsen pastoor te moghen hebbe, etc." (23)

1 _
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Cornelis van Aerssen was met het geschr f van Willem
Barendse van Campen allerminst opgezet, en laat dat
in z n antwoord duidel k bl ken.
"Willem Barends, ik mag wel l den dat van Uw gemeente iemand
een pastoor hoort, maar dat, en niet meer. Uedele heeft eens
aangehouden, dat Talboom geconsenteerd zou worden. Als Uw gemeen-
te nu weer bl ft aanhouden, dan zou dat maar dwang l ken. Dat
moet toch niet zo z n." t j gaat \u2rder: "Ick heb me onder-
tusschen ook geinformeert en ik hebbe goede en trouwe informaties
van den persoon ontvanghe. En wegens dese mun persoon sal ick
naeder onderstaen. Maeckt geen onrust offt Uedele sult de kerck
qu traken door Uedeler ghewoel." (24)

Daar was geen woord Frans b . Van Aerssen wilde niet
voortdurend gedirigeerd worden en vanuit z n positie
en z n protestantse overtuiging wel enigszins begru-
pel k.

0p 3 juli 1714 schr ft Cornelis van Aerssen aan pas-
toor Van de Wiele, en niet al te vriendel k,onder meer:
"Ick sie wel dat Uedele, Den Heer Bisschop, en de boeren het
eens z n, doch die maniere van doen behaeght m niet.Nu wil men
weer Van der Hoeven, doch desen declineer ick. Doch gelieft den
Heer Bisschop daar te senden, Melchior Warberg, religieus van
de paters Predikheren te Antwerpen. Want dat heeft den eerwaarde
toch maar te belasten, aanstonts dat he en dat bekent maeckt,
me een briefje te scr ven, alvorens hem te convenieren, en an-
ders soo sie ik daer en van aff." (25)

Het "gat" was nog niet opgevuld. Toch komt er op 9

juli 1714 nog een bericht ten gunste van Warberg van
Van Sambeeck uit Wouw aan Cornelis van Aerssen:
"Dat geen een, maer verscheidene maelen over de conduite van
den predikheer Van Warberg hebbe geinformeert".1Hj b8S]JJit!
"datte Eedele wel geenebeter en de bequaamer sal kunnen vinden".(26)
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12 juli 1714: het gekrakeel gaat verder. Pieter Geps
klaagt b Cornelis van Aerssen, dat h teveel pacht
moet betalen. H maakt ook van de gelegenheid gebruik
om ook iets ten gunste van Gerardus Verhoeven ten bes-
te te geven. Van Aerssen zegt wel een pastoor te Hoo-
gerheide te gedogen, maar dan een die hem zint en die
dus van hém komt. Men bl ft maar over Van der Hoeven
bezig, schr ft-h en die wil h niet. Dan was Van den
Bogaert nog beter.Ze, ook enige kerkmeesters, moeten
ophouden met woelen. H wil een persoon voor de hele
gemeente. Als z zich rustig houden, zullen z vlug
een goede pastoor hebben. (27)

Gezien Pieter Geps een inwoner van Ossendrecht was,
ging dit initiatief waarsch nl k van Ossendrecht uit.
Er was over het algemeen géén eenheid in het optreden
en er was ook nog géén pastoor!
Volgens een schr ven van 15 augustus 1714 door Schout
Balthazar aan Cornelis van Aerssen zit de zaak nu goed
scheef. H heeft onder meer horen zeggen dat Barend
Hussaert naar Den Haag "gestiert" was door die van
Woensdrecht, om b de fiscaal te vragen, diensten te
Woensdrecht te mogen doen. H heeft Hussaert gevraagd
hoe het uitgevallen was. "Datten hij datte niet en don konne
ofte tollereren kostte, enne datte Uedele een groot vrind van
Uedele was."
"Verder heeft er een priester met authorisatie van de bisschop
vandaag dienst gedaen te Ossendrecht in de schuur van "Claes
Theune" en in de middag "gecatechiseert" aan de kinderen. Er zal
de volgende zondag daar weer dienst worden gedaan. Hendrick Ba-
vens heeft m verzocht of U zo goed wilt z n in Hoogerheide Pa-
ter Warbeeq of een die U zal ordonneren, dienst te laten doen
als pastoor. Dan zal men wel tevreden z n, en dan zal "diejen
van Woensdrecht" wel weg moeten, want die kunnen er geen onder-
houden. Ik heb al gezegd dat ze een request aan Uw Edele moeten
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sturen, maar dat durven z niet te tekenen. Z hebben al zoveel
getekend. Maar als er een zal z n zullen z zeer bl z n."

De zaak zit lel k in het slop en van eenheid van han-
delen is geen sprake. Ussendrecht en Woensdrecht waren
op eigen houtje aan het pionieren en in de schuurkerk
van Hoogerheide gebeurde er niets.

0p 30 augustus 1714 een postscriptum van Balthazar
Charles aan Cornelis van Aerssen. Na het sluiten van
de brief komt Claes de Bru n met Willem Barentse nog
binnen. Claes de Bru n heeft hem verzocht"den paap"
die tegenwoordig te Woensdrecht dienst doet aan Hoo-
gerheide te geven.
"Dat h sien soude van de Geme nte van Woensdrecht dat die weder
tot Hoogerhe den souden comen naer de kerck." "Ick hebbe geseght
indien dien paap naer hier comme dat ik en hem be den kopp zou
gre pen en hem wel sal kre gen." (28)

Het ondoorzichtig gedoe van de toch wel zeer verdeelde
parochianen van Hoogerheide e.o. zet zich voort.
Want wie zou verwachten dat "den paap" te Woensdrecht
de door Van Aerssen geweigerde Gerardus van der Hoeven
zou z n? De"boeren" hebben hem daar ongetw feld toe
aangezet. Men heeft toch wel een huichelachtig spel-
letje gespeeld.

Men leze onderstaande eens aandachtig.
Van schout, burgemeester en schepenen der heerl kheid
Woensdrecht, 6 september 1714 aan Cornelis van Aerssen
0.a. "Wu hebbe opt d ontvanghen een missive in dato 29 augustus
inhoudende dat den advocaet-fiscaal van Brabandt heeft klagten
ontvanghen dat binne dit dorp een seekere Roomsche priester met
naame Gerardus van der Hoeven sich niet ontsien heeft zich te
neder te setten om den Roomschen dienst te pleegen, daer noch-
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thans no t voor deesen eenig Rooms priester heeft durven doen,
ende alsoo dit str dende is met de placcaeten,etc, etc." "W
sullen alles doen omme ditte in de toekomst te beletten, omdat
sulcks str digh is met de artikelen van den polityke Reformatie."(29)

Verschillende schepenen hadden wel een bepaalde sub-
stantie op hun hoofd. Meerdere schepenen waren, b
echt gebrek aan protestantse schepenen, katholiek.

Een zeer onderdanig schr ven van Gerard van der Hoeven‘
op 19 september 1714 aan Cornelis van Aerssen.
H schr ft dat h van de bisschop van Antwerpen ver-
staan heeft dat de Heer Van Aerssen de goedheid heeft
gehad om hem te admiteren als pastoor te Hoogerheide.
lets, waarvoor h zeer dankbaar is. H zal hem alt d
respect tonen. Als h iets misdaan heeft zal h dit
trachten te herstellen. Verder zal h zich in alles op
correcte w ze naarhem, Van Aerssen, voegen. (30)

Een l feigene zou het hem niet verbeterd hebben. Maar
toch, langzaam maar zeker bereiken "de boeren" hun doel.
0p 27 september 1714 bericht een zekere Heer Blois aan
Van Aerssen, dat h naar de bisschop van Antwerpen ge-

weest is in verband met de benoeming van Van der Hoeven
als pastoor van Hoogerheide. H is daarna b Cornelis
van Aerssen geweest, doch trof hem niet thuis. Deze was
naar z n heerl kheid Meteren vertrokken. H heeft ge-
handeld volgens de instructies van Cornelis van Aerssen
en heeft een depeche van de bisschop meegekregen, en
een brief van Gerardus van der Hoeven. Deze brief is in
origine b gevoegd. Hopend dat alles wel bevonden zal
worden en de schout order zal willen geven priester
Van der Hoeven te convenieren en te admiteren tot de
dienst van Hoogerheide.
Van der Hoeven zal nog een 10 tot 12 dagen te Antwerpen
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moeten bl ven en verzoekt Uedelede acte aan de bisschop
terug te zenden. U zou er goed aan doen een cop van
de brief te laten maken. (31)

NUTEN (Voor afkortin en zie blz. 13)__ 9 1

OD\JO'\U1-l>\:~J|\Jl—'

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A.R.R. in G.A.B. Inventaris W.A. van Ham. Inventarisno 2634.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
D.T.B. W1 Hoogerheide S.N.B.Z.
A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2634.
Ibidem.
Ibidem.
Gedeponeerde archieven door Drs. W.

in G.A.B. inventarisno 2634.A.R.R.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
D.T.B.
A.R.R.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

W 10 Hoogerheide S.N.B.Z.
in G.A.B. inventarisno 2634

Brand. Inventarisno 176 in B.A.B



- 53 —

HOOFDSTUK 5

GERARDUS VAN DER HOEVEN

0ver hem is,in het licht van z n korte verbl f te Hoo-
gerheide, veel papier vuil gemaakt. Teveel!

Gerardus speelde al clandestien voor pastoor te Woens-
drecht en sch nt toch het doopregister te hebben gehad
H doopte al op 30 augustus 1714. (1)

H sch nt officieel benoemd te z n rond 25 september
1714.
0ngeveer half september 1714 geeft Cornelis van Aers-
sen aan z n schout opdracht Gerardus van der Hoeven

te convinieren en te admiteren.

Cornelis van Aerssen schr ft een memorie over datgene
wat er zich in september tot 18 oktober omtrent de be-
noeming van Gerardus van der Hoeven voorgedaan heeft.
"Het werk van de verkiezinghe van een pastor tot Hoogerheide dat
die van Woensdrecht complotten maeckten, en niet te Hoogerheide
laten malen, geen goed van mu te pachten, etc. etc.
Dat het tot een conflict uitgebarsten zou z n, dat het veel on-
rust inplaats van genoegen gekost zou hebben.
Verder werd m door Dhr Hoornaar wegens M nheer Blois, waarne-
mende de zaken van de geestel kheid alhier, voorgeslagen of de
zaak niet was te schikken met een nieuwe acte. Zo heb ik op de
lle september aan Dhr Blois voorgeslagen Van der Hoeven 10 a 12
dagen te Antwerpen te houden, hem de acte te geven, op m n pre-
sentatie, als order, Van der Hoeven m doen schr ven, en die
copie toezenden. Ik hem dan attesteren en convinieren."
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BENOEMING:

"Proposito nobis a Dominus de Hoogerhe den Gerardo van der Hoe-
ven. Proposito seculari pro cura loco mortii Gabriel Roessel."

"Ik heb de 27 september 1714 de copie van de benoeming naast het
orgineel gehouden, hem vergeleken met de principale acte van de
bisschop en Hoornaar bericht te admiteren en convinieren."

"Me s schr ft m van Ossendrecht dat Van der Hoeven op de 18
oktober 1714 z n eerste dienst heeft gedaan.
De boeken z n geaccordeerd om, boven de huur van m n woning,
f 30 per jaar aan de schout te betalen voor protectie. De bis-
schop was voor een wereldl k priester als meer overeenkomende
met de placcaten van het land, en omdat die van geen klooster,
maar absoluut van hem dependeren." (2)

Cornelis van Aerssen was om velerlei redenen, maar
vooral zakel ke, door de knieen gegaan. Z n molen, z n
troetelkind, moest malen, en z n gronden moesten pacht
opbrengen.

Uit de stukken bl kt dat Petrus Josephus de Francken,
bisschop van Antwerpen, op 20 september 1714 z n fiat
aan de benoeming heeft gegeven. (3)

Uit de omslagen van het "hoofdgeld en het gemaal" over
1714 bl kt dat die van Woensdrecht zeer goed geweten
hebben, welk spelletje ze aan het spelen waren. In ge—
noemd jaar staat G. v.d. Hoeven daar als ingezetene
ingeschreven. (4) In feite had men Cornelis van Aers-
sen in de tang, en h koos daarom eieren voor z n geld

Gerardus v.d. Hoeven zou het te Hoogerheide niet lang
maken. Slechts twee jaar vinden w hem onder de inwo-
ners.
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Te Hoogerheide staat h in 1715 en 1716 opgeschreven
in de lust voor het hoofdgeld en het gemaal. (5)

Van der Hoeven schreef z n laatste doop in op 2 sep-
tember l7l6.(6) H zegende de laatste trouw te Hoo-
gerheide in omstreeks half september l7l6.(7)

Er moeten al eerder geruchten gegaan z n dat het Ge-
rardus van der Hoeven te Hoogerheide niet naar den
vleze ging. H moet reeds een t dje voor z n werkel k
vertrek te kennen hebben gegeven z n pastoraat te Hoo-
gerheide er aan te willen geven. Pater Willem Brouwers
van Hu bergen is er als de kippen b om Z.E.H. Thomas
Bellen naar het vacant komende pastoraat te Hooger-
heide te laten solliciteren.

0p 3 augustus 1716 schr ft Thomas Bellen, van de orde
der predikheren, aan Cornelis van Aerssen om admissie
voor de pastoorsplaats van Hoogerheide:
"Aengesien ick bewegt ben door fra e mannen (prior Hu bergen?)
ende met er door de bewoonders van Ossendrecht, Hoogerhe den
ende Woensdrecht om te aenveerden het pastoorsschap tot Hooger-
he den, alwaer uw hooghe t heerschapp hebbende, so ist dat ik
wel wetende dat ik sonder eenighe gratie en de verghunninghe dit
ampt niet kan mochte behoore te aenveerden Comen diens volgens
dit briefken oedtmoedel k suplicieren ende bidden uwen edelen
persoon omme m ondschreeven ghelieve te verweerdighen, ende
te beghaven met het bovengenoemt ambt, welck doende m sult ver-
plichten en oblicieren om met respect in alle voorvallen te
thoonen, dat ick ben van U Hoogedele Heere en uwe gheheele Edele
familie eenen oedtmoedighen dienaar.
Hu berghen Pater Thomas Bellen
3 augustus 1716 Lector van het Predickheeren

ordre" (8)
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Pater Willem Brouwers doet in een brief aan Cornelis
van Aerssen van dezelfde datum, via een ietwat sl me-
rige inleiding, ook nog een flinke duit in het zakje:

"Hu bergen 3 augustus 1716. Pater Wilhelmus Brouwers.
Aan sun Edelheid Cornelis van Aerssen, Heer van Hoogerhe de,
half 0ssendrecht, Den Triangel, Meteren, etc.,etc."

In eerste instantie smeert h Van Aerssen flink wat
stroop rorui de mond. t j zegt: "dat de jagt toecomende is,
dat s ne winthonden wel en is souden willen stellen, dat we
goetghevonden hebben nu nogh een windhont die me vast toege-
seght is, dat wanneer ick hem sal becomen hebben, hem sonder
te dverlies hem aen M nheer sal toesenden."

Vervolgens deelt h mee dat de pastoor van Hoogerhei-
de afscheid van z n gemeente heeft genomen en een dag
of vier, v f geleden is vertrokken. "M@iHeer,enmapar-
ticuliere vrind", zo gaat t j verder, "lck ken een seer be-
kwaam man: Thomas Bellen die ons v ff maenden lanck als lector
seer loffel ck gediendt heefft. Die van s nen overste van de
predickheren patent hebbe gecreegen omme te gaen doceeren te
Rurmonde Waerover onsen prior seer droef was ende w berooft
sun van een so dapper man."

Kortom, h zou de waardige opvolger van Gerard van
der Hoeven z n en dit terw l de man, zoals de regis-
ters bevestigen, nog in functie was. H eindigde met
het nodige gevlei:
"M nheere, uwe Edele en seer gehoorsaemen dienaer Frater Wille-
helmus Brouwers, religieus tot Hu berghen. Me n Hantkussinghe
aen Mevrouwe en 'd Heer van Voshol." (9)

Hiervan kr gt men toch wel een bepaalde smaak in de
mond. Het amicale ligt er toch wel wat te dik bovenop
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0p 1 september 1716 bericht Adriaan Muts, als schepen
van Woensdrecht, om een andere pastoor gezien Gerard
van der Hoeven bedankt heeft.0p het klooster te Hug-
bergen is, zo deelt h mede, een Predikheer die zich
presenteert om de gemeente van Hoogerheide, Woensdrecht
en Ossendrecht te dienen. (10)

Cornelis Muts, Nicolaas Anthonissen Smits, Nicolaes
de Grauw en Hendrick Bavens verzoeken op 10 september
1716 Cornelis van Aerssen om Thomas Bellen tot pastoor
te mogen hebben. Z hebben Van der Hoeven gevraagd of
hij nog wilde blijven. "Ende heefft gesijt neen!"

Dezelfde dag schr ft schout Lambertus v.d. Moer aan
Cornelis van Aerssen. H bericht dat de hele kerkel ke
gemeente Thomas Bellen tot pastoor wil hebben. Dat h
ze, op order van z n "Heer", Cornelis van Aerssen, b
zich heeft geroepen en dat ze eenparig om Bellen ver-
zocht hebben. Dit zou volgens de kerkmeesters ook de
bisschop zeer aangenaam z n.

Pastoor V.d. Hoeven, zo gaat h verder, heeft in de
kerk gezegd, dat h zou vertrekken als z n gemeente
was voorzien. Dit in de hoop om elders een aanstelling
te kr gen. Maar h hoort dat hem dat niet lukt. H zou
daarom wel hebben willen bl ven. Niemand wil hem echter
nog hebben of iets aan hem betalen. Men heeft geen res-
pect meer voor hem. H verzoekt zeer beleefd daarom
Thomas Bellen maar aan hen toe te staan. (11)

0p 21 september 1716 nogmaals een aanbeveling van Lam-
bertus v.d. Moer aan Cornelis van Aerssen. (12)

De komst van Thomas Bellen nadert. 0p 1 oktober 1716
richt h zich nog eens tot Cornelis van Aerssen om pas-

Q -
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toor te mogen z n. Dit op verzoek van de gemeenten
0ssendrecht, Hoogerheide en Woensdrecht op conditie
dat h zich binnen veertien dagen b de "Heer" vertoont
"Wil me echter van dese re se ontslaen, weegens de groote oncos-
ten daeraan verbonden. Ende omdat er bu voorval van ernstige
ziekten e mand in de gheme nten moet s n.Dat den bisschop van
Antwerpen verleiden Dinsdagh naer 's Gravenhage is vertrocken
en s ne Edele hier en over sal spreecken ende sal trachten in
Uwe verlanghens te voldoen." (13)

Cornelis van Aerssen geeft op 6 oktober 1716 antwoord
aan Thomas Bellen inzake z n brief van 1 oktober 1716.
"Ik heb uwe brief wel ontvangen maar geen bericht gegeven omdat
ik absent was. Ik heb ook willen weten of U aangenaam was b de
gemeenten en U de keus was van de Bisschop van Antwerpen. Ge-
zien m n bevinding Consenteer ik U om op de Heerl kheid Hoo-
gerheide te resideren en de Roomse kerk te bedienen gedurende de
tolerantie van de staat, of ons opzeggen.
Ik zal de schout opdracht geven U daar toe te laten met de
strikte aanbeveling rust en vrede te bewaren onder de gemeente.
En hun adviseren U het nodige respect te tonen."

Het vervolg eindigt dat de schout de lector toelaat
en hem z n brieven overhandigt. (14)

Intussen had Thomas Bellen al op 2 oktober 1716 z n
eerste doop verricht. (15)

De "eerzamen en getrouwhe" Thomas Bellen, zoals h la-
ter werd genoemd, wist b z n benoeming niet wat hem
allemaal boven het hoofd hing. Als h dit had geweten
dan had h zich waarsch nl k bedacht. En weer zou blu-
ken dat iedere "gheme nte" wat anders wilde.
Van "koetsier" Bellen zou veel worden gevraagd.
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HOOFDSTUK 6

THOMAS BELLEN

Thomas Bellen,op wiens personalia we nog zullen terug-
komen, moet z n pastoraat aanvankel k rustig z n be-
gonnen. 0p 4 februari 1717 doet h een mededeling aan
Cornelis van Aerssen. Deze mededeling zal hem van z n
rust beroven en voor een lange t d een bron van grote
zorg worden.

H schr ft o.m.:
"Seer Hooghedele Heer,.....
datte dieghene die de tegenswoordighe kercke aan de Roomsche ghe-
meente verhuert wil datte s dese koopen ofte de kercke tot het
vorigh gebruick te laten, omdatte er op die plaetse grond ghenoeg
is willen de kerckmeesters daer een nieuwe kercke laeten bouwen.
De oude kercke regent in." (1)

Cornelis zal z n oren wel gespitst hebben; de "paep"
wi1de,met de kerkmeesters incluis, méér dan een deel
van een schuur en die dan nog inzegenen ook.
B de volgende overeenkomst is Van Aerssen niet betrok-

ken en deze gaat dus min of meer buiten hem om. lets
wat fout zou lopen.
0p de 23e september 1717 is een overeenkomst getekend
tussen Wouter Adriaansen uit Hu bergen en de eerste
comparant Barend Willemsen van Campen, mede-comparant
van Thomas Bellen, over de verc nsing van 10 roeden
grond ten behoeve van de Rooms Katholieke gemeenten van
0ssendrecht, Woensdrecht en Hoogerheide.
Voor het timmeren van een kerk voor dezelfde gemeenten
gemerkt 0ost 's—Heerenstraate, Zuid—West en de Noord.
Duueerste comparant, Barend Willemsen van Campen. (2)
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Cornelis van Aerssen zal wel hevig geschrokken z n,
toen h op 23 september 1717,via de schout, een bestek
van een "nieuwe roomsche Kercke" ontving. lets wat hem
rauw op z n dak moet z n gevallen. '
De schout stuurde op 23 september aan z n Heer, Cornelis
van Aerssen, een bestek van een nieuwe Roomse kerk. Het
is het bestek dat overeenkomt met de tekening van een
kerk, die U hierb zult aantreffen. Deze kerk diende
afgebroken te worden, omdat ze te groot en te fraai was!

Men geeft ook de maten van de beide kerken:
0ude kerk Nieuwe kerk
lengte: 42% voet lengte: 70 voet(=641/4 R nl. v )
breedte: 27% voet breedte: 32 voet(=29% R nlandse

Ze zou 14 roeden beslaan.
N.B. De (gemene)voet = 30 cm.

De R nlandse voet = 31,4 cm.

Volgens een schr ven is ze op 29 november 1717 "geavmv
ceert tot het dekken toe, en bl ft zo in z n geraamte staan". In

een volgend schr ven van 2 december 1717 heeft ze v f
gebinten en tussen ieder gebint twee st len. Boven vast
in de "worm" en onder in de plaat. Hoog tussen de bei-
den 9% voet, en de st len van de gebinten 4% voet.
(Het was dus bukken geblazen) De oude kerk is 42% voet
lang en 27% voet breed."Die van U aldaar voor meer dan 1200
mensen 72 voet lang en 36 voet breed, R nlands.
Consent vooreen kerk van 54 R nlandse voet langs de buitenkant
gemeten, dat is 59 gemeene voet, en breed 29% R nlandse voet,
hoog buiten de grond, de wangen, 6 voet en breed 29% R nlandse ')
voet en twee (glasen) vensters zou misschien nog gaan."

Pastoors bogaard is van doren tot doren 66 voet. De oude kerk 42%
voet, breed 27% voet,R nlands . De nieuwe kerk,lang 70 voet,zou,
na het aftrekken van rabat,1l voet 59 gemene voeten lang z n. (3)
') De wangen z n de z muren, in dit geval z beschot.
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Het ontwerp had alleen een stenen fundering. Als de le-
zer het achterliggend ontwerp bek kt, dan bemerkt men
daar 4 "glasen" in. Ze moesten indert d zo hoog staan
dat men niet naar binnen of naar buiten kon k ken.
0ndanks dat het toch nog maar een bescheiden schuur
was, was ze toch te "groot" volgens de "Heer".
H spreekt over deze schuurkerk als zouden er 1200
mensen in kunnen. Zou dit z n doorgegaan dan had men
ze in feite moeten stapelen. Maar, zoals bekend, het
ging niet door.
Van Aerssen voelt zich bu de neus genomen. In een schr -
ven van 19 oktober 1717 schr ft h aan de schout, Lam-
bertnis v.d. Moer: " Dat men sonder eenighe toestemming met
de verkiesing van de gront en den timmer doorgaet. Ick en sal dat
sonder m ne toestemming niet en door laeten ghaen ende sal so
nodig imant sturen."

Dat men hem geen toestemming had gevraagd, maar vooral
dat men, buiten hem om, ook grond van derden had ge-
kocht om er toch op te bouwen, is hem dest ds in het
verkeerde keelgat geschoten.

De affaire gaat op 26 oktober 1717 verder. Dan bericht
hij aarl Var: d8]? Moer: "Aangaende de paepsche kerk hebbe ik een
besteck wel ontvangen maar tot m n overkomst gewacht om u te ant-
woordden. Het concepte is te groot en ik moet toch eerst consente
geeven voor s connen beginnen. S moeten een figuratieff van dat
andere land hebbe en ick moet weten waer die staen zal. 0ock
moeten m andre condities belooft werden. S moghen niet timmeren,
wel prepareren, niet oprichten. Het stueren van een besteck is
niet ghenoeg. Er magh niets tegen m n order ghedaen worden, oft
ik zou hem beklaeghen." "Alles is tot hunne eighe verantwoordingh.
Ende so s n ze gaen timmeren alles sonder acte ofschreeft of so."(5)

Zoals men al weet ging het feest zo niet door! Dat er
echter nog zoveel water door de Schelde moest vloeien,

1 - 4
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eer alles in kannen en kruiken zou z n, had ook toen
waarsch nl k niemand verwacht.

0p 29 oktober 17l7.gr pt Cornelis van Aerssen weer naar
de ganzeveer en schr ft aan Van der Moer dat men hem
onvoldoende heeft ingelicht. H wil meer weten van de
toeleg. "Ze vragen m door U om grond te verc nsen. Ik denk dat
de grond van de oude kerk daarb inbegrepen is maar men stuurt
mu geen copie of figuratief. Men stuurde mu tegen october een
concept veel te groot. Ik dacht dit is een werk voor de zomer
en niet voor de winter. Ze zullen m nog wel komen spreken.
Z z n begonnen alsofftik er niet ben, en zo een grote kerk zal
ik niet toestaan,maar als men content is met de oude breedte en
lengte, dan zal ik die kerk toestaan. Die zal m b de Hoogmo-
genden niet schaden." "Z mogen iets achterwaarts bouwen maar
niet voordat ik m n consent zal hebben gegeven. De bouw dient ge—
stopt te worden. Ik moed alles exact weten. Waaraan heb ik het
verdiend," zo besluit h , "om met zoveel kleinachting behan-
deld te worden." (6)

ThomasBellen komt zeer nederig op 1 november 1717 Cor-
nelis van Aerssen te schr ven. H vraagt de kerk te
mogen voltrekken, anders vreest h :"de\wrstn nghe\mn
de Geme nte en datte terwe l s allen hebbe b dgedraghen".

De kerk is nu b na af, en er z n in het dorp wel schu-
ren die 20 voet langer z n, 10 voet breder, en ook hoger
"Er moeten wel seshondert menssen in connen ende als men daer
affrekent twee autaren en eene preeckstoel dan sal se nog kle n
ghenogh wesen. Ende ick ben seker dat uwe hooghedelhe t om met
volcomen consent sult laten bouwen." (7)

Pastoor Bellen was wel een vriendel ke en nederige pleiter maar
het resultaat was nihil.

Dezelfde dag dat Bellen naar Van Aerssen schreef, deed
Lambert v.d. Moer dit ook over de protestanten, die
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zeer \uerbolger1 zun. "De kerckeraad van Ussendrecht en Woens-
drecht gisteren 31 october 1717 om 9 uur om de acte van despo-
sitie te valoriseren en te resolveren een extra ordinaire Classis
te houden." "Ick en can gheen redenen meer vinden hem te over-
tuigen omtrent de Roomsche Kercke. Ick heb de nodighe maatrege-
len genomen omme den bouw stil te leggen." (8)

Het is in godsdienstige kringen algemeen bekend dat de
dominees de overheid tegen de "paepschen" opstookten.
0p 4 november 1717 gaat er een zeer lange brief van
Cornelis van Aerssen naar schout Lambertus van der Moer.
Hu schruft o.m. dat pastoor Bellen zich heeft voorbu
gelopen, dat hu en de gemeente in opspraak zun gekomen
door de l<erk. "Laat hem bu U komen opdat een en ander schrif-
teluk kan worden geregeld. Dat men mu wel gesproken heeft over
de kerk maar ik steeds op hun voorstellen gewacht heb. Hu zich
pretendeert, om mun eer met interest te verwaarlozen. Alle moei—
lukheden moeten aan hun zelf geweten worden, en niet aan mu.
Ik wil een heerlukheid van mun naam niet ingecorporeerd hebben,
maar wel aan de ingezetenen het gerief van de Roomse Godsdienst in
gematigheid toelaten. Daarom had ik al lang moeten hebben een
"authenthieke copu van hun verreusinghe en dessun" om mu de juis—
te plaats voor te stellen. Zu mogen voor mun consent te hebben
niets meer doen of veranderen,maar er zich mee moeten vergenoegen
mu schrifteluk beloven zich daar aan te houden.

Men heeft mu tevoren verzocht, te mogen timmeren aan het zuid-
einde van de bogaard van de pastoor. Ik zal die plaats om ge—
voegswille accepteren/accorderen, en gering op een andere, maar
verruimde plaats in de Noordschans van het land van Hendrik Ba-
rends, Zuidwaarts de Hof van Jan Barends. Maar niet te beginnen
zonder mun schrifteluke toestemming."

Hu wil de ingezetenen het gerief van hun godsdienst ge-
ven, maar wat ze nu opgezet hebben is te groot. Geen
twee autaren, dat gaat het gerief te boven. "Wat nnmen
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de mensen van nij zeggen als ik zo een "machinatie" zou toelaten.
Dan komt er misschien nog een "Schoolhuijs" onder, en een ander
"beijtinneree" Dan een klopjeswoning voor 3 5 4 personen en nog
een onderkomen voor passanten. Als het zover zou komen zo zou ik
mun goede naam daaraan exposeren. Daar bewaar mu God voor, ik
daarom geen timmer zal toestaan dan met gelimiteerde lengte,
breedte en hoogte. En dat is gunst genoeg daar moeten ze mu voor
bedanken. En laat er iemand komen om alles vast te stellen.
Laat de pastoor zich zelf verwuten dat hu mu zo behandelt, en zo-
veel chagrun aandoet. Ik hoop dat U de depeche zult ontvangen
hebben en mu daarover schruft. Ik wens wel dat U de pastoor daar-
over spreekt alsof het van Uedele zelf komt. Maar hu toch merkt
dat ik er van weet." (9)

In dit lange, toch zeer ingekorte epistel moet Cornelis
Van Aerssen begrepen hebben dat Bellen tussen verschil-
lende vuren zat. Hu was ook niet te benuden met zun
driespan. Nog op dezelfde 4 november 1717 doet Cornelis
van Aerssen verslag over zun onderhoud met de dominees
van de Classis Bergen op Zoom. "Nu doe ik onderstaande
brief die U aan de pastoor copieert en doe er een weinig lak on-
der. Ghisteren sun Dominee Lagh en Van Houten en Van Gastel als
gedeputeerden van de Classis Bergen op ten Zoom en Tholen uut
naam van de Classis, wegens den ghrooten timmer, met dreugement
van meu te beclaegen. Ja ik hebbe haer getoont dat het buuten mun
kennis en bu surprise so gheschiedde. Ende, dat ick reeds verbod
hadde gedaen om daer mee voort te gaen. Meet eens de tegenwoor-
dige breedte en lenghte en hooghte en send het mu als ick een
ordenteleuke timmer sal toestaan, tot gemack en gerieff der in-
gesetenen in redeleukheud ende sodanigh, dat ik sonder op-
spraeck van meune eer en sonder klachten van der Staet sal dur-
ven doen. Buuten Den Haag kwam eens last eene kerck af te breecken
die al twintigh duusent gulden gekost had omdatte ze te groot
aanghelegt was!"

1
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Cornelis van Aerssen blukt toch niet zo'n onredeluk
man te zun. Ondanks zun zeer hoge positie moest hu
zich inhouden voor de dominees en de "Staten".

8 november 1717 heeft Lambertus van der Moer zun pen
weer aangepunt om zun "Heer" te berichten dat hu, vol-
gens opdracht, de pastoor 't voorstel gedaan had de
"paepsche kerk te stellen in zun bogaard" en dit alles
geheim te houden. Dat pastoor Bellen de kerkeraad heeft
moeten inlichten en dat de bouw is gestaakt. Uedele kan
hieruit wel opmaken dat zoiets niet verborgen kan blu-
ven."De beroering die dit alles heeft teweeggebracht
heeft mij genoodzaakt U kennis te geven. Dat een partu
gezegd heeft dat dit orders waren van de "Staat". De
andere van de Heer, en de derde partu geeft de pastoor
de schuld. Zover, dat de pastoor oorzaak zou zun van
zodanige kosten reeds gedaan bu de timmer. Dat de pas-
toor onder een hoedje zou spelen met de "Heer". Dit
volk begrupt de zaak niet en is zo desperaat dat ze
niet weten, wie nog meer te kunnen beschuldigen. Ze
geven mu mede de schuld, vooral die van Woensdrecht,
met een zodanige passie die schadeluk voor mu kan zun.
lk heb de pastoor aangeraden, die net als ik in de
uiterste verlegenheid is gebracht, "patience" te hebben
tot Uw Welgheboren nader schruven: Ik beklaag die man
die zodanig van zun gemeente wordt behandeld.Wat be-
langt het verplaatsen van de kerk zegt de pastoor: Hu
kan de gemeente om dese te verplaatsen niet bewegen."

Het accoord met Wouter Adriaansen van 23 september 1717
brak hem zuur op. De op die plaats waarschunluk gedane
timmer, was er zeker te veel aan!

"Ik vertrouw," gaat \lan der Moer verder, "dat Uedele om de
galligeerde redenen ten faveure van deze zaak zoveel wezen zal
als mogeluk is, anderszins te zien als mogeluk is, een grote
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diversie, maar ook een separatie te voorkomen. Ik hoop niet dat
Uedel mun schruven kwaluk zal nemen." (10)

Daar had je het gedonder in de glazen. Pastoor Bellen
moet niet meer van toeten of blazen geweten hebben, met
dat volkje dat alles beter wist. Ze waren hels op de
pastoor, die maar al te goed wist dat hu alleen met ge-
duld te hebben met zun parochianen en de overheid iets
kon bereiken.

De kerkeraad van de Roomse Gemeente meende er op l5
november 1717 goed aan te doen om ook nog eens zun vi-
sie te geven aan Cornelis van Aerssen.
Ze vragen en bidden om hun kerk te mogen houden en ver-
der te mogen bouwen en beloven er geen huis voor de
pastoor bu te bouwen. De pastoor zal bluven waar hu is.
De kerk isr et zo groot als aan Van Aerssen bericht is.
Dat het nog een van de kleinste schuren is die er zun,
Ze kan ook niet kleiner gebouwd worden, anders zouden
ze hun gerief niet gehad hebben. Zu hebben deze nieuwe
gebouwd omdat zu op sommige dagen in de oude niet alle-
maal in kunnen en buiten de deuren in regen en kou moe-
ten bluven staan omdat ze veel te klein is. 'Tnmawu
vreesen oock dat wu onsen paster zouden Uuutraecken met dewelcken
de ghemeunten nu wel gedient sun." Want tuj heeft tiikwuls ge—
klaagd dat hu de benauwdheid in de kerk niet uit kon
staan, als hu preken moest op feestdagen en dat is waar
"Wu cannen de benoutheut selve Qualuck uutstaan en leuden sonder
flauw te vallen, en den eenen mensch den andre op de hielen moet
en staen."

Wu bidden uwe Hoogheid dat U zo goed zult zun ons een
brief van consent te willen schruven, zodat wu onze
kerk af kunnen bouwen. En Munheer Pastoor het consent
kan tonen om zo het geld van de gemeente te kunnen kru-
gen, om alles te betalen. Dat het praatje in de Gemeen-
te gaat dat het verboden is, hetgeen wu nu nog niet ze-
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ker weten, omdat onzen Heer Pastoor dat alleen maar
kenbaar gemaakt heeft aan de kerkmeesters en enige
principale van de gemeenten. Daar heeft hu zeer goed
aan gedaan, want de nu al grote oproer omtrent deze
zou nog veel erger geweest zun.

,Uw onderschreven ootmoedige dienaren
Jan Smits,Kerkmeester van Hoogerheide,
Nicolaas Smits,Kerkmeester v. Woensdrecht
Willem Broumans,Kerkmeester v.0ssendrecht

(11)

Hogerop zat men ook niet stil. Advocaat—fiscaal Van
Erpicum schruft aan schout Van der Moer, die Cornelis
van Aerssen hierover bericht:

"Dat de advocaet-fiscaal van Brabant wel weet dat er te Hooger-
heide een nieuwe grote kerk wordt gemaakt. Groter en met meer
opzicht dan ooit te voren is geweest, wat in strud is met de plac-
caten waartegen de advocaat moet waken. Zal Uwe goedheid gelie-
ven te hebben om mu daarvan pertinent te informeren, opdracht te
geven en zorg te dragen, Dat ik niet genoodzaakt ben om zekere
zodanige "measures" te nemen waarvan ik mu ambtshalve niet van
kan dispenseren." (12)

Een hogere verantwoordeluke instantie laat hier in be-
dekte termen weten dat hu wel weet waar de os gebonden
ligt. Hu verwacht dat de Heer van Hoogerheide dit zelf
bu de Staat aanhangig zal maken. Dat hoeft hu niet te
"dispenseren".

Het ligt voor de hand dat de gemeentenaren de vis, in
de vorm van de kerk, nog niet aan wal hebben.

0p 25 november 1717 onderneemt pastoor Bellen nog eens
een poging. Met alle titulatuur,die Van Aerssen bezit,
spreekt de pastoor hem nederig, maar in volle overtui-
ging aan:
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"Voorbehouden respect van Uwe Hoogedelheut, ick gestelt zunde
in uuterste becommernisse raeckende de schuer voor onsen dienst
soo verre voltrockken, ben ick genootsaeckt voor het lest hier
van Uwe Hoogheut te vernemen en U te informeren dat ick en gheen
middel meer weet om Woensdrecht nogh beu onse parochie te houden
aengesien su meu in alle redenen dwelcke ick voordraeghe, ant-
woorde en opwerpe, de moogeluckheut dewelcke su ghedurende den
teud dat de pastorue op Hoogerheuden geweest is, hebben gheleden
ende seggen datte als wanneer dese schuer eens afghebroken was,
al haest misschien eene nieuwe mogeleuheut soude opstaen. Bidde
daerom nogh eens voor het leste, is dat ick weirdigh iets te ver
werven bu Uwe Hooghedele een letterken te schruven tot verseeke—
ringhe, dat su verder geen mogeluckheid meer sullen hebben, want
als desen middel niet en meer helpe dan sal ick genootsaekt wor-
den in corten tud te bedancken. Dat is so waarachtigh als se-
cuur hetgene ick schruve. Dat hiervan de proeve zal wesen in
corte tut, als op het spoedighste hierin niet op sulcke manieren
voorsien en woord de experentie ik bidde nogh een als boven ende
verbluve met diep respect Thomas Bellen

pastoor." (12)

Een bede om hulp van een gekwelde pastoor, die het
water tot aan de lippen is gestegen. Woensdrecht lag
dwars. Voor 1600 dependeerde Hoogerheide onder Woens-
drecht, en nu waren de rollen min of meer omgekeerd.
Wel wat begrupeluk maar met wat meer begrip voor de
pastoor en geduld ten aanzien van de kerk had men het
verder gebracht. De "nieuwe" kerk zou nog wat jaren
op zich laten wachten. Pastoor Ehllen moet engelenge-
duld hebben gehad.

0p 2 december 1717 krugen de kerkmeesters antwoord
op hun brief van 15 november 1717.

Hij schx jft uonder Ineer: "Ik heb het gerief en gemak van een
kerk te Hoogerheide altud willen toestaan, waarvan ik van ho-
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gerhand (de Staat) toch wel verwuten gehoord heb. Daar komt nu
nog bu: de vernieuwing tot een grote kerk, in een fraaie staat,
en dat zonder de minste communicatie. Het bestek is mu omtrent
october toegezonden en men is meteen beginnen te timmeren, in
plaats van mu om consent te vragen. En dit, dat ik deze zaak ook
bu de Staten van het land kan verantwoorden. Zodat ik door zulke
slechte condities zeer geergerd ben. Inplaats van alles wat U
moest doen, in alle stilte en nederigheid te doen, zo maakt men
zo een kabaal, dat ik door twee predikanten van de Classis ben
aangeschreven. Deze hebben den timmer bu de advocaat—fiscaal aan-
geklaagd. Men heeft U kwade raad gegeven, om zodanig de goedheid
van mu en onzen "Staat" te misbruiken. Mun zoon is verleden zo-
mer naar Frankruk geweest, en heeft in geen vier maanden naar de
kerk kunnen gaan, en hier zou men dan nergens terecht kunnen?

Stel mu eens voor een bestek dat korter is en de wangen lager,
voor één priester en één autaar. Dan zal ik proberen of mun
voorspraak de ophef kan stillen. Men zegt mu dat de oude kerk
en het huisje voorbehouden worden voor "kloppen", en school-
houders, en dat er achter de kerk een kerkhof zou gemaakt worden.
Dit alles tegen de placcaten. lk wil ter liefde van de gemeente
het hele perceel tegen een aanvaardbare prus kopen om alle arg-
waan te voorkomen. Ik wou om duizend ducaten dat de onbedachtzaam-
heid van uw raadgevers geen gelegenheid gegeven had tot deze op-
hef. Het is geen wonder, men heeft sedert de dood van "Roussel"
niet meer geweten wat men wilde. Men heeft mu zelfs verzocht de
"0ude Kapel" te hebben. Neem goede nota van mun bemerkingen die
mun conniventie waard zun. Van eenvoudigheid en gematigheid en
ik zal omtrent de exercitie van Uwen Godsdienst U behoorluke pro-
tectie doen genieten en gaarne tonen een goede Heer en nabuur te
zun.

Uedele goede vriend Cornelis van Aerssen. (13)

Wat Van Aerssen over schoolhouders en "klopjes" debi-
teerde was natuurluk baarluke nonsens. Men was, met zon-
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der aanvraag te bouwen,natuur1uk voorbarig geweest.
Verder was men slecht op de hoogte van de nodige ver-
gunningen en goedkeuring door de hoogste overheid.
Uit gekrenkte udelheid heeft Van Aerssen hun niet de
juiste weg gewezen om te verkrugen wat in het raam van
het hoogst toegestane mogeluk was. Daarom werd het een
gebed zonder eind. Nu is Holland/Nederland toch een
instelling ruk van "moeiluk is beter".

20 maart 1718. Kerkmeesters van Hinkelnoord, Ossendrecht
Zuidgeest en Woensdrecht schruven aan Cornelis van Aers-
sen dat verkleining van "den timmer" aan de nieuwe kerk
niet mogeluk is gezien de hoge kosten die daaraan ver-
bonden zun. Zu zien geen kans de benodigde gelden daar-
voor bu elkaar te krugen. Zu vragen daarom de nieuwge—
bouwde kerk af te breken en op een aanvaardbare manier
op te bouwen in de "boegaart". Hiermee bedoelen ze on-
getwufeld de bogaard van de pastoor. Zu spreken nu over
enige verkorting en de hoogte van vuf voeten van de
wangen. Get.: A. van 0rduunen, Hinkelnoord; A. Bogaerts,
Woensdrecht; Nicolaas de Bruun, Ossendrecht en Jan
Smits,Hoogerheide. (14)

Pastoor Bellen zit op 3 april 1718 tegen pasen aan.
Aan Van Aerssen schruft hu:'Tk hebrmjin lange Uyiniet zo
gelukkig durven maken om een letter aan uwe edelheid te schruven
omdat ik wist dat de vele affaires waarmee U geoccupeerd was, en
door mun schruven nog maar meer geoccupeerd zou worden. Ik heb
nu, genoodzaakt zunde, de vruheid waarvan ik hoop dat U mu dit
niet kwaluk neemt, om te suppliceren dat de Pateréwelke gewoon
is met grote feestdagen in de gemeente te dienen, door U in deze
dienst mag continueren. Anders vrees ik grote moeilukheden en
verdeeldheid in de gemeente. Ik heb niet de intentie om zaken
over de kerkschuur op te rakelen. Van\onze dienst verwacht ik
een goede uitslag als wanneer Uedele ons zal hebben vereren met
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een goede gezindheid "S00 hoope ick door Uedele tegenw0ordigt-
he t waermede ick Uwe Hoogedelhe t met Mevrouwe alle Ghaven des
Hemels gunne". (15)

Dit zal wel in orde gekomen z n, maar weer bl kt dat
de gemeente geen eenheid is. Het kerkbezoek was op
"hoogt dagen" dus ook veel hoger dan op normale zonda-
gen. Wat dat betreft geen nieuws onder de zon. was de
uitnodiging aan Van Aerssen proforma of was h , Patroon
van Hoogerheide, wel eens b een hoge dienst aanwezig?

Op 1 mei 1718 schr ft Cornelis van Aerssen aan Van Er-
picum, de fiscaal van Brabant:
"Op m n landgoed te Hoogerheide z nde, 20 heb ik de begonnen
Roomse kerk op een hoge rug deze laten afsteken omdat er nergens
geen leegte is om iets te placeren. Sta m toe die kerk te ver-
plaatsen, dat die gedekt zal staan en veel minder aanstoot zal
geven. Daarboven willen w het dak 2 a 3 voet laten zinken en de
lengte elf voet inkorten, alzo van 70 tot 59 gemene voeten te
brengen onder een rieten dak. En terw l de Staat conniviert dat
aan de Roomsche Gemeente exercitie van hunne Godsdienst in ge-
matigheid en zouden ostenstentie worden toegelaten zo zou ik on-
der consentie van Uw Edele oordelen dat ik de verplaatsing en
verandering van de zodanig voorbestemde kerk, daarover zou kun-
nen geaccordeerd worden. Ik verzoek Uedle dit advies met goed-
vinden te willen verstaan.
P.S. En dat h aan het vorig "dess n" geen gehoor gelieft te

geven." (16)

Eindel k eens een 'n beetje positieve Van Aerssen.
Maar het was nog maar een zeer pril begin, waarin h
Van Erpicum probeert te paaien. Maar de aanhouders en
doorzetters winnen en dat geldt voor alle t den.

Pater Thomas Bellen was in feite op proef "Pastoor
van Hoogerheide". De parochieraad van Hoogerheide ver-
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zoekt in mei 1718 aan Mgr. Petrus Josephus de Francken-
Sierstorpff, bisschop van Antwerpen, Thomas Bellen als
pastoor te mogen behouden. (17)

Zo b zonder was dit in die t d niet, want een pastoor
werd telkens voor een jaar benoemd. Thomas Bellen had
in Hoogerheide nog meer dan 40 jaar voor de boeg.

Intussen kr gt Cornelis van Aerssen op 4 mei 1718 al
respons op z n brief aan de advocaat—fiscaal Van Erpicum
De advocaat bl ft op de vlakte en schr ft dat de bouwe—
r , die te Hoogerheide is begonnen, zodanig is aangelegd
dat "Uedele het zelf niet kan aanzien en nog veel minder kan per-
mitteren dat deze voltrokken zou worden. Het is naar m n gevoel
ook niet buiten "Swarigheidt" dat Uedele permissie zou geven om
een nieuwe "paepsche kercke om dat pausdom geconnvieert worde."
Verder "dat den Souverain indien hem dat verzoek werde ghedaen,
des nieuwigheid apparentel k van de hant sou w sen".Daarom moet
h besluiten de Heer Van Aerssen geen toestemming voor de bouw
te verlenen. (18)

Deze man speelt een beetje verstoppertje. H had zelf
een oordeel kunnen uitspreken, doch h draait er omheen.
Over de verplaatsing en verkleining van de te "grote"
schuur zw gt h als vermoord. Spreken doet h b na
steeds in de derde persoon. Een min of meer onduidel ke
man in persoon, in een onduidel ke zaak.

Half mei 1718 gaat Cornelis van Aerssen min of meer
tot de aanval over. H is beducht dat die van Woens-
drecht en Dssendrecht met onderdelen van de te groot
bevonden kerk gaan slepen, en vaardigt dan een inter-
dictie, verbod, uit om delen van deze kerk te vervoeren!

15 mei 1718.

Interdictie van de Heer van Hoogerheide aan de kerkmees-
ters van de gemeente Dssendrecht en Woensdrecht.
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"Cornelis van Aerssen om waar te nemen het recht van onze voor-
noemde gemeentes voor mondigen en onmondigen en zoveel als mo-
gel k is te continueren van de ruste van de dorpen, die in ge—
meenschap z n in de Roomse kerk te Hoogerheide,-wettel k te ver—
bieden aen Nicolaes de Bru n en Adriaan Bogaarts, respectieve—
l k kerkmeesters van Dssendrecht en Woensdrecht in de Roomse ker-
keraad van Hoogerheide, dat van de voorgenomen Roomse kerk te
Hoogerheide geen matrialen naar Dssendrecht of Woensdrecht ver-
voerd zullen mogen worden. Deze matrialen zullen beslist te Hoo-
gerheide moeten bl ven, ter plaatse waar die nu nog z n of die
daar ter plaatse met communicatie van onze Ufficier vervoerd
worden, doch niet buiten het grondgebied van Hoogerheide. Tot
de staat zal beslist hebben over het vervoer en de optimmering
elders te Hoogerheide. Te doen en te brengen in de staat zoals
die begonnen is. En of dat de respectivel ke dorpen om tot zoda-
nige moderatie te komen, dat de volvoering aldaar b ons zou
kunnen gepasseerd worden. W belasten derhalve, en autoriseren
b deze de voster Arnold Jacobs de interdictie te Dssendrecht
te doen en te Woensdrecht met de assistentie van de voster al-
daar. En aan ieder een behoorl k copie te geven, en z n relaas
in geschrift te stellen.
Gedaan te Dssendrecht, de 15 mei 1718 ter oorkonde van

Cornelis van Aerssen"(l9)

Voor de zoveelste keer bleek weer eens dat er met Os-

sendrecht moeil k te eggen of te ploegen viel. Men
had niet veel op met "Klein Duimpje" Hoogerheide.
"Eendracht maakt macht," zegt het spreekwoord. Hier
was in feite geen eenheid. Dit moet het leven van pas-
toor Bellen en de verwezenl king van de begeerde kerk
geen goed hebben gedaan.

We z n meer dan een jaar verder en in de bouw van een
nieuwe kerk zit nog weinig schot!

Thomas Bellen klopt op 25 juni 1719 nog eens b Van
Aerssen aan:
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"Hooghedele en Welgheboren Heer,

Na wensing van alle heil en zegen die den hemel U gunnen mag,
etc. etc. Zo kom ik nog eens door dit ootdmoedel k schr ven om
te mogen genieten dat Uedele ons de bouw van de schuur te doen
mogen verrichten. Dat dit voortgang moge hebben naast de schuer
van Jan Barends (Van Campen) Wat nu ook het verzoek is van de
gemeente. wanneer dat zal geschieden, zal ik met verscheidene
hoofden en overheden meer aan uwe Hoogheid verbonden z n, door
te tonen alles volgens plicht te doen, etc. etc.
Thomas Bellen door Uw gunst pastoor van de Roomse gemeenten
in Hoogerheide, Woensdrecht, Ossendrecht en Hoogerheide." (20)

Het zal echter bl ken dat de andere "hoofden", de kerk
meesters, iets meer wilden dan onze goede pastoor én
met meer aandrang. Op dezelfde 25e juni 1719 schreven
ze, waarsch nl k zonder medeweten van Thomas Bellen,
ook naar Van Aerssen.

"Hooghedele Heer,
Terwe l de schuere waarinne we onsen Godtsdienst doen nu so ver
valt dat we met reden vreesen dat deese binnen korten t d niet
en mheer te ghebru ken sal z n End van den andre cant de kle ne
ru mte die we in deselve hebbe ons het so benauwt dat we in
desen voorsomer al veel menschen als voor doot te moeten uitdra—
ghen. Niettegenstaande dat terte den van de dienst vele lu den
bu ten moeten bl ven staan, daerom ist dat ons gheme nthen heb-
ben goetghevonden Uwe Hoogedelhe t nogh eens te bidden ons ghe-
lieve te vergunnen dat het opbouwen van eene nieuwe meer diens-
tigh is voor onsen Godtsdienst met des conditie alleenl k dat in
het gevolgh dat het so Quam dat gemelte schuer we wilden af-
breecken dat sulcks moet bl ven in de lieberte t van de ghemeen—
ten, etc. etc."

Ze rekenen op de welwillendheid van z ne "Hoogedelhe t".
Z z n en bl ven z n onderdanige dienaren en bueren
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Cornelis G sen, kerkmeester Dssendrecht
Barend van Campen, kerkmeester Hoogerheide
. . . . . . . . . . ._,, kerkmeester van Woensdrecht
Cornelis He boers, kerkmeester van Zuidgeest
Anthoni van Urdu nen, kerkmeester van Hinkelnoord. (21)

Heel het corps heeft z n verlangens kenbaar gemaakt.
Z keren in feite op hun schreden terug en willen nu
weer de "liberte t" om naar eigen goeddunken te hande-
len. Ze willen met de oude schuur doen wat ze zelf wil-
len. Dus mogel k toch nog voor een religieus doel ge-
bruiken. Voor een vlotte voortgang hadden 2e beter dit
niet te berde kunnen brengen.

Pastoor Bellen kr gt een door Cornelis van Aerssen op
30 juni 1719 ondertekend schr ven:

"M nheer,

Ik heb Uedele schr ven van de 25e wel ontvangen en daarnaast dat
van Anthoni van Urdu nen. Hoewel deze materie zeer delicaat is,
zo antwoord ik Uedele een redel keplaats te gunnen in de bogaard
noordwaarts van de schuur van Jan Barents van Campen ongeveer
een roede daar vandaan, en niet buiten de heg. Komende naar Us-
sendrecht zal ik voor de genegenheid van m n gemeente en geburen
een c nsbrief meebrengen, voor een geringe pr s van de grond, om
daar op te stellen een schuur voor de dienst van de Roomse ge-
meente gedurende de toestemming van onze Staat. Ik zal er ook
niet tegen z n hoe z de schuur willen maken.Tenminste als z
die maken volgens het plan dat ik voorgeslagen heb. Ik zal alle
mogel ke devoren doen omme haer te maintineren mits de oude scuer
veerthien daegen nae den eersten dienst offt ghesloopt oft ten
eenmaal gheruimt worde sonder daer nogh eenighe kerckdienst te
doen." (22)

Van Aerssen wil wel. H is niet zo onwillig maar men
k kt hem op de vingers en zonder de toestemming van de
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Staat kan er in feite niets gebeuren.

Alhoewel Cornelis van Aerssen toch bepaalde beloften
had gedaan, mits de toestemming van de "Staat", bleef
het toch maar aanlopen. Up 5 juli 1719 waagt Bellen
nog eens een nederige poging om wat korter b het doel
te geraken.

Na de gebruikel ke, iets te onderdanige,titulatuur
schr ft h :

"Met een diep en schuldig respect, en onderdanigheid zo kom ik
ook namens de gemeenten voor het gunstig schr ven van de 30e
juni dat U aan ons hebt gezonden. Een of hoogstens twee van ons
willen nu weten hoe volgens U de moderatie, matiging, met de bouw
moet z n. Verder hoeveel penningen aan c ns moeten worden be-
taald voor de grond waarop zal worden gebouwd.
Vanwelcke de gheme nten bidden gheinformeert te worden, ofte door
een letterken scr ven als Uedel het geraetsaemt vinde dese schue-
re met den eersthen te stellen. Mogel k kunt U ons ook inlich-
ten wanneer Uedele in augustus (naar Dssendrecht) zult komen.
W verbl ven nu met alle respect en onderdanigheid,etc.etc.
Thomas Bellen, Pastor." (23)

Ze waren terecht ongeduldig en wilden weten wat voor
c ns ze moesten betalen.
Kortom, ze wilden weten waar ze aan toe waren. Maar wat
de Heer ook voorslaat of toestaat, als de "Staat" ech-
ter tegenwerkt is alle moeite tevergeefs.

Waarsch nl k via de schout ontvangt pastoor Thomas
Bellen, in antwoord op z n brief van 5 juli 1719, een
bericht gedateerd 7 september l7l9.

"M nheer,
Het reguleren van de ch ns b Uedle en de kerkeraad,
wegens het timmeren van een schuur op de grond van
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z ne Hoogedele, waarvoor h U een jaarl ks c ns van zes gulden
presenteert. Dat heb ik aan z ne Hoogedele voorgedragen. Hoog-
edele pretenteert dat 3 gulden wel genoeg zal z n. De c nsbrief
zal z ne Hoogedele b z n overkomst mee brengen. Nu kunt U aan
het timmeren gaan, zo dra U dat wilt. Doch ik moet U zeggen één
R nlands roe of 1% gemene roe van Jan Barents schuur af moet
staan. Umdat daar tussen een r elst of ander plantsoen moet ko-
men. Het bestek, dat zal nu z n in plaats van 70 voet lang con-
centeert z ne Hoogedele op 60 voet, z nde niet meer als 10 voet
korter (Dan als het bestek wat hierin voor komt) de breedte
29% voet R nlands.
En z n Hoogheid heeft de wangen maar op zes voet willen hebben
en consenteert nu op zeven voet. wanneer U met de timmer voort-
gaat en de schuur wordt in de hof tussen twee heggen gezet, dan
zal dat niet opzichtig staan daar de vorige zo kort en 20 "naakt"
aan de straat stond. Zo een gebouw gaf teveel opspraak. Indien
het nu zou gebeuren dat er protest van de Classis of anderen
kwam dan hebt U alt d de voorspraak van z n Hoogedele. Die daar
aan zal doen zoveel h kan. Aangaande de nieuwe kerk zal er maar
een autaarmogen z n, zoals die in de voorgaande is geweest, zon-
der meer uiterl k opdat geen onstentatie zal geschieden. Er zal
maar een pastoor mogen z n en geen andere "pastoren oft Cappel-
laens s n". De schuur moet van buiten worden gepikt (geteerd)
en niet geverfd.
In de marge staat:
P.S. "Up den .... Juni 1720 aan den pastoor geconsenteert dat

de balcken met den bovencant sullen moghen leggen op 9
ghemeene voet" (24)

In de tekst laat Van Aerssen uitsch nen dat h geen al
te grote moeil kheden zal maken. Toch is er nog zo wei-
nig zekerheid, gezien de zeer gebrekkige beschr ving;
men kan immers niet van een bestek spreken. Het effec-
tieve bouwen zou dan ook nog niet voor morgen z n.
Wat men in deze langdurige kwestie, naast geld, vooral
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nodig had, was geduld, geduld en nog eens geduld.

Het is nog niet gedaan, op 20 september 1719 vraagt
Thomas Bellen aan Van Aerssen nog eens om verduidel king

"De uitleg welke ik heb gehad op het voorlezen van uw vorige brief
van de 7e dezer heeft m genoodzaakt in goedmoedigheid en onder-
danigheid, lastig te vallen om ons in het gehemelt in de wangen
van de schuur ons nog een voet meer te gunnen welke dan nog zo
laag zullen z n, als de heg waarachter de schuur zal komen te
staan. Ik zou zeer onderdanig willen vernemen wat er in het slot
van Uedele vorige brief dat er geen pastoors of priesters van
andere plaatsen mogen komen. lets wat m en de kerkeraadsleden
verontrust. Het is immers mogel k dat er op bepaalde momenten
een priester Zou moeten kunnen vervangen of assisteren. Toen
ook nog enkele kerkeraadsleden over de nieuwe kerk begonnen te
spreken, en over het repareren der oude heb ik daar maar niets
op gezegd. Daarom neem ik nu tot Uedele m n toevlucht, en bid U,
indien zo nodig vreemde priesters te laten komen, zo U dit toe
wilt staan zal ik U zeer dankbaar z n. Verbl vende met diep res-
pect, Thomas Bellen."(25)

Uit een vorige brief is gebleken dat de verhoging van
de wangen met één voet is toegestaan. BU de definitie—
ve omschr ving spreekt men van zes voet, doch w mo-
gen daar aannemen zeven voet.

Met een tussenruimte van anderhalf jaar zonder enig
nieuws is er dan op 5 maart 1721 een extract van de
Hoogmogende. Uit het register van hun notulen:
"Ontvangen een bericht van de advocaat—fiscaal W. van Erpicum ge-
schreven alhier in 's-Gravenhage de 4 dezer ter voldoening van
de resolutie van de 22e van verleden maand. H bericht op een
rekest van de ingezetenen van Heesw k kwartier van Maasland,
Meier van ‘s-Hertogenbosch, bel dende de Roomse religie waarb
z aan de Hoogmogende verzochten de reparatie aan hun schuur ge-
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liefde te nemen en daarna de belgdenis van hunne Godsdienst te
mogen voortzetten. Dit onder belofte zich alt d voorbeeldig te
gedragen naar de bevelen ende orders van de Ho-Mo- Waarb is
goetgevonden dat dit onder deze condities was toegestaan mits
z zich in alle nederigheid zouden gedragen en werd b de
"ocassie" generaal vastgesteld dat geen Roomse kerkhuizen in het
Brabants ressort van de Staat zullen mogen worden vergroot of
vernieuwd, zonder voorgaande permissie van hare "Hooghmoghenden
op pene dat diegene, die dat zonder permissie van "de Staat"
dit zouden komen te doen,2 die vr heid zouden verliezen. En
zal van de resolutie van de Ho—Mo- een extract worden gezonden
aan de Hoogschout en de kwartierschouten van de Meier in 's—Her-
togenbosch en aan de Drossaarden van Breda en Bergen op Zoom.
Een en ander om hun tot onderrichting te dienen, zich daar naar
te reguleren, en kennis te geven, daar waar het behoort.
Extract gezonden aan de advocaat—fiscaal van Brabant Van Erpi-
cum. was getekend J. van Welderen en F. Fagel."(26)

Het is niet voor niets dat Van Aerssen steeds "behoo-
dens de Staat" schreef. Maar wat een vernederende be-
palingen voor de Rooms Katholieke Brabanders, die toch
het overgrote deel van deze bevolking uitmaakten.
De vr heid, waarvan men zo de mond vol had, bestond
niet voor de katholiek. Zelfs toen niet, toen ook in
het noorden de protestanten nog geen 10% der bevolking
uitmaakten. Van Erpicum wist wel wat nu deed. Hg plaats-
te op een achterbakse manier een stoot onder de gordel
om de voortgang van de kerk zoveel mogel k te vertragen.
Als dit alles streng zou worden toegepast dan was te
Hoogerheide het meeste een maat voor niets geweest.

Vervolgens drie pachtovereenkomsten op 8 juni 1721
tussen Thomas Bellen, samen met de kerkmeesters en
Cornelis van Aerssen over l5 roeden grond ten behoeve
van de gemeente van Hoogerheide,0ssendrecht en Woens-
drecht. Verder een van dertien roeden met dezelfde
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groot dertien roeden gemerkt: Oost 's—Heerenstraat,
Dost, West en Noord onze deselve landen "om een kerck-
schuere op te bouwen tegen een eeuwigdurende cgns van
een gulden". Deze overeenkomst is nog eens op dezelfde
dag aangehaald. Bg het "verschgnen van de cgns zal men
bg nalatigheid dubbel cgns moeten betalen. Bg niet meer
gebruiken van de kerk moet deze worden afgebroken.
Verder vervalt het recht om grond in cgns te hebben,

maar ook de verplichting om de cgns te betalen.
Het volgende gaat met enigszins gewgzigde tekst over
hetzelfde met insluiting van de 4Ue penning.

Gedaan op de Hoge Houve, 8 Juni 1721.

(27)

we keren toch even terug naar de gesteldheid van de
parochie. In 1720 is Theodorus Verspreet,deken van Ber-
gen op Zoom en pastoor van Wouw, op bezoek geweest.
Hg noteert in zgn visitatkwerslag: "Pashxm isEQP.'Hmmas
Bellen, predikheer in het Dominicanerklooster van Sittard, eer-
tgds professor in de theologie. Een zeer bekwaam man, die het
geloof handhaaft en de kerk beter inrichtte. Hg heeft ongeveer
500 communicanten. Hg gaat gverig de zieken bezoeken. Hg preekt
en geeft catechese alle zon— en feestdagen. Hg oogst er veel
vruchten. Hg heeft een kerk op een steenworp van zgn huis. Preek-
stoel en biechtstoel met raster. Eén altaar, daarin volgens het
synodale ritueel geplaatst, Een fraai tabernakel, doopvont, doop-,
overlgdens- en huwelgksregister. Twee pixissen, zilveren voor de
zieken en de heilige olién. Zilveren ciborie, zilveren monstrans,
priesterlgke gewaden, corporalen en overlig linnen vlgs de canons.
Hg moet wgd en zgd bedienen. Hg heeft een helper in de paastgd.
Hg zal de gemeente vergroten, die van overal naar zgn kerk toe-
stroomt. Een gverig, geleerd en voorzichtige bedienaar." (28)

De deken heeft hem zeer goed ingeschat. Zo komt hg in
zgn brieven immers ook over.
Met de communicanten zit hg er toch wel wat naast.
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500 communicanten zou wgzen op i 750 katholieken in
zgn bedieningsgebied. Dit waren er, gezien de telling
op het "hoofdgeld en het gemaal", wel wat meer. Dik-
wgls waren het maar schattingen bg de visitatie. En
een R.K. overlgdensregister van die tgd is de schrgver
nog nooit tegengekomen.

Op 6 augustus 1721 stuurt Dominus Loopwgk van Dssen-
drecht klachten over de "paepsche" kerk naar Cornelis
van Aerssen en krggt op 15 augustus 1721 antwoord van

hem.

LoopvMjk:"lk kan niet nalaten aen Uwe Hoogedelhegt bekent te ma-
ken dat ick voor een tegd mgn mgne collega Coutry geweest zgnde
bg mg zeidde: Ick hebbe gehoort dat er te Hoogerhegden eene nieu-
we paepsche kerk gebouwt werd, waerop ick zeidde: Dat heb ik mede
gehoort. Repliceerde hg verder: Het is onbetaemelgck dat dit ge—
tollereert worde en dat die geset worde in het gezigt van alle
menschen, waarop ik antwoordde: Zo mg gezegd is, zal die staen,
van de weg aff ende dies halve sullen daerdoor veel aanstote1gk—
heden worden weggenomen die bg de vorige stand greepen daarbg
voegende: naar mg dunkt collega bemoegt gg U met saeken due U
niet aengaen. Die kerk sal er so wel vandaen staen als de vorige
ick sal het in de Classis brenghen Hooghwelgeboren Heer, nu is
mgn vriendelgk verzoeck, dat Uwe Hooghedelheid dat het dus op

de 26e wanneer het Classis zal zgn en dit dan bugten twgfel door
mgn col1ega's zal worden voorghedragen. waarop ik met verlanghen
uw Hooghedelhegd uw bevelen zal afwachten, etc. etc." (29)

Loopwgk, de dominee van Dssendrecht gedraagt zich ten
opzichte van Van Aerssen als een lakei. Hg is immers
voor veel dingen van zgn Heer afhankelgk.
Zgn collega Coutry sloeg een echte antipaapse toon aan,
maar die had ook minder met Van Aerssen te doen.

Zoals gemeld repliceerde Cornelis van Aerssen op 15

augustus 1721:
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"Ick heb wel ontvanghen Uedele schrgven van 6 Augustus wegens de
paepse kerk te Hoogerheide. Indien ik de Roomsen dienst te Hoo-
gerheide had kunnen weren dan was dit al gebeurt, maar de Staat
staat die religie enigszins toe, mits dat zg geen aanstoot geven
en dat die op plaatsen gezet worden waar die schuren geen uiter-
lgk vertoon geven. Het is wel drie jaar en meer geleden dat de
Roomse gemeente van Hoogerheide, Ossendrecht en Woensdrecht het
voornemen hadden hun kerk zonder aanstoot te vergroten en dat
naast de weg op een zeer hoog land zonder er enige beplanting

voor te hebben en deze hebben ze met veel tegenzins afgebroken.
Dit op mgn bevel omdat ze op een aanstotelgke plaats stond en ze
daar niet te dulden. Ik ben daarover begroet door de Heren Lanck
en Bolwerk aan wie ik mgn order communiceerd. Daarbg werd niet
gesteld dat de godsdienst aldaar niet te tolereren was. Dat kon
ook niet geschieden, omdat daar al een kerk geweest was. Maar
dat de kerk nu gebracht moest worden tot minder opzichtigheid.
Met een uitweg langs achteren en van een kleinere orde. Waarna
die Roomse gemeenten hun godsdienst voortgezet hebben in hare
eerste timmer, wel van geen aanstoot maar gelegen vlak langs de

weg. Zodat er wel eens mensen vlak langs de straat lagen te
knielen, dit tot grote ergernis van de passanten en dit heeft

zo drie jaar met veel gemor tegen mg geduurd.

Tot, dat wg gekomen zgn tot op een plaats dat zg minder in het

zicht staat en met een achteruitgang en van een minder grootte,

nadat ik toegezegd had daar zo niet tegen te zgn. De Eerwaarde
Classis gelieve zich te herinneren, dat het met veel Roomse ker-

ken anders gelegen is. En zo twgfel ik niet of zg zullen mgn

instelling en inzicht moeten prgzen. Zo te handelen als nodig is
en het zo voor te stellen als ik gedaan heb. Wg zgn, God dank,
nog redelgk. En, de jonge vrouw van Hoogerheide staat alle dag
te kramen. lk blgf verder, eerwaardige Heer, uw dienstwillige
dienaar Cornelis van Aerssen." (30)

Dominee Loopwgk wist nu uit welke hoek de wind waaide,

en indien hg er toch ook tegen mocht zgn, dan wist ook
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hg dat hg in persoon maar niets negatiefs moest zeg-
gen. Van Aerssen van zgn kant speelde het spelletje
prachtig. Hg had tegenover de buitenwacht een gordgn
gehangen wat niet veel door liet.

Memorie van Cornelis van Aerssen over de herbouw van
de R.K. kerk te Hoogerheide over de jaren 1716-1718-
1721.

Hg haalt in feite alles aan wat a1 uit de voorgaande
documentatie is gebleken behoudens enkele niet vermel-
de feiten. B.v. dat in mei 1718 de kerkmeesters om-
trent de bouw/timmer een wagenmaker uit Dssendrecht
het woord lieten doen. Verder dat voor wie het niet a1
te duidelgk moge zgn, de kerk werd gebouwd op een op-

pervlakte van 15 roeden; dit is 197% m2.
Ook wat de verantwoordelgkheid van de bouw betreft is

hg in zgn memorie duidelgker dan in zgn correspondentie
Hg memoreert o.m., dat, wanneer zg zouden timmeren naar
zgn voorschriften, zg hun gang konden gaan. In deze me-
morie schrgft hg over zgn verantwoorde1gkheid::"Maer
krggen sg verbod, dat sg dat dan aan sich selve moeten wegten

dat ick meg bugten alles sou houden." In ziyw menuorie \mas
iets in zgn "memorie" veranderd!

Cornelis geeft, met een kleine afwgking, de maten van
de nieuwe schuurkerk aan.

1. "Lanck geciert wesels 70 voet, breet 33 voeten Rgnlands
64 1/4 voet. Breet 29% voet Rgnlands.

2. d'oude kerck is lanck 42% voet, breet 27% voet Rgnlands.

3. Consenteer (toestaan, toelaten) in 58 off 60 voeten gemeene
voeten bugtenkants lanck de breete 29% voet Rgnlants. De
Wangs bugten boven den grond 6 voet".

Hier heeft hg aan pastoor Bellen een concessie van een
voet meer tot 7 voet gedaan, wat uit de documentatie
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blgkt. Verder
"Twee glasen (ramen) a 3 voet.

4. Pastoors bogaert is groot van doorn tot doorn 66 voet.

5. Concept conditién om de vernieuwinghe van de paepsche kercke
toe te staan bg de kerckmeesters ende pastoor over te geven
en te beloven Datter er in de nieuwe kercke één autaar sal
moghen sgn ghelgck aan die in de voorgaande was, en van niet
meer ostentatie.Datter maar eenen pastoor sal moghen sgn en geen
meer priesters of Cappelhaenen mogen sgn oft van andre plast-
sen komen. De kerck moet van bugte gepict sgn en niet geverft."

Het laatste is geen nieuws. Dit is immers a1 eerder
voorgeschreven. In de marge staat nog de vermelding:

"wierdt versocht de hooghte met dack en al 22 voet, ick hebbe
geconsenteert tot 2 voet minder, dus 2U voet." (31)

De belangrgkste feiten in deze memorie houden we nog
even voor ons. Dit zal namelgk aantonen hoe in die da-
gen dingen, die niet konden, wél konden, en die wél
konden, niét konden!

De advocaat—fiscaal Van Erpicum heeft het Hof van Bra-
bant in Den Haag nog eens wakker geschud en daarvan
Cornelis van Aerssen op 2 september 1721 bericht ge-
zonden. Hg schrgft o.m. dat bericht werd dat, sedert
Van Aerssen belet heeft verder te bouwen, "er te1kmger—
heide toch een nieuwe kercke gebouwt werde. Deselve naderhant
geschiet is en dat die kercke genoghsaem haere voltooinghe heeft
gekregen. Dat dat wel bugten Uw Edele wetens sal sgn. Ende dat
ik meede niet kan vernemen dat hare Ho-Mo— hiervoor permissie
soude hebbe gegeven. Maer dat integendeel bg resolutie van desel-
ve Ho—Mo—de 5 maart 1721 is goetghevonden en verstaen dat gene

kerckhugse in Brabant in het ressort van den Staet voortaen ver-
nieuwt moghen werden sonder permissie van haar Ho-Mo— op pene
dat die contraventeurs het effect van conniventie.Indien sg het-



_87_

selve bevorens genoten hadden soo hebbe ick alvoorens dese saecke
ietwel te doen, met Edelgestrenge hierover te corresponderen
sgnde de wetten van den souverain niet moghen werden geéludeert
(opgehelderd). Ick hoop dat dit Ued niet onaengenaem sal zgn En
dat ick Uedele nadere te doene informaties sal moghen geven wat
er eigentlgck is.
Ick ben met alle agtinghe Uwe ootmoedighe dienaar W.van Erpicum."

(32)

Weer zo een dubbelhartig schrgven van deze staatsmier.
In feite bedoelt hg dat de schuurkerk zonder de voor-
schriften, geen permissie, van de staat is gebouwd.
Alhoewel zg vroeger reeds een kerk hadden, dit zonder

veel ruchtbaarheid zal moeten worden rechtgezet.

Leiden is in last. Door de informatie van de advocaat-

fiscaal is alles in rep en roer. wat Van Aerssen dus

wist, en onder min of meer bedekte termen heeft door
laten schemeren, is echter nooit helemaal tot de pas-
toor c.s. doorgedrongen.
Hg schrgft op 15 september 1721:

"Waer dat ick uwe Hooghedelhegt allen bedenckelgken seghen des

Hemels en hetselve oock aen uw Hooghedele familie soo dient dese
omme uwe Hooghheden te informeren dat ick uwe brief aan de kerck-

meesters hebbe voorghelesen."

Hg vervolgt met op te sommen dat zg: ten eerste zeer
verwonderd zgn geweest dat hg,de Heer,nooit enige mel-
ding heeft gemaakt van een dusdanige permissie of
aprobatatie (goedkeuring door de overheid). Ten tweede
dat zg dachten met het bouwen van de kerk alleen maar
afhankelgk te zgn van hun "Heer". Ten derde het indie-
nen van een dusdanig request aan de Ho-Mo—, wat zg dus
gestuurd hebben, f 20 of f 30 heeft gekost. Dat zg nog
grote "troubel sullen hebbe" en dat ze eerder geneigd
zullen zgn om de kerk af te breken. Wat er ook moge ko-
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men,de te dragen lasten zgn zo groot dat wg deze nog
jareri zulleru voelen. "Daerbg verklare ick voor Godt a1mach—
tigh dat ick bg desen armen bedroefden en armen boerentegd sul-
ke hooghe koste (waarschgnlgk een boete gezien de toon) nooyt
aen de ghemeenten sal voordraghen a1 soude hier nooyt een Roomse
kercke meer en sgn, want ick ben ugt cracht van megn ambt ver-
plicht, de sonden ende troubelen te beletten."

Hg eindigt met Cornelis van Aerssen te bidden om hulp
en uitkomst in deze zaak. Met veel plichtplegingen en
onderdanigheid beéindigt hg zgn schrgven. (33)

Hoe de zaak juist is gelopen weten we niet en is in
het belangrgke dossier A.R.R. 2634 niet te vinden.
Het moet wel met een behoorlgke financiele aderlating
te doen hebben gehad.

Nu hetgene we uit de memorie van Cornelis van Aerssen
hebben. Van Aerssen meende dat dit een schuurkerk was,
groot genoeg voor 1200 personen. Dit zou dan toch, nog-
maals, stapelwerk geworden zgn. Maar het voornaamste
is dat hg heel laconiek in de de memorie meedeelt:
"Sondaghs den 28e september is den eersthen dienst in de kerck
qmdamfh In de kerk die is blgven staan ter hoogte van

waar de huidige staat. (34)

Maar wat een misverstanden, wat een gebrekkige samen-
werking, maar bovenal wat een uiterst bedroevende situ-
atie voor pastoor Thomas Bellen. De nederige, zachtmoe-
dige, diplomatische menner, die zgn troika bgeen en
zgn kerk overeind kreeg.

We mogen nu, in 1989, met onze kerk in nauwe schoenen
zitten, maar wat Bellen met niet aflatende gver bereik-
te, dat moeten wg ook kunnen. Wg mogen niet verflauwen,
dan zullen we onze kerk zeker houden.
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We keren nog eens terug naar de geestelgke overheid.
Na het afsterven van pastoor Roessel hebben ze zich

niet veel meer laten zien.
Met Talboom, Van de Bogaert en Van der Hoeven zullen
ze van hun visitatiebezoeken ook niet veel hebben kun-
nen maken. Zoals gemeld was er vanaf 1713 tot 1720 geen
visitatie.
In 1721 is deken Th. Verspreet er weer. De bui die ja-
renlang boven de kerk hing, is afgedreven. In zgn ver-
slag vermeldt hg:
"bedienaar is pater Thomas Bellen, dominicaan. Een uitstekend
man bestuurt met grootste lof zgn kerk. Hg bouwt een nieuwe tem-
pel die zeer groot is. Ieder jaar groeit de gemeente aan, die nu
500 communicanten bedraagt, binnenkort 800. A1 hetgeen wat vol-
gens de synodale acten bezocht moet worden, heb ik bezocht en
heb ik zeer nauwkeurig bevonden, evenals vorig jaar." (35)

In verband met de communicanten: dit getal van 500 was

zeker aan de lage kant, en komt ons voor als een grove

schatting, terwgl "binnenkort 800" al even onwaarschgn-
lgk is.

Nu het op Hoogerheide crescendo gaat, is hg er in 1722
weer,en wéér heeft hg het niet zo nauw genomen.

"Bedienaar van deze kerk is Eerwaarde pater Thomas Bellen, Do-
minicaanse pater uit het convent van Sittard, destgds professor
theologie, 45 jaar oud. Hg bestuurt sedert zes jaar de kerk. Hg
heeft een zeer mooie nieuwe kerk gebouwd. De gemeente groeit van
dag tot dag aan. Alles is in de kerk zoals het past. Uok de al-
taren. Hg leeft van de offergaven en heeft nietszeker als in-
komsten." (36)

Men zou kunnen denken dat de ogen van Th. Uerspreet hem
wat in de steak lieten. Hg zag meer dan één altaar,
terwgl er toch maar één was.



_ 90 _

De kerkmeesters van de Zuidgeest, Hoogerheide, Hinkel-
noord en Woensdrecht, resp. Laueregs Testers, Aernout
de Vos, Jacobus Jacobs en Hugbrecht van Velthoven doen
op 15 juni 1722 een verzoek aan Cornelis van Aerssen.
Over de nieuwe kerk werd niet gerept.

Zg schrgven:
"Terwgl de Hoogwelgeboren Heer Van Aerssen toegestaan heeft aan
onze pastoor, de heer Thomas Bellen, de huur van een huis en een
hof aan welke wg ieder jaar f 50 aan huur verschuldigd zgn.
Dat wg deze huur nu mogen gebruiken ter reparatie aan het huis,
waarin Thomas Bellen woont onder conditie de gemelde f 50 over
de tgd van 5 a 6 jaar bg te betalen met een behoorlgke intrest.
Zo is het dat wg, ondergetekenden,verzekeren aan U welgeboren
Heer, dat die f 5U per jaar op die termgn van jaren zullen bg-

betaald worden. Dit door Thomas Bellen, onze pastoor. Uf bg zgn
sterven door zgn successeuren (opvolgers).
Alzo gedaan de l5e dag van juni 1722".(37)

Als J.B. Kr ger in "Kerkelgke Geschiedenis van het Bisdom Breda‘
bericht dat Thomas Bellen in 1749 de pastorie uit zgn
eigen Zak betaald zou hebben, dan blgkt dit niet uit

de geraadpleegde informatie.KrUger geeft voor deze be-
wering ook geen verantwoording. Trouwens, men heeft
het in veel gevallen over het betalen van de huur. Deze

situatie Zal in 1762 worden rechtgezet.(38)

In 1756 kwam Gielhelmus La Page, pastoor van Oud-Gastel,
als deken van het dekenaat Bergen op Zoom op visitatie
Dit is het laatste visitatieverslag dat in ons bezit
is. F j schrijft: "Rector van de kerk is Eerwaarde pater Thomas
Bellen, U.P. uit het Dominicanenklooster van Sittard, 79 jaar
oud, die de kerk bestuurt sedert 39 jaar en ondanks zgn gevor-
derde leeftgd zgn taken nog goed en flink vervult. Waarlgk een
apostolisch man, hard werkend in het evangelie. Alles zowel in
de kerk als in de sacristie heb ik wel bevonden. Hg is een gverig
en zeer hulpvaardig pastoor. In deze kerk is er een zilveren kelk,
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ciborie en monstrans. De pastoor heeft geen kapelaan. Deze ge—
meente onderhoudt haar pastoor. Enige jaren geleden heeft ze
voor hem een mooie pastorie gebouwd, waarvoor de tgdelgke Heer,
ofschoon niet katholiek, zeer veel heeft bggedragen. Ik heb a1-
les volgens de bisschoppelgke voorschriften bevonden." (39)

00k de deken is niet duidelgk. Nergens wordt van eigen

dom van de pastorie gesproken. Mogelgk was dit een
kwestie van erfpacht, al zal het begrip "huur" in be-
paalde vormen nog voorkomen.

Tussen het einde van de bouwperiode en het verzoek dat
hg, Thomas Bellen, in een brief uit 1756 aan de Heer
Albrecht Nicolaas van Aerssen Begeren, als Heer van
Hoogerheide richt, zgn vele jaren voorbg gegaan.

Cornelis II van Aerssen, die tussentgds zgn vader Cor-
nelis I van Aerssen opvolgde, heeft het leen van Hoo-

gerheide aan zgn zoon Albrecht doorgegeven.

Thomas Bellen schrgft met verschuldigde eerbied namens
hemzelf en de kerkeraden, dat hg a1 40 jaar de kerk
van Hoogerheide als pastoor heeft bediend en nu zo ge—
brekkig is geworden dat hg zgn dienst niet langer meer
goed kan verrichten. Hg verzoekt Albrecht Nicolaas dat
hg een "Cappellaen sal moghen hebben mits desen de per
soon van Baptist Petrus Loomans is, een wereltlgck
priester ugt Someren van welcks goed gedragh weg ge1n—

formeert sgn. Gelieve een en andre onder agregatie van
de Ho-Mo— der Staeten Generaal, etc. etc. " (40)

0p 20 december 1756 krggt pastoor Bellen een goedguns—
tig bericht van Albrecht Nicolaas van Aerssen. Hg
schrijft ().a. : " Ik heb mg eerst willen overtuigen of het met
goedvinden zou zgn van Mgr. Dominicus de Gentis, bisschop van
Antwerpen. Daarna heeft Baptist Petrus Looman zich bg mg ge-
presenteerd. 1k heb van hem goede getuigenissen gehoord. Verder
wil ik U antwoorden, dat ik zeer veel achting voor U bezit. Voor
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al voor uw grote vreedzaamheid en de goede conduitte die U bezit
gedurende de lange jaren dat U de gemeente als pastoor hebt ge—
diend. Zo consenteer ik bg deze dat Baptist Petrus Loomans op

mgn heerlgkheid te Hoogerheide mag wonen en U dienen zo lang U
leeft. Dit tot tolerantie van de Staat, of tot ons opzeggen.
Ik zal aan mgn drost schrgven dat hg de kapelaan moet tolereren
en hem doen te recommanderen van de rust en de vrede te bewaren,
etc.etc." (41) '

Wat een prachtig getuigschrift van een protestantse

Heer voor deze oude "paster".

0p 27 april 1757 bericht Albrecht Nicolaas van Aerssen
dat het verzoek bg de "Raad van State" is, en dat hg
een goede uitslag verwacht.

Dezelfde dag gaat er een brief van Thomas Bellen naar
Albrecht Nicolaas van Aerssen Begeren.
Uit zgn schrgven blgkt dat Bellen in het bezit is van

de "doopbrieff" van Loomans en van "gene ordens is".

Dit volgens de vicaris van 's-Hertogenbosch. "Dat ten

spoedigste de toestemming sal moghen blgcken door een

letterken geschrift, dat ons request aanghenomen is,

sodat hg dat kan tonen aen den Bisschop van Antwerpen.

(42)
0p 25 april 1760 komt de volgende brief:
"De eerwaarde Heeren Thomas bellen en Petrus Loomans, respec-
tivelgk pastoor en kapelaan in de Rooms Katholieke kerk van Hoo-

gerheide, met Jan Smits wonende te Woensdrecht en Jacobus Jacobs
jr. wonende te Ossendrecht, beiden kerkmeesters in de parochie,
ter requisitie van Baron Albrecht Nicolaas van Aerssen Begeren
etc. etc. verklaren en citificeren bg deze dat het "hugs waarinne
den eersten comparant is woonende (de pastorie) alsmede de schuere
waarinne de Roomsche Kercke werde gehoude is aen en toekoomende
aen den Hooghwelgheboren Heer van Hoogerhegden ende selfs eeni-
ghe penninge en geschooten (voorgeschoten) en dat de meerghemelte

huisinghe en schuere is gebouwt op en erve van den meerghemelte
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Heer van Hoogerhegden. Alsmeede dat wg, comparanten, voor het
gebruick van de meerghemelte hugs en schuer tot een jaerlgckse
aan sgn Hooghedelgheboren Heer te betalen een recognitie de som-
ma van f 81,-— sonder arg of list Actum Hoogerhegden deesen
25 april 1760.
Get.: Thomas Bellen, Roomsch pastoor, Petrus Loomans, Cappellaen
der Roomsche Gemeente, Jan Smits, Jac. Jacobs jr., Antonius Bo-
gaerts, Casper Esser,
Van der Rgssen, drossaard, secretaris f 80 recognitie

f 1 cgns" (43)

Voor wie nog steeds in de overtuiging leeft, dat pas-

toor Bellen de pastorie destgds in eigendom had, is
de acte wel een ander koppel mouwen.

Een dergelgke acte komt eveneens voor in het archief

van Bergen op Zoom. (44) Eveneens op de 25e juni 1760
ondertekend door dezelfden.
Er is tevens in vermeld, dat in de pastorie van 1749
het oude huisje is verwerkt, waarvoor de pastoor de
huur betaalde. De Heer heeft voor 12 jaar de huur be-
taald waarvan de remissie is geschied. Dat alles staan-
de is op de grond van de Heer, die daarvan alle jaren
lasten en omslagen betaalt. En dat alles aan de Heer
toekomt. (45) In 1762 zal men deze zaak anders uitleggen

0p 29 augustus 1760 geven de kerkmeesters der R.K. ge-
meente te Hoogerheide aan Nicolaas van Aerssen Begeren
Vrgheer van Hoogerheide,enz. enz. te kennen,"dat op de
27e augustus laatst leden is komen te overlgden Thomas
Bellen, gewezen pastoor aldaar en gezien is komen te
vacceren en Thomas Bellen op 4 november 1756 naast de
toenmalige kerkeraad om een kapelaan of assistent heeft

verzocht en daarvoor heeft voorgedragen Baptist Petrus
Loomans, wereldlgk priester en een inboorling van de
"Staet", en deze met uw instemming van de Ho-Mo—,
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maar dat de admissie niet verder reikte dan tot aan de
dood van Thomas Bellen. Deswege de dood van Thomas Bel-
len nu zonder dienst is keren de ondergetekenden zich,
zo dat zg tgdens het leven van Thomas Bellen voldaan
zgn over de dienst van Babtist Petrus Loomans. Daarom
keren we ons tot Uedele om ootmoedelgk te verzoeken,
zoals in voorgaande tgden speciaal zoals op de l6e 0c-
tober 1716 ten opzichte van Thomas Bellen, te admiteren
onder agreatie van hare Ho-Mo— der Raad van State de
gemelde Babtist Petrus Loomans tot pastoor van Hooger-
heide gedurende de tolerantie van deze staat, offt tot
kennelgck wederseggen te consenteren, enz. enz.

Jacobus Jacobs den 0uden, Lauregs Snacken, Cornelis
Cornelissen, Joannes Smits en Jacobus Jacobs de Jongere

(46)

Met deze zakelgke en nuchtere mededeling komen we te
weten dat deze uitmuntende pastoor op 27 augustus 1760
is overleden.

De dominee van Ossendrecht tekent zgn dood aan op 28
augustus 1760. 28 augustus 1760 Den Heer Thomas Bel-
len en begraven tot Antwerpen (bg de predikheren).

Aan niet verleende diensten moest f 7 en 10 st. be-
taald worden tegen 15 stugvers voor een echte begra-
fenis te Dssendrecht. (47)

Naspeuringen van de schrgver in het archief van de stad
Antwerpen van de voormalige Dominicanerkerk te Ant-
werpen bg de Dominicanen in de Ploegstraat te Antwer-
pen, het Dominicanerarchief te Leuven en ten slotte
de medewerking van professor Pastoors uit de Mutsaerts—
straat te Antwerpen hebben omtrent zgn laatste rust-
plaats binnen Antwerpen niets opgeleverd.
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De kerk St.—Petrus Stoel te Sittard ten tgde van de
geboorte van Thomas Bellen in 1686.
0pva1lend is de barokke torenspits.
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De man, die bgna gewerkt heeft tot aan zgn einde, zou
i 83 jaar oud zgn geworden, wat onjuist bleek. Hg
heeft 44 jaar onder zeer moeilgke omstandigheden zgn
bediening uitgeoefend.
Er zgn in de gemeente Woensdrecht al naar minder be-
langrgke mannen straten en pleinen vernoemd. Thomas
Bellen, die zich 44 jaar weggecgferd heeft, zou hier
met ere tussen horen.

MEMORIE.

Thomas Bellen was volgens de visitatieverslagen te Sit-
tard geboren, hetgeen juist is gebleken. Zgn ouderdom
bg zgn aflgvigheid was onbekend, al werden er verschil-
lende jaren genoemd.
Uit het doopboek van het doopregister (1650-1717) van
de parochie St.—Petrus Stoel te Sittard heeft een verre
aanverwant van de schrgver zgn doop ter elfder ure ge—
vonden.
0 12 sept. 1 686 g W g ’ v.
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Joannes Carsilius (pater Thomas Bellen) had waarschgn—
lgk welgestelde ouders. Ze woonden in de "Portam Lim-
burgensum", de Limburgse Poort, te Sittard. Zgn "peter"
was Carsilius Goetgens, een notaris.
Thomas Bellen had nog drie naamgenoten, die te Sittard
bg de Predikheren/Dominicanen ingetreden zgn. waarschgn—
lgk waren het naaste familieleden. Eén van hen, Serva-
tius Bellen, pater Antonius, geboren te Sittard werd in
1715 geprofest. Hg was biechtvader en generaal der Pre-
dikheren van 1735 - 1744. Hg overleed op 5 oktober 1750.(¢9
Thomas Bellen, die dus op 12 september 1686 werd gebo-
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ren, is op 27 augustus 1760 te Hoogerheide overleden.
Hg werd dus,op een maand na, 74 jaar oud.

Uit een andere bron vernemen we dat hg op 8 november
1707 te Sittard is ingetreden en op 27 december werd
geprofest. Zgn priesterwgding zou in 1711 of 1712 heb-
ben plaatsgevonden. (50)

Bg de Predikheren te Sittard traden uit onze streek
nog in, pater Petrus Jacobus Smits uit Woensdrecht,
pater Albertus, in de wereld Siardus de Brugn, uit
Woensdrecht op 1 december 1733, die op 4 juni 1735 werd
geprofest. Verder nog pater P. Martens uit Hoogerheide,
geboren in 1726, gekleed 1 september 1744 en geprofest
op 21 september 1745. Hg overleed op 12 januari 1758.

(51)
Waarschgnlgk zgn dezen op verlangen van Thomas Bellen
daar ingetreden.

Nog in verband met Thomas Bellen is het niet juist als
men zegt dat hg de opvolger van Gabriel Roessel is
geweest.(5Z)

Immers buiten de genoemde Ludovicus Talboom en Van den

Boogaerd was Gerard van der Hoeven wel officieel pas-
toor van Hoogerheide geweest.

Hoe het ook was, "de goede herder" Thomas Bellen was
de parochie ontvallen. Zgn opvo1ger,Babtist Petrus
Loomans, zou niet lang op zich laten wachten.

NOTEN (Voor afkortingen, zie b1z.13 )

. A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2634.

. Ibidem.

. Ibidem.
Ibidem.

. Ibidem.

. Ibidem.

. Ibidem.

. Ibidem.
Ibidem.\OO3\|O\U'\J>\1~ll‘Qi—'
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2634.
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Ibidem.
Ibidem.
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A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2634.
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Ibidem.
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A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2634.
Kerkelgke Geschiedenis van het Bisdom Breda, J.B. Krbger.
Deel 3, blz. 456.
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A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2634.
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Stoel door A.H.S. Simons en Prof. Timmermans.
Taxandria 1906, blz. 255-256. L. van Miert.
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HOOFSTUK 7

”BAPTlST” PETRUS LOOMANS

In de regel noemde men hem gewoon Petrus Loomans, en
hg zou onder die éne voornaam genoeg bekendheid krggen.

Hg hoefde niet lang op zgn benoeming te wachten. A1 op
13 september 1760 krggt hg consent en admissie van Albrecht
Nicolaas van Aerssen Begeren.
[)eze sch1 jft:"Mgnheer, ik heb uw schrgven ontvangen. Ik zou U
eerder bericht hebben gegeven, doch ik moest bg de gemeenten en
Mgr. de Bisschop informeren of U welgevallig was. Dit is mg door
hun verzekerd" "Soo censenteer ick Uedele mits desen omme op mgn
heerlgckheid te Hoogerhegden te resideren en de Roomsche kercke
te bedienen, geduerende de tollerantie van 0nsen Staat, oft tot
kennelgck wederseggen." "Ik zal hieronder de schout berichten,
dat hg U aldaar moet tolereren. 00k de kerkmeesters zullen, via
de schout, bericht van uw benoeming ontvangen."

Hetgeen allemaal prompt gebeurde. (1)

Volgens een publicatie van de Hoogmogenden der Staten
Generaal in dato 23 maart 1760 kreeg het kerkbestuur
op 20 september 1760 een aanslag voor collaterale suc-
cessie te verwerken..
Collaterale successie is een belasting i.v.m. het erf-
recht. In feite een belasting met de bedoeling geld
binnen te krggen, zoals dat de eeuwen door steeds de
drgfveer geweest is.

Het gi11g onm "de schuere,waarinne de Roomsche kerck werde ge-
houden, onder deese Heerlgckhegt tusschen de gemercktens 00st:
‘s-Heerenstraet, Zugd west ende Noorden den Hooghwelgheboren
Heer van Hoogerhegden
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Karel Philip Theodoor van Palts-Sulzbaeh, markies van Bergen 0p Z00m.
Anonvlem sehilderij, afkomstig uit het stadhuis van Bergen op Zoom, 1755
Gemeente-museum het Markiezenhof, Bergen 0p Zoom.
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Getauxeert op f 400,--
Egndelegk nog getauxeert een hugs en hoff met erve
staande ende ghelegen onder dese Heerlegkheidt,

ende gemerckt 0ost: ‘s-Heerenstraet, Zugd West ende
Noort, Den Hooghwelgheboren Heer van Hoogerheide,

Wordende dese huisingh nu bewoont beg den Heer Pas-
tor in de Roomsche Ghemeente alhier, "Den Hoop" de
somma van een dugsent Ghuldens f 1000,—-
Bedraghen de begde getauxeerde parcelen f 1400,-—
Komt den 20e penningh gezien niet op tegd is
aanghegeven, Aldus dese tauxatie naar behoorlgck
ondersoek vlgs artiekel 13 ende 14 op de ordenantie, etc.etc." (2)

Volgens de taxatie laat men in feite ondubbelzinnig

blgken dat de schuurkerk, pastorie en gronden één
geheel zgn. De waarde van de pastorie was, in verhou-
ding tot de kerk, zeer hoog.

0p 20 october 1760 komen de nagelaten goederen van wg-

len pastoor Thomas Bellen onder de hamer. De enige erf-
gename is zgn zuster Helena Bellen. Na aftrek van alle
kosten erfde ze op 6 mei 1761 f 453,—— 15 st. en 8 pen-
ningen. Zgn opvolger Petrus Loomans kocht de meeste

der verkochte goederen, zelfs voor die tgd zeer goedkoop
zoals b.v. "eene snaphaen", een geweer, voor f 1,--
en 5 stuivers. (3)

In 1761 heeft Baron Albrecht Nicolaas van Aerssen Bey-
eren, Vrgheer van Hoogerhegde, Heer van Voshol, Aar-
landerveen, Meteren en de Triangel, de Heerlgkheid Hoo-

gerheide,met alle rechten en verplichtingen daaraan
verbonden, aan de Markies van Bergen op Zoom verkocht.(4)
De Heerlgkheid Hoogerheide was dan ook van dat moment
af schatplichtig aan Bergen op Zoom, dat de volledige
rechtsmacht had te Hoogerheide.
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0p 12 juli 1762 richtten zich de kerkeraadsleden van
Hoogerheide tot P.M. van Mattemburgh van de Raad en
Rekenkamer.
Zg weidden uit over de gemaakte afspraken en overeen-
komsten betreffende de pastorie van Hoogerheide. Ge-
zien het stuk zeer lang is, zullen we het schrgven zo-
veel mogelgk in hedendaagse stgl weergeven.

A lbrecht Nicolaas van Aarssen Begeren heeft in 1761
de Heerlgkheid Hoogerheide verkocht aan de Heer van
Bergen, ook o. a. de recognitie van f 80 per jaar ten
laste van de R.K. kerkeraad van de R.K. kerk te Hoo-
gerheide.
Deze recognitie spruit voort uit het feit dat de pas-
toor een zeker huis bewoond heeft. "Dmwtmer vm1tboger-
nmym cmmmtename". Daarvoor heeft de genoemde gemeen-
te een huur betaald van f 80 per jaar. Toen het huis
bouwvallig is geworden, is met agreatie van de Heer
van Hoogerheide in het jaar 1749 op de grond van de
"Heer" naast en bg de kerkschuur, vanwege de R.K. ge-
meente, daar een nieuwe woning gebouwd voor de pastoor
Evenwel met het beding dat de Heer daarin zou "contri-
bueren" voor de tgd van twaalf jaar. Dit zgn de voor-
noemde f 80 per jaar, dus een som groot f 960,--.
En verder voor vergroting van de hof aan de woning nog
toegestaan 25 roeden erf. Gezien nu verleden jaar, in
1761, de 12-jarige termgn is "geéxpireert" vanwege de
Heer van Hoogerheide, is dus aan de afspraken en con-
tracten voldaan. Zo verklaren zg, ondergetekenden,
kerkmeesters, in naam van de R.K. gemeente te Hooger-
heide kerkelgk zgnde, de voornoemde recognitie van
f 80 verschuldigd. Deze komt nu in plaats van de voor-
heen betaalde huishuur. 00k de pastorie op de grond
van de Hoogedelgeboren Heer van Hoogerheide is door en
vanwege de Roomse Gemeente nieuw opgebouwd. Die als
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nu " aen deselve comp eterende" in eigernjom is. Dat zij de
f 80 in hun kwaliteit zullen voldoen aan de rentmees-
ter van zgne doorluchtige Hoogheid van de Paltz, Mar-
kies van Bergen op Zoom. Als zo zg dit van de meerge—

melde Heer Albrecht Nicolaas van Aerssen Begeren door
koop hebben verkregen.
Het eerste jaar zal verschgnen ultimo van dit jaar,
1762. Dit zonder verder nog iets voor de grond van de
pastorie en de 25 roeden ter vergroting van de hof te
moeten voldoen, of verschuldigd te zgn. Alles onder
verband van hunne personen en goederen in hunne boven-
vermelde kwaliteit als naar rechten.
"Actum Hoogerhegden desen l2e Julg 1762.

Jacobus Jacobs, Lauregs Snacken,
Jan Smits, Jac Jacobs de jongere,
en Antonius Bogaerts."(5)

Tot tweemaal toe hebben pastoor en kerkmeesters in 1756
op papier‘ toegegeverl "dat kerk en kerkhugs den Heer van Hoo-

gerhehk aenMmmnd€' waren. Nu verklaren zg dat zg de
pastorie door koop hebben verkregen. Meer dan waarschgn-
lgk is de "contributie" van f 80 voor 12 jaar, dus f 960
die Van Aerssen bgdroeg, als een lening gezien.
Nu deze lening in 1762 is afgedaan bsschouwen zg zich

op grond van dit feit waarschgnlgk als eigenaar.
Later zal men nog verklaren dat de twee bevestigingen
min of meer onder druk zgn afgelegd.

In een memorie van eind juli 1762 memoreert de Stokhou-
der Johan Theodoor Morin dat de leden van "De Kercken-
rade tot Hoogerhegden" de acte tot het betalen van re-
cognitie wel hebben willen ondertekenen. Het Huis van
Bergen zal echter afzien van het zogenaamde "bem mr-
mingsgeld ad f 40 per jaar, die de officieren ontvangen van an-

dere kerkeraden en plaatsen waar een pastoor is." (6)



- 105 -

Deze gelden, die onder Albrecht Nicolaas van Aerssen
Begeren nog wel betaald moesten worden, waren voordien
een welkome bron van inkomsten voor de "Heren 0fficie-
ren".

Met Petrus Loomans kreeg de parochie een herder, die
er flink tegenaan ging. In tegenstelling tot Thomas
Bellen was hg vrg onhandelbaar. 0p het stuk van finan-
cién was hg zichzelf niet ongenegen. Tenminste, zo
komt hg uit vele stukken, die geraadpleegd zgn, op ons
over.
Van de andere kant was hg een krachtig bestuurder. Maar
toch, met Petrus Loomans was men zo maar niet aan de
"nieuwe patatten"!

0p 23 december 1765 geeft hg a1 min of meer blgk van
zgn ingesteldheid.
0p die datum richt hg een schrgven aan de Welede1ge-
strenge Heren van de Raad en Rekenkamer van het Door-
luchtige Huis van Bergen op Zoom.
Hg verklaart hierin zgn voornaamste "besognes". 0nder
andere, dat, evenals onder Albrecht Nicolaas van Aers-
sen Begeren, f 80 aan recognitie worden betaald. Ver-
der vertelt hg hetzelfde verhaal over kerk, huis en
financien als in het schrgven van 12 juli 1762. Alles
is volgens afspraak betaald tot en met het jaar 1764.
Echter zonder dat de Raad en Rekenkamer iets heeft la-
ten doen aan de "huising", de pastorie, die door de
vorige Heer van Hoogerheide werd onderhouden.Dit ge-
beurde volgens Loomans, omdat dit bg het recognitie-
geld inbegrepen was. Hg meent dat het Huis van Bergen
dit onderhoud ook voor zgn rekening moet nemen.
Hg klaagt over zgn inkomen. Competentie, loon van de
Heer Van Bergen op Zoom,ontvangt hg niet en inkomsten
uit tienden a1 evenmin.
In feite heeft hg niets anders dan de "pastorale voor-
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delen" van de collectes en daarnaast nog van een jaar-
lgkse collecte, "die omtrent bamis worde opgehaald".
Dit alles is zo gering dat hg daar nauwelgks van kan
bestaan. Het is nog moeilgker als men bedenkt dat hg
ook de "kerkschuere nog moet onderhouden, en alle noot—
wendigheden die den Heilige diensten veregschen".
Hg schrgft dat het hem niet mogelgk is de recognitie-
gelden te blgven voldoen, en dan ook nog het onderhoud
op zich te nemen. Daarom verzoekt hg voor het jaar 1765
een kleine competentie voor hem, en hem voor altgd te
"remitteren", kwgtschelden, van de af te vorderen f 80
aan recognitie per jaar. Getekend: Petrus Loomans,pastor

Nadat zgn verzoek vele schgven was gepasseerd, werd hem
voor 1765 een gratificatie toegezegd van f 80 zonder
"consecwenties" voor de volgende jaren. 'Witscmnd 1es
nogtans dat het schuertjen oft stalleken gehoort hebbende tot
de oude hugsinghe en staende op de werff van de eerste houve van-
daer werd gemoveert (verwgderd) ende gestelt werd op de erve van
de tegenwoordighe huisinghe gehoorende ende dat voorts de hegge
van den suppliant (Loomans), recht sal worden geplant tot aen
‘s-Heerenstraet, sal hem onder productie van dese de f 80 in
uitgeeff worde gestelt."

Verder mag hg bg verzoekschrift de continuatie van
"dese gunste aenvragen", etc. etc. 23 december 1765.

De lezer zal intussen ook wel gemerkt hebben dat aan

deze kwestie geen enkel kerkeraadslid te pas is geko-
men. Pastoor Loomans soleerde graag als hg daar kans
toe zag. (7)

In verband met het rekest van Loomans stelt Van Mat-
temburgh nog, dat voor 1765 het gevraagde onderhoud
aan "hugsinge,etc. etc." moet worden afgeslagen.

0mtrent juni 1768 herhaalt Petrus Loomans zgn verzoek
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om gratificaties aan de Heren van de Raad en Rekenkamer
van Bergen op Zoom. Hg schrgft dat hem over 1765 de

gratificatie is verleend. Dat hg aan de gestelde voor-
waarden heeft voldaan, en deze gratificatie ook in
1766 heeft gekregen. Hg vraagt deze nu aan tot en met
1769. 0p 12 juni 1768 worden deze hem in 't vooruit-
Zicht gesteld. (8)

In het najaar van 1768 of in het voorjaar van 1769
richt Petrus Loomans een schrgven, waarvan het essenti-
ele hieronder volgt, aan de Raad en Rekenmeester van
het Huis van Bergen.
"Dat zg pastoor en kermeesters hebben geobtineert het consent om
aldaar op de plaatse waar de oude kerk staat een nieuwe te bouwen
die 85% voet lang zal zgn, dat zg deze lengte niet op hun eigen
grond zullen kunnen vinden en dat zg westwaarts met enige voeten
zullen moeten springen op grond van zgn doorluchtige hoogheid
van Bergen, in huure gebruikt bg Cornelis Moors (Klein Antwerpen)
waarom zg U nederig verzoeken te verleenen 5 a 6 roeden erve om
de Groote daaruit van de kerk te kunnen vinden, maar ook den weg
off passagie om in en ugt de kercke te gaan, en te coomen, ge-
merckt den ingank geplaatst sal worden op de westzgde in den
gevel aldaar. Dat aan deeze Gemeente die geen revenuen of inko-
mens eigen zgn, dat deselve kerke Eerst is opgeright in den jare
1680 a 1690 (parochie 1689). Dat deselve voor dato moesten ter
kerke gaan en bedient worden van Bergen op Zoom of Hugbergen, en
schoon door het opbouwen ten tgde voorn. wel werckelgk t0t wel-
wezen van deze en omliggende juresditién zgn aangewassen.
Doch meest in geringe en onvermogende personen zgnde zg suppli-
anten vervolgens genoodzaakt at opbouwen deser kerkhuizinge die
salvo justo f 5000 zal comen te kosten. Door aelmoessen, bg
liefdadige en Godminnende personen op te haelen.
Dat bg de coop van de Heerlgckheid Hoogerheide in 1761 van Baron
Albrecht Nicolaas van Aerssen Begeren, ook was inbegrepen het
"jus patronatus" met een gedienstighe bede om tot het opbouwen
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van hetnieuwe kerckhu s te verleenen en te accordereneen libe-
raele aelmoesen.

Petrus Loomans u t naam van z n kerkmeesters." (9)

27 februari 1769.
"Resolutie van de Staten Generaal betreffende een verzoek van
pastoor Baptist Petrus Loomans en de kerkmeesters van Hoogerheide
van de 27e maart 1769.
Gezien verzoek van pastoor en kerkmeesters.
Extract: Men Gelieve te accorderen om op deselve plaatse van de
oude bouwvallige Kerckschuere een nieuwen in steen te mogen set-
ten, conform de tekening neevens de voorse den Requeste gevoegd
onder no. 2 ter lengte van v f en tagtig en een halve voet en de
z dmuren 13% voet, breed zes en dertig voet, Rh nlandse maat,dus
26 voet langer en seeven en een halve voet breeder binnenwerk,
dan de oude kerkehu s, welcke meerdere te vinden was uit de erve
van de pastorale woninghe daar neevenstaande, ende bu tendeur en
de venstercos nen van blauwe steen, vermits de duurzaamheid en
gering verschil in pr s tusschen steen en hout; en voort aen de
supplianten te accorderen, om geduurende het opbouwen der nieuwe
kerk—huisinghe haeren godsdiensten te moghen verrichten in een
naastb geleegene schuure, onder deselve Jurisdictie van Hooger-
he den, en het nieuwe kerckhui s opgebouwt s nde, te moghen dek-
ken van onderen met pannen en van boven met riet en stroo. En
het houtwerk van binnen en van bu ten te mogen verven na den
eisch.

Beslissinq 18 ma 1769.

waarop is goedgevonden en verstaen de supplianten te permitteren
om op de deselve plaats van het oude bouwvallige kerkehu s in
nieuwen steen te mogen bouwen, ter lengte van 85% v0eten,breed
zes en dertig voeten,en in den Zuidmuur hoog 12% voet Rh nland—
sche maat, dus 26 voeten langer en seeven en een halve voet bree-
der binnenwerck dan het oude kerckhu s of schuur moeten de voor-
se den meerdere grootte gevonden worden u t de erve van de pas-
toorale woninghe daarnevens staande. Voorts de bu tendeur en de
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venstercos nen te maken van E kenhout met blauwe steene dorpels
en nooten, onder deselve , mits de venstercos nen so hoogsetten-
de als maar immers vallen connen, mitsgaeders de voorse de nieuwe
kerckehuis opgebouwt s nde te dekken met riet en stroo en geant-
sins met pannen en voorts het houtwerck van binnen en van bu ten
tweemaal te moge verven met Ul verf van een modeste of egale
couleur, sonder eenighe verbeeldingen of ornamenten,en eindel ck
nog aan de supplianten te permitteren om geduurende de voorse —
den opbouw en vernieuwinghe der voorse den kerckschuur, hunnen
Godsdienst zonder aanstootl ckhe t of opsigt te mogen excerceren
op den dorsvloer in de stallinghe van de schuur van Cornelis
Moers neven de oude kerckschuur staende, Worden de supplianten
andere verzoeken gewesen vah de hand."

In een stuk van 12 juli 1769 hebben we de aanbesteding
van de nieuw te bouwen kerk aangetroffen. Toch kr gen
we de indruk dat deze aanbesteding alles behalve vol-
ledig is. BU nadere beschouwing gaat het alleen om het
arbeidsloon. De arbeidslonen waren in die t d zeer laag,
i l5 stuivers per dag.

In het licht van deze gegevens is het te begr pen dat
de arbeidskosten, en daar ging het in deze aanbeste—
dingen om, zo laag uitvielen.

Aanbesteding van het timmerwerk (aan arbeidsloon) van

de nieuwe R.K. Kerkschuur te Hoogerheide t.v.v. pas-
toor Petrus Loomans en de kerkmeesters.
Kerk lang binnenwerk 74 voeten en breed 36 voeten met
daaraan van achter een'sacrast n"breed 11% voet bin-
nenwerks en dus samen 85% voeten lang.
Het bestek omvat 21 afdelingen. Het arbeidsloon is
aangenomen voor f 188 door Jacob Hu brechtse uit Ber-
gen op Zoom. Daarnaast hebben ondertekend: Simon Voor-
maat en Jan Meeussen, den l2 juli 1769.

Aanbesteding van het metselwerk (arbeidsloon) eveneens
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op 12 juli 1769. De nieuwe schuur zal lank wesen 74
voeten en bereet 36 voeten binnenmuurs daaraan van ag-
teren een sacraste n van 11% voeten binnenmuurs, dus
saamen 85% voeten lank. Het bestek omvat 16 afdelingen.
Aangenomen na inschr ving door den minst ingeschreven
Joannes Thaaymans, voor de somme van f 150."

Het dekwerk met het leveren van de tenen, aangenomen
door Gregorius de Jong voor f 89. (10)

B memorie, advies en besluit van 12 juli 1769 hebben
de Geheime Raad en de Commissaris Generaal van het
Huis van Bergen zich gebogen over het rekest van Petrus
Loomans en z n kerkmeesters.
Z memoreren dat consent is verleend tot het bouwen
van een nieuwe kerk gezien de armoedige staat der vo-
rige. Men heeft ook kennis genomen dat "den Kerkckhu se
souden costen omtrent f 5000 dat s supplianten be
almoesen moeten sien te halen, gesien den armoedighen
staat der inwoonders".
Het Huis van Bergen op Zoom heeft de Heerlgkheid door
koop verkregen, ook het "jus patronatus", het benoe-
mingsrecht van een geeste1 ke.Verzoekers vragen aan de
Geheime Raad om een "liberale Aelmoese". Daarom ver-
zoekt de Geheime Raad, de Raad en Rekenkamer, alvorens
te desponeren, om advies.
Het advies van de Raad en Rekenkamer memoreert dat de
Heerlgkheid door koop bekomen is in 1761. Dat daaron—
der begrepen is een recognitie van f 80 per jaar wegens
het "hu s", grond en de pastorie. Dat deze recognitie
jaarl ks wordt voldaan, doch de markies zonder bepaal-
de konsekwenties, gezien als competentie van de pas-
toor. Dat men in acht moet nemen dat z ne Keurvorste-
l ke Hoogheid de heerl kheid bezit "Titulo Honorose"
en deze f 80 jaarl ks is voldaan. Na enkele onduidel ke
zinnen, stellen z voor: "f 2300 m :te]everm1vmmwaer
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gene geringhe donatie, ten advenant van 3 pr. cento. Schoon
door vorighe Heren van Hoogerhegden o t iets ter dier sake is
geschiedt oft gecontribueert."
Ter meerdere eer en Glorie Gods, en voor het gemak de
R.K. ingezetenen b resolutie b de supplianten geac-
cordeerd een som van 100 ducaten conform de gratieuse
resolutie en agreatie van z n Keurvorstel ke Hoogheid.

Getekend de 24 juli 1769, Lombaert (11)

De nieuwe kerk is waarsch nl k in het voorjaar van 1770
gereed gekomen, gezien op 4 april 1770 alle overgeb1e-
ven materialen van de oude schuurkerk en de nieuwe kerk
worden verkocht. Er waren 31 posten met een totale op-
brengst van f 1&3 en 3 stugvers.

In hetzelfde stuk verkoopt Geerard Hussaerts op 8 april
1780 z n huisje tegenover "de pastoorswoninghe".
Dit huisje stond, volgens de c nskaart van 1762 en eer-
dere omschr vingen, ten zuiden van de oude kapel van
Hoogerheide. De oude verdwenen kapel moet dus gestaan
hebben ter hoogte van de huidige Amrobank en huize
Rennen/Jansen, resp. Raadhuisstraat no 133 en no l25.(12)

In de jaren 1773/1774 is er een geschil tussen de arm-
meester Jan Muts met de Rentmeester van de Raad en
Rekenkamer Van Mattemburgh.
Er z n twee c nshuisjes, gebouwd op perceel no. 8.De
grond, in eigendom van "den arme competerende", is
c nsplichtig, alhoewel deze c ns in vroeger tgden is
terugbetaald. Nu maakt men aanspraak op het c nsgeld.
"Dit sal grootel cks den armen drucken."H \/raagt; vr jste1-
ling,als "aelmoesse", voor de t d van 20 jaar. lngeval
van verkoop zal de c ns weer f 5 en 2 stuivers bedra-
gen. Actum 5 januari 177A.

We z n weer enkele jaren verder, wanneer de bisschop
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van Antwerpen, Jacobus Thomas Wellens (1776-178A),
op 14 oktober 1776 een schrgven over het patronaat-
schap van Hoogerheide aan de rentmeester Van Mattem-
burgh richt.
Het is hem, de bisschop van Antwerpen, ter ore gekomen
dat het Huis van z ne Hoogheid de Paltzgraaf zou wil-
len disputeren over
ingeval dit kwam te
omdat het recht van
van Antwerpen heeft

het patronaatschap van Hoogerheide
vacceren. Het komt hem vreemd voor
collatie alt d aan de bisschoppen
toebehoord.

Toch zou h daar eens graag over spreken, gezien h
nog "totte morgen noen verbl ve op het hoff van St.-Michiels
(te Berendrecht), so soude het m seer aengenaem s n, mochte ik
Uedele visite daer afwachten." Met vele achting, etc.etc.(l4)

De bisschop kon tevreden zgn, want al op 17 oktober
1776 doet P.C. van Mattemburgh verslag van z n bevin-
dingen aan de Raden en Rekenmeesters.

Zo is de Raad-en Rekenmeester de andere dag vertrokken
naar Berendrecht en heeft, en passant, te Ussendrecht
z n loroer rneegernomen. "Ik heb de bisschop namens Uedel ge—
complimenteerd. Daarna heb ik de bisschop verteld dat de vorige
Heren van Hoogerheide, die dit leen bezeten hebben, het "jus
patronatus" aan de Heer van Bergen ontleenden. Dit omdat z leen-
plichtig waren aan de Heer van Bergen op Zoom.
Dat b een acte in dato 20 october 1714 verleend aan Gerardus
van der Hoeven, geéligeert pastoor b de dood van Gabriel Roessel."

Wel goed is echter te denken, dat dit door de toenma-
lige Heer van Hoogerheide zal z n afgeperst. De bis-
schop vroeg de Heren van deze Raad nog meer acten
en verdere bew zen,waaruit conform het "jus canonicum
gesustineert" wordt. Het "jus patronatus"aan haar Wel-
edelgestrenge te competeren. waarop ik, bisschop geant-
woord heb, dat deze acte "casueel" (per toeval) in de
handen van de Heer van Hoogerheide is gekomen. Terw l



-1141-

die acte niet aan de Heer toekwam, maar aan de pastoor
Dat de de verdere acten onder de pastoors gebleven
zullen z n. Dat het "jus patronatus" b de koop van
1761 aan het Huis van Bergen is gekomen.
De bisschop zou de acten van z n eigen secretariaat
eens moeten nak ken. Dat de Heren van de Edele Rade
van de markies verwachten, dat de bisschop geen in-
breuk op de rechten van de markies Zal willen doen.
Dat z op hun beurt van intentie z n "s ne Doorluchtig
Hoogweerdighe t" in alle opzichten van nut te willen
z n.
Van de andere kant moet z n Hoogwaardigheid begr pen

dat de Edele Raad de rechten van haren Heer eerbiedigt
en moet doen eerbiedigen.

Na de maalt d te hebben genomen met z n "Doorluchtigen
Hoogweerdighe t" was het tgd om te vertrekken. Toen

heeft de bisschop mg verzocht met pastoor Petrus Loo-
mans, die ook aanwezig was, te spreken. De bisschop is
verder met pastoor Loomans in een andere kamer gegaan
en heeft tegen hem gezegd:'Tck moet\mm mmj1desQj1(plan,

ontwerp, bedoeling) afzien, en kan uw eerwaarde deese re s niet
helpen. Ick heb met M nheer Van Mattemburgh niet terecht kunne
koommn" Daarna heb ik afscheid genomen en ben vertrok
ken. Vertrouw dat hierin niets zal gebeuren, en dat
Petrus Loomans pastoor zal bl ven.
Vertrouwend, etc.etc. P.C. van Mattemburgh.

Pastoor Loomans had waarsch nl k een plan in de maak
om zich wat vr er te voelen. Aan de uitlating van de
bisschop te horen ging dit niet op.

0p 8 maart 1780 doen pastoor Loomans c.s. hun beklag
b de bisschop over het onderhoud en de reparatie van
de kerk. Pastoor Loomans doet dan ook beklag over z n
inkomen. (16)
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Het verhaal gaat verder omtrent half mei 1781.
In die t d richtten de kerkmeesters van Hoogerheide,
Jacobus Jacob Muts, A. Bogaerts en Pieter van de Moer
zich tot de Raad- en Rekenmeesters van de Keurvorst
van de Paltz.

De supplianten delen mee dat z zich met een memorie
tot de bisschop van Antwerpen hebben gewend. Z heb-
ben de bisschop op de hoogte gesteld van de manier
waarop de vorige pastoors de reparaties van de kerk en
de pastorie hebben uitgevoerd. Verder hoe z de misge-
waden etc. goed hebben verzorgd.

Z hebben bericht hoe de tegenwoordige pastoor zich in
deze kwesties gedraagt. Hoe de vorigen uit de collectes
alles netjes hebben onderhouden en desnoods vernieuwd
wat aan kerkgewaad vereist werd.
Pastoor Loomans daarentegen laat alles ten onder gaan!
Het is hoognodig, schr ven ze, dat in dit alles dras-
tisch moet worden voorzien, wil de gemeente niet mee
ten onder gaan. Z hebben ook de bisschop verzocht in
deze zorg te dragen. Hier is tot heden niet veel van
terecht gekomen. De verw dering tussen de kerkeraads—
leden en de pastoor is zeer groot geworden. Alle ver-
gaderingen sedert het adres aan de bisschop z n zonder
vrucht en onbescheiden beéindigd. 0m alle nog verder
verval te voorkomen, hebben z geinteresseerde lieden
opgezocht om jaarl ks iets voor de kerk en het misge-
waad b te dragen.
Zonder voorzorgen zal alles binnen korte t d schier
onherstelbaar z n. Alles is reeds zo vervallen, dat het
met geen f 500 te betalen is. Daar komt nog b , dat de
inwoners allemaal mensen met weinig geld z n, meestal
arme werklieden. Z z n al r kel k belast met dat wat
z jaarl ks aan de pastoor b dragen. Zodat z geen kans
zien de benodigde gelden te verkr gen om de zaak te
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herstellen. Erger nog, dat er nog een schuld op de
kerk rust van f 962 die z niet at kunnen lossen.
Daarom verzoeken z Uedele Heren uit genegenheid voor
de Godsdienst. Redenen waarom z zich tot Uedelen rich-
ten om een jaarl ks genereuze aalmoes. (17)

De hoop op de Raad- en Rekenmeesters bleek een dele

te z n. Z antwoorddsn op 1 juni 1781:'®ewm e tott er
toe de recognitie van f 80 jaarl cks vgls de acte van aaneminghe
van dato 12 juli 1962 aan de Doorluchtige Hu se s n geremitteert
en s supplianten hiere door een genereus aelmoes genieten so
can uit verder versoeck niet worden getreden.
Actum de 1e Juni 1781 ter ordonnantie der Raeden

L. Adan, Griffier. (18)

Dus nul op het rekest! Het weerbarstige eigenzinnige
karakter van de pastoor zal hier niet vreemd aan geweest z n

Ze zitten in nauwe schoenen, onze kerkeraadsleden, en
weten niet goed hoe te handelen. In een uitvoerige

"Memorie", waarsch nl k uit de jaren 1781/1782, maken

ze ook aan de Raad- en Rekenmeesters van Bergen op
Zoom hun moeil kheden kenbaar.

Z gaven te kennen dat sedert de revolutie (80—jarige
oorlog) de R.K. kerken geen vast inkomen hadden.
De kerken en de geestel ken moesten onderhouden worden
uit giften, collectes en goederen in natura, zoals
graan, eieren, boter, enz. Hieruit moest men de ge-
bouwen, misgewaden én de pastoor onderhouden. B hen
geschiedde de huur van de pastorale woning uit de col-
lectes tot,vanaF 1762, de recognitie is geremitteert
(kw tgescholden). De gemeente Hoogerheide had zelf
geen pastoraal huis.
De woning van de respectievel ke pastoors is een stal-
leke geweest op een erf dat de gewezen "Heren" van Hoo-
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gerheide toebehoorde, en de "Heren", toen het bouwval-
lig is geworden, daaraan niets wilden doen. Toen z n
grond en gebouw afgestaan met de last van de "Heren"
en "Vrouwen" van Hoogerheide jaar1 ks,0nder de naam
van recognitie, f 80 te betalen en f 1 aan c ns. Dat
men met het bouwen van de nieuwe kerk in 1769 bedacht
is geweest op een Fonds, om daaruit te betalen de in-
tresten van het kapitaal, waarmee de kerk toen was be-

last. Heden staat daar nog f 962 op. Men besloot enige
plaatsen in de kerk te verpachten. Dit was voldoende
om de intresten te voldoen, echter niet om de schuld
op de kerk af te lossen. Dit gebouw, noch de pastorie
vereiste de eerste jaren reparatie. Dat b de bouw uit
vele liefdegaven deze, welk w vertrouwel k mededelen,
voor reparaties toereikend z n geweest.

Toen de gebouwen ongeveer v f jaar geleden herstel vroe
gen, weigerde pastoor Loomans iets te laten herstellen.
Dit met de uitmaak, dat de vorige pastoors te Hooger-
heide "alles" hadden genoten. Men stelde hem voor dat,
als h de opbrengst van de stoelenverhuur zou kr gen,
h de reparaties zou doen. Het haalde niets uit hem te
zeggen dat dit geld in feite bedoeld was tot het ver-
effenen van de schuld op de kerk. Intussen geraakte al-
les in groot verval. Vruchteloos was het adres waarmede
de kerkeraad zich tot de bisschop van Antwerpen richtte
Nadat de kerk maandenlang op antwoord had gewacht, be-
sloot men, om verder verval te voorkomen, de pastoor
een competentie van f 500 per jaar aan te bieden. H
zou tevens ontlast worden van het onderhoud, maar
"M nheer pastoor" weigerde dit voorstel aan te nemen.
De kerkeraad richtte zich opnieuw tot U we1ede1gestren—
ge Heren van de Raad- en Rekenkamer, om tussenbeide te
komen en het "verderff der Geme nthe" te beletten.
Door z n toedoen is daar jammerl k geen gehoor aan ge-
geven. Kort daarvoor was bepaald een collecte te hou-
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den tot herstel van de kerk, waarmede iedere kerkmees-
ter in z n eigen district, Hoogerheide, Ossendrecht,
Woensdrecht, Zuidgeest en Hinkelnoord zich graag be-
lastte. De opbrengst van de collecte bedroeg f 73 en
2 stuivers. Deze schikking heeft, evenmin als alle vo-
rige, de goedkeuring van de pastoor kunnen wegdragen.
Deze uitslag, gevoegd b het houden van verschillende
kerkvergaderingen zonder medeweten van de pastoor,
heeft nog grotere tegenstellingen veroorzaakt.
0ok alis jdeopbrengst van de collecte nog de f 19,--
12 stuivers en 14 penningen gevoegd die de penning-
meester nog in kas had, dit is helemaal niet toerei-
kend om de vereiste reparaties te kunnen doen. Deze
reparaties zullen omtrent f 700 kosten.
Deze en alle andere lasten hebben de kerkeraad doen
bewegen de weledelgestrenge Raden tot bevordering van
de godsdienst en soulaas van de arme Roomse Kerk om
een liberale gunst te vragen. Een gunst, die bedacht
is op het formeren van een fonds, waaruit in het ver-
volg de kerk, de pastorie en alles, wat tot de gods-
dienst strekt, zal kunnen worden onderhouden.
Getekend: J. Muts, A. Bogaerts, Cornelis Mighielsen,
J. Michielsen. handmerk Pieter van de Moer, Absent J.
Jacobs. (19)

Met pastoor Loomans viel eigenl k niet te eggen of te
ploegen. H was voor geen rede vatbaar en hield weinig

of geen rekening met z n kerkeraadsleden.

Het verzoek aan de Raad- en Rekenmeesters heeft waar-
sch nl k niet veel uitgehaald. Uit het in hun archief
aanwezige dossier, Inventarisno. 2382, is hierover
niets gebleken.

0p de l9e september 1783 stelt de kerkeraad een begro-
ting op van alle huishoudens die onder de parochie
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Hoogerheide horen. Men heeft ingeschat hoeveel iedere
inwoner b de generale collectes gemiddeld kan b dra-
gen. Z berekenen alle baten en uitgaven:

Collecten onder Ussendrecht; 32 huishoudens
meer of minder gegoed

onder Hoogerheide; 8 huishoudens item
onder Woensdrecht; 24 huishoudens item
onder Zuidgeest; 3 huishoudens item
onder Hinkelnoord; 3 huishoudens item
Hierb nog ongeveer 150 huishoudens bestaan-
de uit arbeiders en geringe handwerkers die
weinig b dragen. Door elkaar i f 1,--
De gehele collecte

Zitplaatsen in de kerk f 70,--
De collecteschalen in de kerk - 60,--
Het waslicht (kaarsen)
Totaal ontvangen

Uitgaven:

Competentie pastoor
Drossaard

lntrest schulden
Recognitie Heer van Bergen
Totaal uitgaven

Negatief saldo

Deze begroting, alhoewel jammer genoeg negatief, leert
ons dat er onder de parochie 1 220 R.K. gezinnen waren

_ 59 __

f 500,--
- 6g,__
_ 18,__

_;_ 00,--

f 129,10
_ 3g,__
_ 93,-_
_ 19,__
_ 3g,__

- 150,--
f a5s,10

f 190,--

f 648,10

f 650,--

_I_-_212Q
(20)

0p de hoeven onder de Zuidgeest en Hinkelnoord, waar
veel inwonende "meiden" en "knechten" waren, was de
gezinsgrootte eerder groter dan 5 inwoners per gezin,
zoals voor die t d werd aangenomen. In bepaalde mate
gaat dit ook op voor Hoogerheide, dat naast 4 a 5 boer-
der en maar enkele gewone huisjes telde. Gezien het
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voorgaande is het niet overdreven te stellen dat in
1783 onder de "gehele" parochie, Ussendrecht, Woens-
drecht, Hinkelnoord, Hoogerheide, enz., i 1100 R.K.
personen woonden.

waarsch nl k is deze begroting opgemaakt om aan te to-
nen, dat de eisen van pastoor Loomans toch wel over-
dreven waren.

Toch kwam het tussen de kerkeraad en de veeleisende
pastoor tot een accoord. 0p de 4e november 1783 kwam
men het volgende overeen:

Gezien de respectievel ke pastoors in de R.K. gemeente
te Hoogerheide in het Markgraafschap Bergen op Zoom
nooit een competentie hebben genoten, hebben deze al-
leen hun bestaan gehad uit collectes.
Deze differente collectes, die jaarl ks en op verschil-
lende tgden werden gehouden, moeten mede dienen om de

reparaties aan kerk, pastorie en al wat des kerks is,

te betalen. 0ver het onderhoud sedert het bouwen van
die nieuwe kerk in 1769 is geschil ontstaan tussen pas-
toor Loomans, de pastoor van Hoogerheide, ten ene,en
de kerkeraad ten andere. Part en verklaren teneinde

alle geschillen ten deze te doen ophouden en met elkaar
te z n overeengekomen in termen als hieronder omschre—
ven: "De Heer Loomans ziet b deze af van alle collectes alsmede
van de opbrengst van het waslicht in de kerk en van

de Opbrenqst van de zitplaatsen. Verder van de opbrengst van de
schaal en van het offer aan en voor het Lievevrouwebeeld en dat-
gene Wat het voor het vr e gebruik van de kerkeraad laat.
Verklaart zgne eerwaarde genoegen te nemen met een jaarl kse
competentie van f 540,-— waarb h , de pastoor, ontheven zal z n
van het onderhoud, reparatie van kerk, pastorie en alles wat
daaronder dependeert. Verder vr bl ft van de huishuur en van de
erkentenis aan den Drost. De kerkeraad, als representanten van

\
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de R.K. gemeente te Hoogerheide, verklaren b deze dat, zolang
de Eerwaarde Heer Petrus Loomans te Hoogerheide in bediening
zal z n, een competentie van f540,-—. waarvan het eerste jaar
ingaat op de 1e november 1783 en zal versch nen de laatste oc-
tober 1784. welke betaling zal geschieden om de drie maanden,
iedere keer een somma van f 135,-—. De Eerwaarde Heer ontheFfen-
de van alle reparatie, neemt de kerkeraad dit geheel tot hare
lasten. Bl ft z ne Eerwaarde heer gehouden de pastoorswoning in
persoon te bewonen, te zuiveren en te witten (kalken). De hof
te cultiveren en de hagen, die daar z n geplant, te scheren en
te sn den. Hetzelfde dient ten aanzien van de fruitbomen te ge-
beuren. En verder engageert zich de kerkeraad met de recognitie
van f 80,-- jaarl ks, die aan de Doorluchtige Huize van Bergen,
in plaats van de huishuur voor de pastoorswoning, moet worden
betaald. Z nemen op zich f 40,-- aan de drost te betalen, die
door iedere Heer pastoor in de Generaliteit aan de drost moet
worden voldaan. Item zullen z nog betalen f 20,--, indien de
gemeente door een kapelaan of assistent zou moeten worden bediend
Voor het overige staat de kerkeraad nog in voor het brood en de
w n voor het H. Sacrefisie voor de mis benodigd, voor het schoon-
maken van de kerk, de sieraden en de misgewaden. Er zal ook een
persoon aangesteld worden die met het opzicht daarvan zal worden
belast.
De Rooms Katholieke gemeente te Hoogerheide kerkel k z nde, be-
staat uit een verzameling van menschen uit v f verschillende ju-
risdicties, navolgende: Dssendrecht, Woensdrecht, Hinkelnoord,
Hoogerheide en De Zuidgeest. Uit ieder van die plaatsen is een
persoon benoemd. Z maken met de penningmeester de kerkeraad uit.
B een vacature van een van deze plaatsen zal de pastoor een an-
dere uit die plaats presenteren.

Aldus b onderschrevenen gecontracteerd z nde,hiervan gemaakt
eensluidende copieén Actum te Hoogerheide, den vierden november
zeventien honderd drieéntachtig.
Er is nog afgesproken dat dit nog opgezonden worde aan Z ne Door-
luchtige Hoogwaardigheid de bisschop van Antwerpen teneinde diens
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agreatie op het contract te verzoeken."
was getekend, Jacobus Thomas wellens, bisschop van Antwerpen.
Nog lager stond ter ordonnantie van Z ne Doorluchtige Hoogwaar—

digheid de bisschop van Antwerpen en was getekend N. Jos de
Horner de Pildorp. (21)

0p 6 en 7 nov-1783 worden er afschriften uitgewisseld

tussen de bisschop van Antwerpen en Van Mattemburgh

over het accoord dat tussen Petrus Loomans en de ker-
keraad is gesloten.

Beiden, de bisschop en Van Mattemburgh, spreken hun te-
vredenheid uit over de bereikte overeenkomst. (22)

De kerkeraad zit er nog steeds zeer benepen b . Het
accoord hebben z maar gesloten om vrede te verkr gen.
Door de in feite te hoge eisen van de pastoor staat

het er met de Financien allerberoerdst b .

0p 14 november 1783 doen de kerkeraadsleden nog eens

een poging om wat geld van Bergen los te peuteren.

Z memoreren, dat het hunne "Hoogh Edele Heeren" wel
bekend zal z n dat Zn altgd de kerk van dienst z n ge-
weest, en welke zorgen z hebben over het onderhoud en
reparatie aan kerk, pastorie en andere geestel ke en
stoffel ke zaken.
Zn herinneren er nogmaals aan dat hun verzoek om bg-
stand, drie jaar geleden gericht aan de bisschop van

Antwerpen, een flop is geworden. welke moeil kheden ze
met de pastoor hebben gehad. Dat ze b deze (andermaal)
een copie zenden over het bereikte accoord met de pas-
toor van 4 november 1783. Dat z de f 80,-- aan recog-
nitiegelden in plaats van de huishuur op zich hebben
genomen. Z verzoeken zeer dringend '®oorLmerm1ddm ge
handen daarvan te worden ontheven". "En dat Haar we1ede1gestren-
gen aan haaren rentmeester ghelieven te ordineren, om desaanghaan-
de geen aanmaningen meer te doen". Het; verval. is zc) groot
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dat een \n j grote son111odig is "omme alles loffel k te on-
de umden". Z vleien zich met de gedachte dat men aan

hun verzoek zal willen voldoen, "sodat z hick toekomst
Hare Weledelgestrengen nimmer meer om een aalmoesse lastig hoe-
ven te vallen".

Z eindigen met de verschuldigde eerbied, etc. etc.
Jac. Muts, J. Michielsen, Corn. Michielsen, Jac. Jacobs,
A. Bogaerts en P. v.d. Moer met z n handmerk. (23)

Die milddadige handen hebben bl kbaar niets gedaan.
0p de 26e januari 1784 zitten de kerkeraadsleden nog
in de nesten. 0p die datum herhalen z hun verzoek om
vr stelling van de f 80,-- recognitiegeld als huishuur.
Al hun geschr f heeft niets uitgehaald. Ze hebben de
rekening betreffende recognitiegeld/huishuur over de
jaren 1782, 1783 en 1784 gepresenteerd gekregen. lets
waarvan z dachten door hun vorig vurige verzoek ver-
schoond te bl ven.
Groot is hun ontsteltenis. De kerk en alles wat daar-
b behoort, verkeert in zeer treurige staat. Ze staan
voor de kerk zelf voor een uitgave van f 700,-- per
jaar, waarvan f 540,-— voor de pastoor voor competentie
en verder nog voor f l00,—- reparatie en onderhoud.
Van de recognitie/huishuur a f 80,-- en de f 40,--
voor de drost z n z niet vr gesteld.
De colkmtes brengen te weinig op en de bevolking is
te arm om meer b te dragen. De nood is hun tot aan de
lippen gestegen. Ze vragen nogmaals om vr stelling van
de jaarl kse verplichtingen. (24)

0F "Den Hu se van Bergen" hierop is ingegaan, is uit
de stukken van het inventarusno. 2382 niet vernomen.

Bepaalde gebeurtenissen werpen hun schaduwen ver voor-
uit. Zo was het ook met pastoor Baptist Petrus Loomans.
0p 21 februari 1786 laat h z n testament maken.
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H zal nalaten b z n dood aan:
De dorpsarmen f 2,-- 12 stuivers
Aan z n nicht Catharina v.d. Boer,
die z n "pastoorsmeid" was, voor
bewezen diensten in ziekte en ge—
zondheid f 200,--
Aan de zoon van zgn zuster Cor-
nelia Loomans, Hendrik Bru ns-
seels, zo ook aan z n broers en f 100y~
zusters en hun kinderen of kinds-
kinderen, waarvan h "peter" is,
ieder een som van f 50,--

EH uiteindel k aan Anna Catha-
rina Hazen f 15,—— 15 stuivers.

lnstruerende tot Zgn erfgenamen, de al aangehaalde

broers en zusters:

"Stellende tot voogd over de minderjarigen, die gerechtigd zullen

wezen tot den boedel, Johannes Loomans, z n broer, wonende te
Westwesel onder ‘s Ke zers-Brabant en tot toesiende hunne swaeger

Bruenaelts, wonende te Baarle Nassou." "Begeerende dat dit sal

sgn het effect van het testament" etc. etc. "gepasseert te Hoo-

gerhegden den 21 februari 1785. Present Scheepenen Benedictus
Esser en Adriaan Soffers. Get. P. Loomans, B. Esser, A. Soffers,
medepresent P.J. de Vos.

0p 8 maart 1785 geeft h nog een verduidel king omtrent de na-
latenschap. (25)

Het hing dus in de lucht dat Petrus Loomans niet meer
zo lang zou leven. Dit moet ook doorgedrongen zgn tot
een paar geestel ke personen.

0p dezelfde dag, 3 maart 1785, solliciteren z naar
het pastoorschap van Hoogerheide.

De eerste sollicitatiez

De Eerwaarde Heer Rudolphus van Haaren in z n schrgven
"aan Raad- en Rekenmeesters van den Hu se van Bergen op Zoom.
Geve reverentel k te kennen Rudolphus van Haaren, Werelds pries-
ter, gebortig van de Leur, Baronie van Breda. Dat vermits het
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overle den van den Eerwaerden Heer Pastoor Loomans is comen te
vacceren de pastore van de Roomsche Gheme nte van Hoogerhe den,
Ossendrecht en Woensdregt staende ter collatie van ze ne Ceur-
vorstele ke Doorluchtighe d van den Paltz, Markies van Bergen
op Zoom, als patroon laciaal der voornoemde Heerl kheden.
Dat h suppliant sedert 13 jaren de pastor van Princenhage als
capelaen heeft waargenomen en, sonder roem gesegt, de vere ste
bekwaemheden bezit om de voornoemde pastor ta bedienen. Reedenen
waarom den suppliant zig keert tot U Weledelgestrenge Heeren,
hem als pastor der Heerl ckheden Ossendrecht, Hoogerhegden en
woensdregt te presenteeren aen het Vicariaat van Antwerpen. En
aen hem suppliant te verlenen acte en forma.
‘t welck doende Rudolph Verhaaren." (26)

Een nieuwe Thibaut was opgestaan. weinig kies terw l
de zieke pastoor nog 10 a 11 dagen zou leven.

De volgende sollicitatie, ook op 3 maart 1785, gaat
via een zekere Joanna Kerstens uit Antwerpen. Z
schl jft. aan: "Me nheer Van Mattemburgh, Raedt en Intendant van
Z ne Ceurvorstele ke Hoogheid te Bergen op Zoom".

"M nheer,

Dew l ik kom te vernemen dat de pastor e van Hoogerhegden soude
b het afsterven van den tegenwoordigen pastor vacant worde, so
neme ick de vre postigheid indien Uedele daer iets aen sou kun-
nen doen sal, als men m voorgegeven heeft, Uedele aan te recom-
manderen den persoon van ‘d Heer Droomans, als nu onderpastor
tot St.-Willibrordus bugten de Stadspoort van Borgerhoud, ge-
bortig van Gastel, oud 34 jaren, den welcken over s ne kundigheid
niet laat deserveren (geen tw fel is). Z nde daarenboven eene
extra schoone predicant. 0ver welcke keus de Geme nte door den
t d sekerl ck ten uiterste dank sal w ten.
Insgel ks tot uwen dienst en alle voorvallende occasién en naer
m n hertel ke complimenten aen mevrouw Uedele beminde, hebbe dese
te s n met alle hoogachting M nheer, Uedele Dienairese

Johanna Kerstens." (27)
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Johanna moet ongetw feld Van Mattemburgh goed gekend
hebben. Dit was een staaltje pousseren van het hoogste
gehalte!

Toch kr gt men er, gezien het t dstip dat het gebeurde,
een min of meer rare smaak van in de mond. Maar gehol-
pen heeft het wel. Dat zal wat later bl ken.

Met pastoor Petrus Loomans ging het naar het einde.

0p 5 maart 1785 schrgft Jacobus Muts aan P. van Mattem-
burgh, Raad van de Keursorstel ke Hoogheid van de Paltz

"weledelgestrenge Heer,

Ik twgfel niet of het zal U weledelgestrenge bekend zgn dat onsen
Heerwaarden pastoor gevaarle k ziek is volgens de gedachten van
den docter sch nt er weinig hoop op erstelling. Ingevalle z ne
eerwaarde onverhoopt 0uam te overle den, hoop ik Uw we1ede1ge-
strenghe so goet sal geliefe te sgn om ervoor te sorgen dat w
weeder eenen goeden herder moogen kr gen, een priester voor so

een w t uitgestrekte geme nthe mag wel fris en gezond s n, en

mag niet sukkelachtig sgn in het verrigten van de Goddel ke
Diensten. Ick neem ook de liberte t om te versoeken, dat er geen
Heer tot pastoor benoemd werde, alvoorens de kerkeraad gehoort
werde, alzoo er opnieuw dan wegens de competentie en andere
saake voorwaarden behoorden gestelt te worden, tot voorkomen van
alle despositie, en verschillen die er somw le tusschen de pas-
toor en de geme nte soude konnen ontstaen, schoon ik met geen
sekerheit weet wie het recht heeft te Hoogerhe de een pastoor te
benoemen. Denke dat ik niet Qual k doen dat ik mg b Uwedele
adresseer, dewe l Uedelgestrenge onsen"Heer" representeert, in
verhoopinghe Uwedelgestrenge me ne vre postighe d sal gelieven
te excuseren. Bl ve na minzame groetinghe en offer van dienst,

J. Muts." (28)

Voor Jan Muts was het duidel kz Pastoor Loomans zou
sterven. Met het schrgven aan Van Mattemburgh beoogde
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de kerkeraad een goede, degel ke priester te kr gen
waarmee ook te handelen viel. Uit ervaring leert men,
zou men zeggen.

De dagen van de pastoor waren inderdaad geteld. H
stierf op de 14e maart 1785 en liet zich b de Wilhel-
mieten te Hu bergen begraven.
In het begraafboek van Hu bergen staat genoteerd:

" 0biit in Hoogerheide 14 marti 1785
0biit Reverendus Admodum Dominus
Petrus Loomans Pastor Ibidem
ac Sepultus Ante Portem Ecclesia
in Cimetrio

Quod Attestor
Josephus Sophie" (29)

Volgens de tekst werd h te Hu bergen op het kerkhof
tegen de poort van de kerk begraven.

Baptist Petrus Loomans "was uit de t d".
Een toch ietwat "moeil ke" bestuurder in een moeil ke
t d. Het enige, wat we omtrent hem naderhand nog ver-
nemen, is de verkoping van z n nagelaten inboedel.
Z n opvolger, en dat zal voor velen geen verrassing
z n, was Petrus Droomans.

NOTEN (Voor afkortingen, zie blz. 13 )

1. A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2634.
2. Gerechterl k Archief Hooge weide. R 11-20, folio 150 recto -

150 verso in S.N.B.Z.
3. Minuten van koopconditién, l7e tot begin l9e eeuw, no. 11.

Vr willige rechtspraak Rechterl k archief Hoogerheide.
R.A.H. no 11 in S.N.B.Z.

. A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2382.

. Ibidem.

. Ibidem.

. Ibidem.

. R ksarchief ‘s-Gravenhage, resolutie der Staten Generaal
27 - 2 - 1769. Publicatie 18 mei 1769.
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vr willige rechtspraak, no 11 in S.N.B
in G.A.B. inventarisno 2382.
vr willige rechtspraak, no 12 in S.N.B

A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2382.
Ibidem.
Ibidem, inventarisno 2634.
Inventaris gedeponeerde archieven door Drs.W. Brand in B.A.
A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2382.
Ibidem.
Ibidem.
Gedeponeerde_archieven door Drs W. Brand in B.A.B. inv. no
A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2382.
Gedeponeerde archieven door Drs.W. Brand in B.A.B. stuk 37,
inventarisno 184.
A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2382.
Ibidem.
R.A.H. vr willige rechtspraak 1764 - 1885. R 8-10 in S.N.B.Z
A.R.R. in G.A.B. inventarisno 2382.
Ibidem.
Ibidem.
Doop—, trouw- en begraafboek Hu bergen no 4 1764 — 1803 in
S.N.B.Z.
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HOOFDSTUK 8

PETRUS J. DROOMANS

Droomans moet ongeveer gel kt dig met de dood van Petrus
Loomans benoemd z n. In de inventaris van Merkelbach van
Enkhuizen zou h reeds op 12 maart 1785 benoemd z n, dus
twee dagen voor de dood van Loomans. Mogel k is dit toch
een kleine vergissing.Kr0ger daarentegen dateert de be-
noeming op 17 maart 1785. (1)

De nieuwe pastoor viel al b na direct in de "pr zen".
H moest natuurl k de jaarrekening, die liep van 29 okto-
ber 1784 - 29 oktober 1785, mede ondertekenen.
In feite was het een erfenis van Petrus Loomans. De inkom-
sten over die periode bedroegen f 771,-- , drie stuivers
en 10 penningen. De uitgaven f 1010,--, 12 stuivers en 14
penningen. Er was dus een deficit van f 239,--, 9 stuivers
en 4 penningen. (2)
Men kan zich een beter begin voorstellen.

Pastoor Loomans heeft tot aan z n dood f 540,-— competen-
tie per jaar genoten. Petrus Droomans kreeg f 500,--.(2)
De "Thesaurier", J. Muts, tekent erb aan, dat pastoor Droo-
mans in het vervolg ook f 540,-— competentie zal kr gen,
mits dit uit de middelen van de kerk zal kunnen worden ge-
vonden. (3)

Van 29 oktober 1785 tot 20 oktober 1786 z n de ontvangsten
van de parochie f 891,--, 16 stuivers en de uitgaven
f 1099,--, 4 stuivers en 4 penningen. Er was dus een tekort
van f 207,--, 8 stuivers en 4 penningen.
De collectes brachten f 443,-- en 1 stuiver op. Dit waren
de "Bamiscollectes". Ussendrecht, met de meeste R.K. in-
woners, bracht het meeste op: f l73,—- en 6 stuivers.
De competentie van de pastoor bedraagt f 540,-—.
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BU het tekort van een bepaald jaar bl kt het tekort van
het voorgaande jaar mee opgenomen. (4)

Inmiddels zgn op 6 april 1786 de nagelaten onroerende
goederen van w len pastoor Loomans verkocht. Na aftrek van
alle kosten bedroeg de opbrengst van de boedel f 386,-—,
14 stuivers en 10 penningen. (5)

wat de kerkrekening betreft heeft de collecte in november
1786 meer opgebracht dan het jaar daarvoor; namel k f 446,--
18 stuivers en 2 penningen. B komende collectes nog f 128,--
8 stuivers en 6 penningen. Stoelengeld f 87,-—.

Er moesten ook regelmatig bedragen voor riet en kalk en

haver voor het paard worden uitgetrokken. In de periode
oktober 1786 — oktober 1787 was "den ontfang" f 1003,——,

10 stuivers en 12 penningen. "Den uitgaaff"f 1046,--,
17 stuivers en 8 penningen. De omzet ging omhoog en het
tekort daalde. (6)

De periode 20 oktober 1787 - 20 oktober 1788 was er een
met lage ontvangsten en lage uitgaven. Untvangsten f 917,--

7 stuivers en 14 penningen; uitgaven f 867,-- en 16 stui-
vers. Verder, en dat was waarsch nl k sinds lange t d,
een batig slot, dat f 46,--, 16 stuivers en 4 penningen

bedroeg.

Er is wel één opmerking!"Da1Thesaurier,J. Muts, gelast

de noodige reparatie te laaten doen". (7)

Onderw l had pastoor Droomans nog wel "andere katten te
geselen". 0p het einde van 1787 moet h klachten ontvan-

gen hebben van de Z.E.H. 0omen, secretaris van het bisdom
Antwerpen, over de gang van zaken op het zangkoor. Enkele
personen moeten zich zeer slecht hebben gedragen en alle
orde is zoek.

0p 3 januari 1788 gaat pastoor Droomans in het verweer:
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"Eerwaarden Heer,

Aangezien twee bekende rebellen alt d tegen m n verbod, en dat van den
kerkeraad, weer s n bovenkomen en door hun kwaat exempel z n oorzaack
geweest dat het hoogzaal alt t van allerhande volck is voorzien ge-
weest, tot schade van de kerck, en Hoornis van den dienst. Zo hebben
de kerkmeesters eenen ackt gepasseert, waarin s m authoriseren van
naar den drost m te begeven, en in geval van nood rechterl k tegen
hen te procederen. Maar om de zaaken zeeker te neemen heeft dezen
middel aen den deken goed gedocht, noch ist te probeeren: Dat ik op
eenen zondag zou afroepen dat den Heer Landdeken benoemt is door Z n
Doorluchtige Hoogweerdichhe d om de koor af te zetten, en een nieuw
aen te stellen. Dat al wie stem heeft en noten kent, op die uur op
de pastor kan komen om zich van den landdeken te laten examineren,
en aproberen, en dat het hoogzaal voortaan voor niemant meer zal z n
als voor de geapprobeerde zangers.. De kerkmeesters vallen zeer in
dezen middel. Verzoeken U Eerwaarde deezen middel eens voor te draa-
gen aan z nen Doorluchtige Hoogweerdighe d, en me , hoe eer hoe lie-
ver, te laten weten, of ik deeze aldus mag gebruiken. M nheer, weest
niet verwondert over deeze moe l kheden. In Zeeland ist er niet eene
pastor , en in het Marquisaat nauwelgks een, of daer is twist ont-
rezen omtrent het hoogzaal. Ik zou U We1Eerwaarde Heer dingen konnen
schrgven, die hier van de gewaendhe Chooristen gebeurt z n, onder meg-
nen voorzaet die U weleerwaarde Heer nauwel ks soude konnen geloven.
Ik heb de eer van met verwachting te zgn, U weleerwaarde een geluk-
zalig nieuwjaar toewensend, Uwen dienaar P.J. Droomans."

In de marge een vermelding, dat er toestemming is om
in de gr pen. (8)

waarsch nl k heeft secretaris 00men hem toch wel tot enige
consideratie aangemaand.

Omtrent mei 1788 schrgft onze pastoor weer naar de secre-
taris. H doet nu een boekje open over de gang van zaken,
inclusief de boosdoeners.
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"Zeer Eerwaarde Heer,

In antwoord op uwen geéerden brief, de twee genoemde persoonen zgn
Adriaen Sins en Logen. Zg hebben voorgegeven dat zg Zongen op het
koor. Den eersten zou misschien een Ave Maria konnen opheffen, en den

tweeden heeft noit zgn mond opengedaen, gelgk hg volstrekt niet kan.
Ik bid U Eerwaarde, neemt er de proef eens van. Als zg weerkomen legt
hun eens iets voor.

Daerenboven is hier eene resolutie van ouds door den kerkeraad ge-
nomen , dat op het hoogkoor komen die kunnen zingen. Die niet kuFf"?

zingen, moet er de plaets betaelen te voordeele van de kerk. Zo dat
hier in voege is en dikwgls door megnen voorganger is afgcros;e‘_

Ik dikwgls alle zoete wegen heb geprobeert, het is alles vergar

geweest. Dat er altgd een menigte boven komen die noch zingen, no

betalen, 't was dat ik in het harnas schoot, en met preadvis Van i;

kerkenraad, vervolgens niet naar gosddunken, heb 1 personen afger3~

die aengenoomen zgn tot den zang, en dat andere die boven wills W“

men, eerst van mg moeten worden geapprobeert worden tot den zang, of

plaets nemen van den kerkeraed, gevolglgk, niemand heb ik afgestelt.

Die wilt zingen dat hg er een proef van geeft, dat hg het kan.

wilt hg niet zingen, dat hg eenen sleutel van den Thesaurier vragen,

en de plaetse betaelen. lk heb hen in het vrindelgk gepresenteert van

meede te teeren op de dagen van Cecilia, mits betaalende voor hunnen
persoon. Maar neen, zonder zingen willen zg meedelen van de profgten
van de Zangers. Zg willen boven een vrge plaets voor niet hebben, En

hetgeen mg het sterkste bewogen heeft, Is het overtreden van het re-

glement van het koor. Dat ik hen heb ggeg teren is ten eenenmale waist

0p vastenavond-zondag, het eerste jaer dat ik hier was, heb ik hun

het gelag gegeven enkel uit mgnen eigen zak. 0pdat zg in den zang zou-

de vorderen. Kweekelingen aennemen en leerende, Deezen vastenavond

kwamen zg weder om te teeren. Ik hebbe hen geantwoord; teert gg als
gg geld in kas hebt, dit wort van ondankbaeren genoemt, goeg teren.

wat de vrouwenafdeling van 't gezelschap belangt, dit heeft geene
weederlegging nodig. Elkeen ziet dat dit met de hairen is getrockken,

om mg verdacht te maken."
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Pastoors en geestelgken worden bg verdachtmakingen veelal
met vrouwen in verband gebracht. Niet dat dit nimmer ge—
beurde of zal gebeuren, zg zgn immers ook kwetsbaar.
Maar het is niet eerlgk een geestelgke, indien dit onwaar
is, zo in discrediet te brengen.
Maar we laten de pastoor weer aan het woord.

"Ik hebbe dit maer gelaaten zoals het was. Waerom hebben ze mgnen
voorzaat niet beschuldigd. waerom beschuldigen zg de omliggende pa-
rochien niet? Waerom brengen zg er dan geen onbetaemelgkheid bg die
is geschied. waerom hebben zg dan altgd hunne vrouwen zelf meegebracht
wat zouden die geschreeuwt hebben! Indien ik een punt getoucheert had
dat alle confraters raekte, en hun een oud recht benam. In vele zaken
moet men oogluiking gebruiken, als men den tgd nog niet rgp ziet,
om er het misbruick van weg te nemen. Eerwaarde heer, ik ben insge-
lgks zeker, gelgk UEerwaard vreest, dat zgne Doorluchtige Hooghweer-
dighegd geen het minsten gevoelen of zwarighegd in deze oneenigheid
zal maecken, zo min als ik,Het mag geenen naam van oneenigheid heb-
ben, dewegl den kerkeraad over drie maenden een acte gemaekt heeft, om
rechtelgk tegen de wederspannigen te procederen, en deeze protestan-
teg hebben niets in de kerk te regelen. Wat de zoete wegen betreft,
die U Eerwaarde aanraad, deeze zgn te lanck gebruikt. Want deeze zoe-
te wegen zgn de oorzaak dat er al 25 jaeren (de moeilgkheden) zgn
getorst."

De secretaris van het bisdom moet hier weer bericht op ge-
geven hebben, want in een nieuw antwoord schrgft pastoor
Drocnnans: " Uedele. Ten eerste, Mgne voorzaeten hebben altgd de zan-
gers aengestelt of er de commissie van gegeven aen den voorzanger.
Het afstellen (afzetten) moet geen plaets gehad hebben, anders zoude
ik zulke slechte supplianten niet gevonde hebbe. Den deken van Bergen
heeft gedwongen geweest de zgne allemaal af te zetten."

Ten tweede, Waerom ik heb goedgevonden Verscheidene persoonen die a1
lang op de Choor zongen af te stellen" antwoord: "Ik heb niets afge-
stelt dan gaapers en stoorders van den zang. Indien zg konnen zingen,
hebben zg zich maar te presenteren, en bekwaam bevonden zgnde, zgn zg
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geadmitteert. Den zang van het koor was voor dezen ellendig. Nu zg
er af zgn is het heel deftig, dit zal de heele parochie getuggen. De
goeden bleven er om huntwille af en 53 stonden altgd voor de boeken.
De tweede reeden van hun afzetten is deze: dat zg altgd het reglement
van het koor hebben overtreden. 0p de 3 dagen (teren) die ik van al-
len die tgd bg hen ben geweest, heb ik het reglement zien overtreeden
op deez manier: Den herrebergier Adriaanssens die den stookebrand van
alles is, bragt den eersten dag eenen gereformeerden schipper mee.
En den 2e dag zgnen oudsten zoon, die zgne eerste Communie nog niet
heeft gedaan, den lesten keer dat hg er geweest is, was het hem niet
genoeg zich rood gezoopen te hebben, maar hg moest het geld van de
confrerie nog deelen. Dit heeft hg in weerwil van anderen gedaen.
was de weerwil noch niet verzaad, maar drinkt met zgn aanhang noch
16 potten bier, en laat ze staan voor rekening van de Confrerie. En
als dan de laatste teerdag kwam is hg niet verschenen om deeze te
helpen betaelen."

Ten derde, Wat dat is op eenen zondag doen teeren is valsch. Laaten
teeren is een andere houding. Ik begeer ze op de pastorg niet. Eene

zaak spgt mU,dat ik den H. Geest zgn plechtigsten dag met zulke ake1ig—
heden moet bedroeven, en Zgne Doorluchtige Hoogweerdighegd moet las-
tig vallen.

Uedele missive ontving ik jugst voor ‘t sermoon. Bg ongelgk kwam er
de passie van gramschap niet te pas, en heb eens volgens een slecht

geweten gepreekt. Zgt soo goed van deze megne redenen aan zgn Doorl.
Hoohgwerd. voor te draagen, deze reden in noodzakelgkhegd van mgnen
handel zal den kerkenraad attesteren, indien zulks vereischt wierd.
Mg dunkt het beste te zgn, de boeren de zaek moede te maeken, door
ze dikwgls te doen weerom kommen, en als U Eerw. hun den doodverf wilt
doen zetten, Zo moet Ued. hun maar noten doen zien. Hebbe de eer van
met alle agting te zgn, Zeer Eerwaarden Heer,
Ued. 0.w. Dienaar P.J. Droomans, Hoogerhegden.
ps Verzoek Ued mgne groetenis te willen doen aan

Mhr. Canonik van Alst." (9)

Een en ander vereist wel een verklaring.
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"A1 s U hen de doodverf wilt doen zetten. Zo moet Uedele hun maar
noten doen zien."

Hg bedoelt hiermee:"Als U ze toch tot zangers wilt voor-
bestemmen, dan zult U ze noten moeten leren lezen."

weer heeft onze pastoor een aanschrgving van de secreta-
ris van de bisschop gehad. 0p ll juni 1788 reageert hg
daar, en voor de laatste keer, op.

"Zeer eerwaerden Heer.
Ten eersten is ten hoogsten occasie van mgne aandoening (hg is dus
ziek of ziek geweest) de waare oorzaak is, dat 2 waanwgzen mg dwars-
bomen, van ouds vganden van alle goed, welke zich vermeten hunnen
herder 5 uuren wgt te gaan beschuldigen (bg de bisschop), en doen als-
of hg oneerlgke gezelschappen begunstigde en belegde. Indien ik daer
geene verontwaardiging over voelde, moest ik zgn eenen mensch zonder
eer, of een niet Roomsche ziel. Laet mg toe U Eerwaerde te zeggen,
dat Uedele een verkeert denkbeeld over onZe akeligheide heeft.
Uedele is van 't geloof dat de gemeente met mg er verdeelt in wanorde
en troebel is. Ter zaeke, staan er andere schaepen alles in rust,
en geschiet met ondergeschiktheid, dat er misschien Paulus zelf, er
van vergenoegt zou zgn, indien hg ons kwam visiteren. Het zgn enkelgk
4 stotige bokken, die menen roem te vinden, door hun tegen de geheele
gemegnte te verzetten. Van de vier is den boer alleen, die iets merke-
lgks zou konnen contribueren in de collecte. Den Herrebergier heeft
het zgn hert nodig. De schoenlapper en de kugper moeten van de H.
Geest (kerkarme) geholpen worden, zo haest er maar iemand ziek is.
Dat zgn nu die mannen die grootmoedig zgn Hooghweerdighegd durven
komen dreggen, indien hg geen gunstig oordeel geeft, dat zg niets meer
in de collecte zullen contribueren. Daarenboven den thesaurier ver-
sekert mg, dat het jaerlgks f 30,-- voor den armen en de kerk profgt
zou zgn, als de zaken blgven in den tegenwoordigen toestand. Want die
boven zitten geven noit iets in de kerke- en de armeschaal."

De pastoor wil zgn onruststokers liever kwgt en als we
het goed gelezen hebben, zullen de kuiper en de schoenlap-
per de "pisang" zgn, als ze ziek worden.
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De veelgeplaagde pastoor gaat verder:'WM Emmmarmasch i,
dat zgne Hooghweerdighegd geerne zou hebben, dat die persoonen weeder-
om op het Choor mogten zitten zonder te betaalen. Dit voor hunne ge-
dane diensten. Ik weet niet wat hier van te prgzen. Als dat Uw Eerwaar-
de mgnen vorigen brief niet gelesen heeft, en over zulks er aen zgne
Hoogweerdighegd er geen echt bericht van heeft gegeven. Ik heb immers
Uedele geschreven dat den boer niets ter wereld van noten kent, en
zelfs den mond niet kan openen, en den anderen hoogstens een Ave
Maria zou konnen opheffen. Dat zg toch altgd hebben willen mededelen
van de profgten der Zangers, Dat de goeden om hunnentwille van de koor
zgn afgebleven. Dat zgn hunne gedaene diensten! Hierugt zou dan vol-
gens dat, alles in onrust raken, daar nu alles in rust is. Niet alleen
zouden deze twee voor niets willen zitten, maar ook alle andere die
afgestelt zgn ten getalle van 12. Daer en boven de geen, die nu hunne
plaets betaelen boven, zullen ook niet meer willen betalen. Heel de
resolutie van de kerkeraad zal den bodem worden ingeslagen, en mgn
gezag krggt zo een krak! Dat ik hier tot nergens meer kan dienen dan
tot eenen stommen figurant. En mgn vermogen zal in het toekomende zoo
belaggelgk groot zgn als dat van een kind met eenen valhoed. Uedele
spreekt altgd van zachtzinnige wegen. Mgnen voorzaet was een zacht-
zinnige man (?). In zachtzinnighegd een tweede held (?) en met dit
alles is er bg mensenheugenis altgd getwist. Uedele onder vind zelf
wat Uedel gewonnen hebt met zo vriendelgk te bejegenen. Dat zg eer-
waarde in uw weezen durven drggen noit naar vrede meer te zullen
horen. De collecte te zullen weigeren Indien U Ed. een met groote
gravitegd (ontvankelgkheid) had aanhoort en gezegd had: het is wel,
zgne Hoogweerdigheid is dan en dan thuis. Kom dan terug dan kan hg U
examineren (aanhoren) en laten zingen voor de voorzangers van de
Groote Kerk te Antwerpen. En wee den pastoor als hg ten onrechte heeft
afgestelt. Ik verzeker U gg zoudt geen
gezien hebben. En U en

Uedele niet bedugt zgn. Daer sullen ze
over den dorpel kommen. Alles is nu op
daege. Het reglement heb ik op verzoek
van hun onderteekent en geboekt in het

boeren van Hoogerhegden meer
mg veel moeite gespaert. Voor den drost moet

met deze zaek geen tweemaal

eenen vasten voet ten eeuwighen
van den kerkeraed gemaekt, is
resolutieboek van de kerk.
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Daer is ook een resolutie in van rechterlgk procederen tegen de weder-
spannigen. Alles worde met ugterste puntigheid onderhouden. Deeze twee
duisterlingen durven zelfs niet meer te zeggen dat zg in het bisdom
geweest hebben."

Uit het nog volgende blgkt dat hg van de hele zaak genoeg
heeft, en voor de twee "duisterlingen" een oplossing wil.

"Laat ze toch nog eenige keeren wederkomen, met den gang zullen zg
boetveerdighegt doen. Ik zende Uedele het reglement, en hoop dat zgne

Hooghweerdighegd het zal goedkeuren, als hg curieushegd heeft 't na
te zien, of alles wel is. Ik heb er geen afschrift van dus verzoek ik
Uedele het mg terug te zenden, met de naemen van de twee supplianten
die bg U geweest hebben. Ik heb de eer om met agting te zgn, Zeer
Eerwaarde Heer, Uwen dienstwilligen dienaar.
Hoogerhegden, 11 Juni 1788. P.J. Droomans."(10)

wat een verhaal over een slecht functionerend koor, dat
door slordigheid en laksheid in verval was geraakt.
Nu is het wel zo, dat koorperikelen vrg dikwgls aan de
orde zgn. Er zgn er altgd die teveel of te weinig "noten"
op hun zang hebben!

De kerkrekening van 21 oktober 1788 tot en met 20 oktober
1789 geeft de inkomsten totaal aan.
Collectes aan huis: f 571,--, 18 stuivers en 18 penningen,
opgehaald te Dssendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht, Hin-
kelnoord en Zuidgeest.
Stoelengeld: f 83,-- en 10 stuivers.
Ontvangen met de schaal: f 159,——, 2 stuivers en 10 penningen
De totale ontvangsten beliepen: f 999,--, 1 st. en 14 p.
Bg de uitgaven vergde de competentie van de pastoor het
grootste bedrag, namelgk als vanouds f 540,-—.
De recognitie bestond nog immer: f 40,--.
Rente op geleend geld f 18,--. Reparatie f 75,--, 4 stui-
vers en 8 penningen.
De gehe1e"uitgaaff" bedroeg f 754,--, 13 st. en 12 penn.
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Batig slot f 244,--. 9 stuivers en 2 penningen.

(11)

Men was met pastoor Droomans aardig uit de rode cgfers
geraakt. De bedragen die ontvangen en uitgegeven werden
moeten ons heden onwaarschgnlgk laag voor komen. Mocht de
kerk nu krap in haar middelen zitten, vroeger was dit toch
nog wat erger als men dit alles overziet.

In het jaar 1789-1790
Bedraagt "den ontfang" f 1193,--, 10 stuivers en 8 penn.
Bedraagt "den uitgaaff" f 726,--, 15 stuivers en 10 penn
Batig slot f 466,--, 14 stuivers en 10 penn

(12)

0m het batig slot enigszins te vergelgken met de hui-
dige waarden: voor deze som zou men in die tgd i 8 a 9
volwassen paarden kunnen kopen en 1 11 a 12 koeien. 00k
te vergelgken met i 625 werkdagen van een arbeider. Dus
echt gewerkte dagen.

we schrgven juli 1790 als J. Muts, als armmeester van de
gecombineerde R.K. gemeente van Hoogerheide, zich richt
tot de Heren Raden en Rekenmeesters van het Doorluchtige
Huis van Bergen.
Hg schrgft hen dat de armoede onder de bevolking schrikba-
rend .is gevunrden. "Dat hg al vele jaeren de armen niet meer dan
gebreckigh heeft konnen onderhouden. Niets daervoor hebbende dan wat
in de gemeenten gecollecteerdt worde. Hetgeene jaarlgcks niet meer
dan omtrent hondert ghuldens heeft beloopen, dat er tegenwoordigh 25
a 30 arme hugshoudens zgn belast met drg tot seven kinderen.
Differente weduwvrouwen, die gelgck last van kinderen hebben. Boven
deze zgn er nog differente ouden en gebreckkigen, die niets kunnen
winnen. Bovendien moet er nogh betaalt werden voor arme ugtbesteede
kinderen en hugsheur. Dit jaer sullen de lasten seer hoog sgn, en
f l00,—- bg lange na niet toereikend, om zelfs maar droog broot aan
die menigvuldighen armen te konnen geven. Meer dan hondert mannen en
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vrouwen en kinderen zgn in de ghemeente so goed als nakent. En sonder
hembde, kleeren en deksel. Ick benne seer beducht wanneer hier niet
spoedig in werde voorsien en noch van den honger sullen creveren, oft
anders sich door den noot zich tot stelen moeten begheven. Van welck
laatste den suppliant nogh niet seecker is, of sulcks niet reets ge-
beurt is. Alsoo onder Dssendrecht, tusschen den l6e en 17e Juli 1790
in den nagt aen vier differente hugsen meestens in de kelder is inge-
broocken, alwaer ordinaire en andre eet—waren leggen. Redenen waarom
den suppliant in Qualitegt vraegen om een jaarlgcks generaal aelmoes.
Met ootmoedelgck verschuldigde eerbied, etc.etc. (13)

Dit was nu de "goeden ouden tgd", armoede, bittere armoede
Hoge geboorte- en sterftegetallen, infectieziekten, waar-
tegen men geen verweer had. Maar ook het schrgnende en
discriminerende onrecht dat Rooms Katholieken niets van
de "burgerlgke armenzorg" kregen. 0nder het Staats/Pro-
testantse bewind waren de katholieken 2e rangsburgers.
Van de "Heren Raden" zal men wel niets ontvangen hebben.
De meer dan waarschgnlgk ten onrechte gesmade Franse Tgd
was in aantocht. De tgd, die het voor ons zo fnuikende
stelsel zou opruimen, waardoor we i 250 jaar lang geleden
hebben.

In 1792 herbergde Hoogerheide 12 Franse priesters, die, na
het uitbreken van de Franse revolutie in 1789, in verband
met de wet op de Godsdienst van 26 augustus 1792 werden
uitgewezen. In 1798 zgn ze weer vertrokken. (14)

In Frankrgk en het huidige Belgié werden aanvankelgk maat-
regelen tegen de geestelgkheid genomen. In de komende
"Bataafse Republiek" konden vele door de protestanten
"genaaste" R.K. kerken terug in bezit genomen worden door
de katholieken. waarover verder meer.

0p 16 september 1793 kwam er nog een "cadeautje" van de
"Staatse" overheid. De schatting van de "Collaterale Suc-
cessie":
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" Getaxeerd de Kerckschuere onder dese Heerlgckheidt met den Erve
groot 21 roeden Dost-west en Zugd. Dhr Marquis van Bergen ende Noord,
de pastoorswooninghe f 1200,--
Egndelegk nog getauxeert een huisinghe met hof erve staande en ghele-
gen als voors. groot 85 roeden. Tussen de gemerckten 0ost—West en de
Noord Den Heere Marquis, Zuid, de kerkschuere op de somma van f 2000,--

Gesien dit met een jaerlgckse rent van f 80,-- belast is ten behoeve
van Den Hugse van Bergen, op den 25e penning worde de tauxatie aan-
gaande de pastorie f l000,—- plus den 20e penning gedaen 16 september
1793." <15)

In een van zgn brieven over de koorzangers maakt pastoor
Droomans melding dat hg een "aandoening" heeft. Deze moet
vrg snel erger zgn geworden. In de kerkrekening van 1795
memoreert hg nog dat het dak van de kerk dringend repara-
tie nodig heeft. Hg stelt daarin ook voor: "het gmxidat voor
onse Lieve Vrouw gediend heeft te verkopen, opdat het niet gestoole
worde. Het"autaer" heeft hg nog laten "marbelen en vernissen"". Dat
zgn zowat zgn laatste aantekeningen. Een deel van zgn
competentie, f 135,--, van 19 maart 1796 is in juni 1796
aan zgn moeder uitbetaald. (16)

Petrus Droomans heeft zich vooral doen kennen als een moe-
dige herder. Hg verdedigde orde en recht zowel tegenover
zgn geestelgke overheid als tegenover zgn soms niet zo
makke schapen. Hg stierf, 45 jaar oud, op de 5e juni 1796.
Hg liet zich, evenals Petrus Loomans, bg de wilhelmieten
te Hugbergen begraven.

" 5 Juni 1796 obiit in Hooghegden Reverendus Admodum Dominus Petrus
Droomans Pastor Ibidem ac. sepultus in Ecclesia Nostra.

0uod Attestor Fr. J. Sophie."(17)

Hg werd dus in de kerk der wilhelmieten begraven.
A.J. de Ram, in 1753 te Bergen op Zoom geboren, was van
6 juni 1796 tot 30 juli 1796 deservitor, vervanger. (18)
Als pastoor werd op 30 juli 1796 benoemd Antonius Hoffen.(19
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HOOFDSTUK 9

ANTONIUS HOFFEN

Antonius Josephus Hoffen werd op 15 juni 1761 geboren en
was dus bg zgn benoeming tot pastoor 35 jaar oud. (1)

Hoffen is al direct actief. In de begroting over 1796 laat
hg een "arkentek" uit Antwerpen de kerk examineren of de
"kapasie" van de schuurkerk bekwaam is om "schalién" op
het dak te leggen. Hg heeft gezegd dat het ging, maar dat
het wel f 2000,-- zou kosten. Hg heeft geaccordeerd voor
één kroon, vrge kost én halen en brengen. Hg laat in het-
zelfde jaar twee kolommen onder het "Hoogzaal" zetten en
koopt 4000 stenen aan voor f 6,-- per duizend. Er worden
twee nissen aangebracht naast het altaar ad f 200,--. Hg
laat nog spgkers en planken aankopen voor f 79,-- en geeft
een voorschot van f 30,-- voor "panne en legkens f 30,--
en 3 stugvers". Men sluit het boekjaar 1696 wel af met een
nadelig slot van f 182,--, 14 stuivers en 14 penningen.

In 1797 heeft men voor f 30,-- een kamer laten "blaffoneren"
door de metselaar Martinus Plompen. J.B. van Dstaay, de
rietdekker, moet toch nog riet dekken op de kerk voor de
somma van f 8,—- en 1 stuiver.

In 1798 koopt men 7000 "bovensteen" voor f 5,—- en 4 stui-
vers per duizend, hout en nagels voor f 192,-- en 3 stuivers
Aan Cornelis Verswgver wordt f 15,--, 14 stuivers en 12
penningen betaald voor het "varven".
Men is toch wel iets aan de kerk aan het doen. De pastoor
lgkt ook wel een druppel te lusten, want hg koopt regelma-
tig witte wgn aan voor de kerk, maar ook "rooge".
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In het boekjaar 1798-1799 worden er weer een massa stenen
en riet gekocht en ook kalk is een regelmatig terugkerende
post. 00k de haver voor het paard en huur voor de weide
komen regelmatig terug.
Anderzgds zgn er zielemissen, uitvaartmissen, het luiden
van de klok en het gebruik van baar en baarkleed als inko-
men. Het slot van de rekening 1798-1799 is wel negatief:
f 138,-- en 18 stuivers.

Er werd ieder jaar nog in de diverse plaatsen aan huis en
in de kerk gecollecteerd en sinds vele jaren is er stoelen-
geld. De stoelen bg "den Predikstoel, den bichtstoel" (sa-
men de vrouwenstoel) en onder het "hoogzaal" zgn gewild,
en samen met de vrouwenstoel bg de biechtstoel en de stoel
onder het portaal brengen ze i f 103,-— op.
De kleine stoelen, in 1801 zgn er daar 102 van, kosten 10
stuivers per jaar.
Het jaar 1801 was een curieus jaar. Men collecteerde toen
in Dssendrecht voor de huis-aan-huis-collectes. In 1802
stopte men hiermee. De competentie van de pastoor daalde
van f 540,-— per jaar naar f 400,-- per jaar en op de 1e

augustus 1805 naar f 350,—- per jaar. (2)

De oorzaak die hieraan ten grondslag lag, is de terugkoop

door de R.K. gemeente van Dssendrecht van hun bg de protes-
tanten in gebruik geweest zgnde kerk. Hierover verder meer,
veel meer zelfs.

De pastoor memoreert nog voor deze geschiedenis in 1797 de
bgdragen die de gemeente van Dssendrecht in de jaarlgk-
se collectes heeft bggedragen van 1785 tot juli 1797.

Hiermee is de zaak niet volledig. De laatste bgdrage was
van juli 1801 en bedroeg f 3,-- en 16 stuivers. (3)

Hoffen komt op 28 oktober 1798 met een extract uit het re-
keningenboek der kerkmeesters van Hoogerheide, sedert de

pastoors daar competentie hebben genoten.Zgn rekeningen
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over de genoemde jaren hebben we merendeels overgenomen en
zgn, na controle, juist gebleken.
Ir1 de aar ief" schr jft tig: "sedert de pastoors competentie hebben
gmMmen".Dit is echter niet geheel juist. Immers Petrus
Loomans had een duidelgke competentie toen hg f 500,--
aangeboden kreeg. Hg aanvaardde dit niet en tekende op
4 november 1783 een contract voor f 540,-—. (4)

Er zit onrust in de lucht. 0p 27 september 1798 schrgft An-
tonius Hoffen, waarschgnlgk aan de deken, dat die van 0s-
sendrecht moeilgk doen over de f 60,-- die zg meer moeten
opbrengen i.v.m. de onderpastoor. waarschgnlgk is dit Pe-
trus v.d.Schalieboom, die van 1797 tot 9 fenruari 1804
kapelaan was. Er moeten namelgk f 61,—- voor competentie
en f 50,-- voor zgn onderhoud betaald worden. Hg zegt van
zgn onderpastoor geen winst te hebben. Die van Dssendrecht
brengen te weinig op in deze situatie.
Een en ander moet men zien in het licht van het contract,
dat Dssendrecht zal sluiten over de terugkoop van de kerk,
waarover men te Dssendrecht al aan het onderhandelen is.
De pastoor houdt er rekening mee, dat, wil hg de parochie
bgeen houden, hg op twee plaatsen zal moeten inspringen.
Hg is het ook met de koop van de Dssendrechtse kerk niet
eens. Het zal veel kosten en de kerk is in slechte staat.
Het halve koor is ingestort, terwgl hg te Hoogerheide extra
zitplaatsen heeft laten maken om er meer mensen te kunnen
ontvangen. Hg heeft zoveel gedaan en nu blgft hg met de
kosten zitten. Zg, die van Dssendrecht, laten zich verte-
genwoordigen door mensen die niet door de kerk gekozen zgn.

De deken antwoordt, dat, wanneer hg te Dssendrecht komt,
ze ook niet direct naar hem zullen luisteren. Hg, Hoffen,
moet ze maar eens bg hem zelf laten komen. Nadien moet hg
de deken maar eens vertellen "hoe hg met hun gevaeren is".

(5)
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Daar stond de actieve Hoffen,na twee jaar pastoorschap
als een haan in de sneeuw. Min of meer machteloos en al-
leen gelaten moet het hem angstig te moede zgn geweest.

0p ongeveer dezelfde datum gaat er een brief van Gregorius
Tallon, pastoor van Roosendaal en deken van het dekenaat
Bergen op Zoom, naar de Vicarissen-Generaal van het bisdom
Antwerpen. I

"0mlangs verstaen hebbende dat den predicant van Dssendrecht tegens
half Dctober Sgne Huisingh en volgens overeenkomst tusschen de 0ssen-
drechtsen geestelgke onderdanen des Pastoors van Hoogerhegden ende
gereformeerden van aldaer, verpligt wesen te ontrugmen En eenen nieuwen
Roomschen pastoor in het voorschreven Dssendrecht willen hebben.

Het van mgne plicht geacht Uw Eerwaarden door desen te berichten, dat
alle geestelgcke onderdanen van Hoogerhegde nouwelgcks in staet zgn
de woningh van den pastoor te onderhouden, gelgck aen meg gebleecken
is bg het nasien der kerckrekeningen op mgn laeste visitatie. Het

dunkt mg seker te sgn, Eerwaarde Heren dat een tweeden pastoor aldaer
er niets anders sal uitwercken, dan met verloop van tgd twee bedelaers
te maecken. Het is onnodig verdere redens bg te brengen om Uwe Eer-
waerdens afkerig te maken van de oprichting van een nieuwe pastorg.
Het moet genoegzaam voorkomen werden. Dit aan alle weldenkende
katholgken.

Blgve intussen met minzame groetenisse,
Seer Eerw. Heeren. Gregorius Tallon, pastoor in Roosendaa1."(6)

Het gekrakeel was voor lange tgd begonnen en het zou lang
duren voor er een definitieve oplossing kwam. Er was geen
bestaan voor twee pastoors. Maar wat doet men als men
zelfstandig wil zgn.

De gemoederen werden danig verontrust. Pastoor Hoffen heeft
van de hele geschiedenis één grote memorie, 86 bladzgden
omvattende, gemaakt. Het is niet mogelgk dit alles aan te
halen, maar het verhaal dat er in zit, delen we U mede.

Naasting van de kerk van Dssendrecht in 1798.
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Hoffen:
"Uit kracht van de zes admiliale artikelen van de staatsregeling van
de kerkegenootschappen dat die de meerderheid der zielen uitmaakt
het recht hadde de Grote kerk te naasten mits na gedane taxatie de
waarde dier gebouwen aan de andere kerkgenootschappen naar evenredig—
heid der zielen hun aandeel te voldoen. Zoo ist dat de R.K. kerkge-
meenschap te Ossendrecht, verre de meerderheid der zielen uitmaekende,
eenige leden van de R.K. ingezetenen hebben bgeengeroepen, wanneer
er zeven commissarissen door de volgende act zgn aangesteld.

0p heden den derden der maand Juni 1798, het vierde jaar der Bataafsen
vrgheid, daar wg ondergetekenden comparanten van de Roomsgezinde ge-
meente zgnde te Dssendrecht, het allernodigste tot welvaart van de
gemeente te hebben gevonden, te benoemen zeven gecommitteerden ter
verzorging van de Roomsgezinde gemeente. 0mdat het ons na ontwerp van
de Staatsregeling van het Bataafsche volk de middelen aan de hand
heeft ter oeffening van onzen Godsdienst tot gemak en welvaart der-
selve gemeente. Zoo ist dat wg ondergetekenden, Hoofd voor Hoofd, aen
deselven commitanten gelasten ten allen tgden, te doen gelden de ont-
werpen, die zg zowel voor hun als voor ons ter oeffening en onderhoud
van dezelfde Godsdienstbeoeffeningen zullen goedvinden. Zoo hebben wg,
ondergetekenden, tot onze zeven gecommiteerden gekozen: Fr. Michiels,
A. van den Egnden, A. Hazen, Cornelis Jacobs, J.B. Noteltiers,
W. Couwenbergh en W. Nugts. Maar als de zeven gecommiteerde leden
mochten goedvinden, na drukte of zo, of als de zaken mochten vorderen,
zoo zal het hun gecommiteerden, vrgstaan nog twee bgzgnde leden te
verkiezen. Die met den inhoud zullen belast zgn, zoals de zeven eerst
benoemde leden. 't welk wg onderteekenen, accorderen, en contracteren
bg deze aldus gedaan te Ussendrecht de 3e Juni 1798."

Het stuk werd getekend door 74 gezinshoofden. Willem Nugts
bedankte voor de aanstelling. De overige zes hebben het
rekest ingediend.

Aan de burgers hebben zg hun doelstelling uiteengezet.
Vlgs N.N. zal de pastorie van Hoogerheide nimmer verdeeld

mogen worden, omdat dit aan twee pastoors geen inkomen ver-



— 147 —

schaft. Niets mag worden gedaan, zonder het vicariaat van
Antwerpen.

De commissarissen wilden met de pastoor van Hoogerheide
niets te doen hebben. Zgtmbbmimetdeprotestanten op 16 ok-
tober 1798 een contract gesloten. De overeenkomst kwam
tot stand in 12 artikelen. De kerk en de pastorie werden
overgedragen voor de somma van f 1395,--. Bedongen werd
dat op de begraafplaats geen graven verstoord mochten wor-
den.

Gepasseerd te Dssendrecht, 16 oktober 1798.

Quod Attestor A. van Halteren,secris. (7)

Direct begonnen de Dssendrechtenaren om een plaatselgk

pastoor te vragen. Doch de "eenheid" van de parochie dien-
de behouden te blgven.
0p 19 oktober 1798 schrgven ze naar de Vicarissen van Ant-
werpen. Ze hameren weer op hetzelfde aambeeld: "eigen pas-

toor, eigen bediening".
Vooreerst werd de beoefening van de godsdienst in de kerk

nog niet toegestaan. 0m van een eigen pastoor maar niet
te spreken. Dit blgkt uit het schrgven van de vicarissen
van Antwerpen te Breda en de vicaris van 's—Hertogenbosch
in dato 28 oktober 1798.

0p 12 november 1798 klommen de gecommitteerden weer in de
pen en dreigden aan de vicarissen dat ze hun eigen weg zou-

den gaan. Ze bereikten niets. Toen begon men de katholie-
ken van Dssendrecht op te stoken om niet meer in Hooger-
heide naar de kerk te gaan, maar om in hun kerk te 0ssen-
drecht de rozenkrans te "lezen".
Men stelde daarvoor de schoenmaker Adriaan van Gorp aan,
die men in de volksmond pater Adriaan noemde. De pastoor
van Hoogerheide trachtte hen hiervan te weerhouden en zich
te houden aan de kerkelgke voorschriften. In zgn preek van
de volgende zondag vertelde hg welk groot kwaad zg bedreven

0p 15 januari 1799 schrgft Noteltiers onder meer aan de
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pastoor, dat zg de godsdienst voorop stellen, waarin zg
zo worden tegengewerkt.

De kerk werd tgdelgk gesloten, gezien zg niet aan het ge-

bod van de kerk voldeed. 0ok konden er geen kinderen voor
de H. Communie aangenomen worden.
Adriaan van Gorp antwoordde met een brief van 24 maart
1799. Hg wil zgn dochter, Anna Maria, haar communie laten
doen en hg onderwerpt zich aan de overheid der H. Kerk.
Hg heeft, op verzoek van de pastoor, zgn onderwerping aan
de mensen die naar de kerk kwamen voorgelezen en dit stuk
op zegel aan de pastoor overhandigd.

Hg moest wel heel diep buigen, in feite veel te diep. Er
zgn niet veel slaven die hard draven. En de pastoor was zo
edelmoedig, hg liet het hierbg.

De vicarissen van Antwerpen ontvingen op 4 april 1799 het
volgende voorstel: zg zullen onder Hoogerheide blgven, de
pastoor helpen en hem mede onderhouden. Daarvoor zullen zg
jaarlgks een som bgdragen, die ze met de Eerwaarde pas-
toor van Hoogerheide en de kerkeraad zullen bepalen.
Zg wensen wel in de kerk van Dssendrecht twee missen op
zon— en feestdagen en 's middags Lof. En in de week dat er
‘s woensdags en 's vrgdags mis gelezen zal worden door de
pastoor en de "kappelaen". Dat ook voor de overledenen van
Dssendrecht een "uitvaert" zal zgn, en een H. Mis bg het
teren van het "Gild". Zg beloven hiervoor een augumentatie
van competentie aan de Heer pastoor of "kappelaen". Zg
beloven ook dat ze bg onstuimig weer, bgzonder in de win-
ter, hen met een kar of rgtuig zullen afhalen. Zg beloven
ook dat de geestelgken te Dssendrecht een behoorlgke maal-
tgd zullen vinden. Niet in een herberg, en dat zg desnoods
"bg een brave ingesetene" zullen kunnen overnachten.
"Gemelte" vicarissen hebben op dit voorstel niets willen
beslissen, voordat zg een advies gehoord hebben,(Hoffen)
gelieve dan met de gedeputeerden te spreken en zgn denk-
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wgze aan de weledele Heren Vicarissen over te dragen.
"Ik blgve altoos met dezelfde achting, Zeereerwaarde Heer

Uw d.w.d. A. 0omen, secretaris v.h. Vicariaat." (8)

Na ingewonnen advies schrgft A.0omen ook al op 4 april 1799

in opdracht van de vicarissen aan de gecommitteerden en
ingezetenen van Dssendrecht.
Het schrgven vermeldt onder meer:
"le. De gemeentenaren van Hoogerheide en Dssendrecht zullen onver-

deeld blgven.

2e. De gemeentenaren zullen de kerk van Hoogerheide en de pastoor
helpen en mee onderhouden met een jaarlgkse som, onderling te
bepalen.

3e. De missen zoals door de gecommitteerden van Dssendrecht voorge-
steld.
De diensten zullen geschieden nadat de kerk behoorlgk is ingewgd
door den Eerwaarde Pastoor van Hoogerheide of den kappelaeri "(9)

Enfin, alles was in feite zo die van Dssendrecht het voor-
gesteld hadden.

Verslag van de gecommitteerden over de onderhandelingen
met Hoogerheide. Het relaas is van pastoor Hoffen.

Zg begaven zich tot bg de pastoor van Hoogerheide die zg
de brief van de weleerwaarde Heer 0omen lieten zien. Zg
zeiden, dat zg die voorstellen niet gedaan hadden (sic),
zoals in zgn brief vermeld was, maar dat zulks het voor-
stel van de vicarissen was, conform de ontvangen brief.
Dat zg aan de kerk van Hoogerheide en de kerkmeesters geen
boodschap hadden en niet wilden onderhandelen, maar dat
zg dit met de pastoor alleen wilden. Doch de pastoor ging
hier niet op in en zei dat er de kerkmeesters bg moesten
zgn om te contracteren. De pastoor wilde alles laten zoals
het was en zei, dat die van Ussendrecht hun kerk niet kon-
den onderhouden. De pastoor wilde met hen naar de vica-
rissen gaan. Dan konden zg hun plan daar voorleggen.
De pastoor vertelde verder dat hg en de kerkmeesters ver-
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antwoordelgk waren voor de financién van de kerk.
Na met de Heren Vicarissen te Breda gesproken te hebben,
is er geen contract aangegaan.
Dndertussen was de pastoor geinformeerd, dat de Heren Vi-
carissen, residerende te Antwerpen, het besluit genomen
hadden om in de oorlog in de kerken, die eertgds door de
protestanten genaast waren, de Katholieke Godsdienst niet
uit te laten oefenen. En daar de Dssendrechtenaren zich
in deze zaak aan dewereldlgke adresseren, moest men daar
niet aan toegeven. Zg moeten zich onderwerpen aan de kerke-
lgke overheid. Zg lieten niet na door een brief de pas-
toor bg het volk gehaat te maken. Ze zeiden, dat ze met de
vicarissen overeen gekomen waren, maar dat de pastoor van
Hoogerheide er de oorzaak van was dat er in hun kerk geen
dienst gedaan werd. Ze riepen de gelovigen in de kerk bg-
een en lazen een stuk voor, geschreven door J.B. Noteltiers

waarmee ze de zaak opruiden. (10)

Het. stuk "Van de gecommiteerden der Roomschgezinde Gemeente van
Dssendrecht, door de muncipalitegt erkent, aan de
Gemeentenaren.

welge—eerde mannen,

Men geeft onder meer aan, dat zg door het gedragh van de kerken van
Hoogerheide gedwongen worden tot een eigendunkelgk gedragh of anarchie,
omdat zg door de kerkeraad van Hoogerheide gemaand zullen worden de
zogenaamde collecte te betalen.
En tegen welke ommegang wg ons verzetten met middelen, die de munCi—
palitegt en de wet ons aan de hand geeft. 0m de macht uit te oefenen,
die U op 3 Juni 1798 aan ons hebt gegeven.
Wg geloven niet dat iemand van U nog denkt dat wg moeten betalen.
De schade aan ons is groot door het ons onthouden van onzen Godsdienst.
Dm dat den Citoyen (burger) Van Gils een van de vicarissen aan uw com-
missie verzekerde, dat wg binnen één jaar hier onzen dienst zouden heb-
ben. waarop wg alles spoedig tot stand brachten, maar waarvan wg tot
heden zgn teruggehouden. Meest door een valsen aanslag door de kerke-
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raad van Hoogerheide, die met de hulp van de pastoor is gesmeed.
Dit is gebleken, toen uw commissie in april 1.1. tot volle accoord
met de vicarissen was gekomen; in dier voegen, dat in de kerk mis
zou worden gedaen, zoals in het request verzocht.
Dat er zou worden gebiecht en catechismus zou worden gedaan, enz.
Verder alle pastorale functies zouden worden uitgeoefend, indien wg
met den pastoor van Hoogerheide zouden overeenkomen over ons aandeel
in de competentie of tractement waarvoor wg ons plan aan de pastoor
overgaven. Dit kon hg niet goedkeuren zonder de kerkeraad erin te
betrekken. Verder naar Breda te reisen om alle door ons gedane po-
gingen tot verwerping aan te zetten."

0m even te onderbreken merkt de schrgver op, dat de 0ssen-

drechtenaren in tweede instantie verwierpen, wat ze eer-
der voorstonden. Dat de pastoor beducht was voor de voort-
gang van zgn "pastorie" en de haalbaarheid van een afge-

scheiden parochie Dssendrecht ook niet zag zitten.
Zgn eigen competentie zou dalen, wat naderhand ook gebeur-
de. Verder hielden de vicarissen de zaak zo lang mogelgk
af. we mogen stellen dat er bg het commité te weinig ken-

nis van zaken was, en bg de geestelgke overheid te weinig
vertrouwen in de goede afloop.

we laten de gecommitteerden weer aan het woord:
"Hieruit kunt gglieden licht opmaaken dat het niet anders is, dan een
aaneenschakeling van bedrog en valse grondstelsels, onder de schgn
van Godsdienst, om hier onse gemeentegeld af te schaffelen, en daar-
door het heilzaam werk voor onze gemeente tegen te gaan, en hunne
anarchie staande te houden. Hiervan moeten wg ons niet laten afschrik-
ken. We hebben middelen aan de hand om hunne anarchie te verbreken
en haar valse grondstelsels te verwerpen, en dat is niets anders dan:
le. wg zgn eensgezind!
2e. Dat niemand een duit aan de kerk van Hoogerheide geeft.
3e. Dat wg allen het nut en het welzgn der Gemeente betrachten."

Als de lezer denkt dat dit het eind is van het epistel,
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dan heeft hg het mis. Unverdroten gaat het voort:

"En daar ook tot nut en welzgn dezer Gemeente de municipaliteit met
haar behulpzame armen ondersteunen, destemeer kunnen wg verzekerd
zgn onze oogmerken te bereiken.En ook waarom iedere ingezetene ver-
plicht is het zgne bg te dragen. U weet zeker wel, dat wg de kerk
hebben genaast met ons zessen. En dat er in de gehele gemeente van de
minste tot de meeste zgn wettig aandeel er in heeft en daardoor is
eenieder zonder onderscheid verplicht, naar kwaliteit, de behulpzame
hand, naar vermogen van het zgne, bg te brengen. En in tegendeel de
kerk en pastoor van Hoogerheide alles te onthouden. Het zal voor hen
vreemd, maar niet onverdacht zgn, dat ze van deze Gemeente niets en
krggen. Daar wg aan het vicariaat van Breda a1 meer dan een jaar gele-
den hebben verzekerd dat wg geen duit meer aan de pastorie van Hoo-
gerheiden betalen. En ook aan den pastoor zelve hebben verklaard, dat
hg geen tractement zou krggen, eer hg hier onsen Godsdienst zou komen
verrichten. Volgens accoord met de Heren Vicarissen. Maar dit alles
hebben zg zich niet aangetrokken, en zich ingebeeld om het volk blind
te houden voor de rechtvaardigheid, en onder den dekmantel van bedrog
ons hun Godsdienst te verpligten en zoo door onbevoegden het geld van
onze Gemeente af te straven. Dit is klaar gebleken in de laatste Peas-
bicht onzer Gemeente. Zoo ist dan tot het bekomen van ons heilzaam
werk, dat onsen Godsdienst alhier worde ugtgeoeffend, dat wg niet an-
ders te volgen hebben als hetgeen hier boven is aangehaald, en daardoor
malkander aan te wakkeren, en ieder het zgne te doen. Zo kunnen wg
ons stellig verzekerd zien, dat onsen Godsdienst zal uitgeoeffend
worden in onse kerk alhier 't welck wg betrachten." (11)

Dat was me nogal een stuk, en dan voor die tgd keurig ge—
schreven. Het ging echter wel mank aan duidelgk omschre-
ven doelen en opdrachten. Verder was de toon nogal hol
en opgeblazen, en meer opruiend dan opbouwend. Maar hoe
dan ook, men trachtte zgn doel te bereiken.

we laten de pastoor zelve nog eens aan het woord:
"Den tgd is nu gekomen dat de jaarlegkse collecte van de kerk moet
gedaan worden. En den pastoor geene kerckmeester in Dssendrecht konne
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krggen, wierd er besloten dat den Heer Pastor en twee kerckmeesters
Corn. v.d. Moer en Jac. Michielsen, in Ossendregt den collecte zou-
den doen Daar anders die van andere gemeenten zouden zeggen, dat zg
niet voor die van Ussendregt de kerk zouden moeten onderhouden. Doch
gekomen zgnde aan het gerechtshuis van Dssendregt, verzocht den pre-
sident met de collecte niet voort te gaen, aleer de muncipalitegt
haer beslissing in deze had genomen zoude hebben. Den Pastor gaf voor
hem antwoord dat hg hem een verzoek schriftelgk zoude doen. En zg dan
dadelgk zouden ophouden om met de collecte door te gaen. waarmeede
den president accoord ging en overhandigde aan de pastor eene missive."

Een brief van W. Melsen in dato 27 april 1799.
"Mgnheer Pastor Hoffen.

Er zgn klagten van enigen over het rondgaan van de collecte binnen
dese gemeente met het verzoek sulks gerechtelgk te verbieden, en daer
de muncipalitegt niet bg de anderen is, word Ued. vriendelgk verzocht
daarmee op te houden, tot de hele muncipalitegt zal besloten hebben
hoe zich in dese te gedragen. Van welck besluit wg Ued. onmiddelgk
in kennis stellen.

w.0. w. Melsen." (12)

De burgemeester schaarde zich achter de bevolking.
‘s Avonds bracht de gerechtsbode al het bericht dat er geen

collectes in Dssendrecht mochten gedaan worden zonder con-
sent van de municipaliteit. Dndanks dat de collectes se-
dert onheuglgke tgd gewettigd waren en er geen permissie
moest worden gevraagd.
"Dm den zachte weg te bewandelen heeft de pastoor op de preekstoel
afgekondigd dat de Ossendrechtenaren hun bgdrage op de pastorie kon-
den betalen of bg de Thesaurier." Een bepaalde groep deed dat,
terwgl anderen dit hardnekkig bleven weigeren. "Dogtom er—
tgd de kerken in Brabant gesloten waeren (over de grens) die van
Santvliet te Hoogerheide naer de kerck kwaemen, zodat er een Heer van
Hugbergen eene derde mis moest koomen lesen. Door dien grooten toe-
loop de kerk van Hoogerhegde te klegn was, en Zodoende de kerckmees-
ters den Pastoor sgne competentie kon betaelen."
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Intussen hadden die van Dssendrecht een rekest gezonden
aan de Eerste Kamer van het wetgevend lichaam van de Ba-
taafse Republiek, om een bekwame geestellke te verkrggen
voor het uitoefenen van alle geestelgke funkties in hun
kerk. En daar de pastoor dit rekest niet gezien heeft nam
hg alleen kennis van het extract uit het register van be-
sluiten betreffende het antwoord.

"Copia 4 februarie 1800 no 14. Donderdag 30 januari 1800.
Het zesde jaar van den Bataafschen Vrgheid."
Het antwoord was in dier voege dat hun het recht van hun
Rooms Katholieke plichten te doen werd verzekerd en verder
aan de "requastrant" Couwenbergh te verklaren, dat hun
zaak verder geen punt van deliberatie kon uitmaken. Men
hield zich dus op de vlakte, zonder een duidelgke uit-
spraak te doen. (13)

Ondertussen nam de "vervolging" van de pastoor van tgd tot
tgd toe. Moest hg zich in Ossendrecht vertonen ter zake
van zgn bediening,dan werd hg uitgescholden en door de
meesten kwaad aangekeken.
Ze achtten hem alleen verantwoordelgk dat er in hun kerk
geen diensten werden gedaan. Het werd hem onmogelgk om
zonder gevaar voor eigen leven zich nog naar Dssendrecht
te begeven. Hg zou liever tussen "vier muren" hebben geze-
tencmn in deze gesteltenis voort te leven.
Enige kerkmeesters raadden hem aan om aan deze toebelen
een eind te maken, om toch maar met die van Dssendrecht te
contracteren.l LzimMkdat hg zonder overeenkomst geen voor-
dee].voor de gemeente kon doen.Dat de Ossendrechtenaren nu overtuigd dat zg
zich naar de "decision" van de kerkelgke overheid moesten
gedragen, besloot hg met die van Dssendrecht een contract
aan te gaan.
Dit echter op voorwaarde, dat zg zich in het vervolg in
kerkelgke zaken aan de kerkelgke overheid zouden onder-
werpen.
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Een aangegaan contract zou waardeloos zgn, indien het niet
kerkelgk was goedgekeurd. Het contract werd op die voor-
waarde gemaakt en aan de vicaris—generaal te Breda ter
goed- of afkeuring toegezonden.
Hierop ontvingen de gecommitteerden en de pastoor de vol-
gende brief van secretaris 0omen.

"weleerwaarde heer/Gecommitteerden,

De weleerwaarde Heren Vicarissen—generaal des Bisdoms van Antwerpen
hebben het contract tussen Uw pastoor en de gecommitteerden van Dssen-
drecht giet goedgekeurd. Zg konnen vooralsnog niet toelaten, dat in
het kerkgebouw voorheen door de gereformeerden geoccupeerd de plech-
tigheden van den Katholgken Godsdienst werden verricht.
Ik ben belast met dit Uedelen te laten weten en blgve met achting en
eerbied,

17 februari 1800 A. Domen, scris." (14)

Dus weer "nul" op ‘t rekest. Het leek wel of de kerk ge-
durende jaren ontlucht moest worden vanwege een bepaalde
protestantse geur, die er nog in zou hangen. De geestelgk-
heid had min of meer zgn vrgheid herwonnen en liet dit
hier blgken.

De ;3astoo1‘ weer: "Door dezen middel konden de Dssendrechtenaren
de schuld op hunnen pastoor niet steken." De verwunlging tea zgnen
opzichte werd merkelgk minder. Zg hadden ook geen hoop
enige hulp van de wereldlgke overheid te mogen verwachten.

Zg konden niets anders doen dan met geduld afwachten, dat
de kerkelgke overheid aan hun verlangens zou voldoen, om
dienst in hun kerk te houden en zich dus aan de kerkelgke
overheid te onderwerpen. Hiertoe werden zg bg gelegenheid
door hun pastoor aangemaand.
Dndertussen durfden zg zich niet meer tot bg de vicarissen
te Breda te begeven en adresseerden zich aan enige Vica-
rissen—Generaa1 te Antwerpen, welke, van heel de zaak on-
derricht, hen niet vriendelgk ontvingen.
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De heer pastoor schreef aan de vicarissen dat het de tgd
nog niet was. Dat het in de toekomst veel gunstiger zou
zgn in Brabant en er dan wel aan gedacht kon worden om in
hun kerk dienst te doen.
Hierop ontving de pastoor het volgende antwoord:

26 februarie 1801,

"Zeer Eerwaerden Heer Pastor,

Als wg over een jaar geresolveert hadden de zaken van Dssendregt ugt
te stellen totdat den vrede zal zgn gesloten, hebben wg daar ook bgge-
voegd, dat de decisie van de H. Stoel wegens verscheidene defultici—
tegten die de in bezitneminghe van de moederkerken voorkomen, zullen
ontvangen hebben zohet een en het ander grgpt nog plaats, Dewgl den
Bataafschen Republiek nog in oorlog is, en wg vanwege Rome nog gene
decisie van Dssendrecht of Halsteren gezien hebben.
En om deze te bekomen de Dssendrechters thans schgnen te werken. Uw
Eerwaarde mag er van verzekerd wesen dat wg wegens Dssendrecht niets
definitiefelgks zullen beslissen, vooraleer wg uw Eerwaarde Comissie
acte van zaken zullen hebben gegeven. Hebbe de eer te zgn
Uedele d.w.d. Dienaar G.J.B. van Bomberghen,

Vicaris-Generaal." (15)

Intussen bleek de zaak ongewgzigd, totdat eindelgk het
vicariaat besloot dat in de gemelde kerken de R.K. gods-
dienst zou kunnen worden uitgeoefeng wanneer die van 0s-
sendrecht zich tot bg de pastoor begaven, zeggende dat de
Heren Vicarissen hen hadden gezegd, dat zg een accoord
met hun pastoor moesten sluiten. De pastoor gaf hun ten
antwoord, dat hg tot dusverre geen tgding van die heren
had ontvangen. Dat het hem daarom onmogelgk was met hen in
onderhandeling te treden. De heren gecommitteerden wendden
zich daarna om advies tot de Vicarissen-Generaal te Antwerpen

wg willen de memorie van pastoor Hoffen hier even onder-
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breken, omdat intussen omtrent de eigendommen van de mar-
kies te Hoogerheide en met het bisdom Antwerpen wel het
een en ander had plaats gevonden.

Namelgk over de goederen van de markies van Bergen te Hoo-
gerheide, die bg transactie van 5 januari 1800 moesten wor-

den afgestaan. Hierbg waren ook de hoeven, die hg onder
Hoogerheide in eigendom had. Hier waren bg:
"In no. 2: de Hoeve "Het Scaeckbord", huis, schuur en stalling, 284

roeden.
In no. 3 en 4 : de gronden met de domeinhoeve "Klegn Antwerpen".
In no. 14 : de Hoeve "De Lindebomen".

Daartussen waren nog enige domeinhoeven gelegen. Echter
"Het Schaekbord" was de eerste hoeve naast Woensdrecht en
"De Lindebome" was de laatste hoeve naast Dssendrecht.
De kerk met pastorie te Hoogerheide lag en ligt ingeklemd
tussen de voormalige gronden van "Het Schaakbord" en

"Klein Antwerpen". In verband met het eigendomsrecht van
kerk en pastorie, waarover zoveel tegenstrgdig is bericht,

merken we op, dat zg in de overeenkomst van 5 januari

1800 niet worden genoemd. Dit zou kunnen betekenen dat zg
"vrg waren". (16)

In verband met het bisdom Antwerpen het volgende:

Het ontstond met de "elect", nog niet door Rome bevestigde,
bisschop Philippus Negré (10 maart 1561 / +1563).
Vervolgens kwam de absoluut benoemde Franciscus Sonnius

(1570 / +1576).

Het bisdom Antwerpen hield in feite op te bestaan toen
bisschop Cornelis Franciscus de Nelis op 28 juni 1794 voor
de Fransen vluchtte. Hg overleed in Italie in 1798.
Daarna werd het"bisdom" bestuurd door vicarissen. (17)

Het bisdom Antwerpen werd op 9 november 1801 vernietigd.
De vicarissen van Breda, onder Antwerpen, kregen hiervan
geen bericht. Vicaris Van Eupen, balling te Utrecht, bracht
hun dit ter kennis. Hg gaf hun de raad om voor zich een
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eigen "Apostolische" vicaris te krggen, om in het "Bataaf-
sche" deel van het "bisdom" Antwerpen te voorzien.
Uiteindelgk werd bg"breve"van 22 maart 1803 van de Propa-
ganda Fide Adrianus van Dongen tot apostolisch vicaris
benoemd. (18)
we vatten de draad weer op bg het rekest aan de vicarissen
generaal van het "openstaande" bisdom Antwerpen.

Na overleg met pastoor Hoffen zonden zg op 2 november 1801
de secretaris F.J. de Grugtters een brief. Hieruit vermel-
denwe de belangrgkste feiten.
Dat zg de kerk van Dssendrecht, die in het verleden (1612)
door de gereformeerden is geoccupeerd, bg contract van 16
oktober 1798 hebben teruggekocht.
jaar tot de vicarissen van Breda

Dat zg zich in hetzelfde
hebben gericht met het

verzoek om diensten in deze kerk te laten doen, waar door
de secretaris Domen hoop op werd gegeven. Bg schrgven van
4 april 1799, door de Eerw. heer 0omen, meer hoop werd ge-
geven om in de kerk H. Diensten te laten verrichten.
Dit door te adviseren om samen met pastoor Hoffen een mid-
del te beramen om overeen te komen, zonder de pastoor en
de kerk van Hoogerheide groot nadeel te bezorgen. Dit
accoord, dat door de vicarissen is voorgeslagen, is op 17
februari 1800 niet goedgekeurd. Dat intussen de supplian-
ten kosten noch moeite gespaard hebben om hun kerk voor
de H. Diensten in orde te brengen. Zg hebben daarvoor de
som van f 1500,-- moeten lichten, waarvoor zg jaarlgks nog
de intrest moeten voldoen. Dat zg behalve het onderhoud
van kerk en pastorie nog getroffen zgn door de storm van
8 november 1800. Dat zg al drie jaar in de kosten zitten
"sonder enig geniet". Dat er katholieken te Dssendrecht
zgn, die zelfs vgf kwartier van de kerk te Hoogerheide af
zitten en die naar Zandvliet naar de kerk gaan. Dit zou
geen plaats meer hebben, indien zg diensten te Dssendrecht
konden volgen.
Bovendien is de weg naar Hoogerheide te zandig en in de
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winter modderig en weinig beter. Maar bovendien, uit hoof-
de van rovers, zeer onveilig.
Dat het aantal communicanten te Hoogerheide tegenwoordig
omtrent 700 beloopt en die van Dssendrecht omtrent 500.

Deze laatsten kunnen nog merkelgk vermeerderen door indg—
king van polders. Wat de tienden betreft, deze zgn altgd

genoten door de Heren van Bergen. Geestelgke tienden zgn
er nooit geweest.

Zg gaan verder:
"0p1i+Januari 1800 hebben supplianten bg de pastoor geweest om over
een accoord te spreken, maar dien Heer heeft ons koel ontvangen, en
geen bescheid willen geven. Alle redenen van "Recours" tot Uedele
Zeer Eerwaarden ootmoedig biddende, dat Uedele gelieve gedient te
wezen,aan de R.K. Gemeente van Dssendrecht, de permissie te verlenen
denselve Godsdienst te moegen uitoeffenen, in deze gemeente van 0ssen-
drecht. 0p zo'n voet en condities als den intrest van Mgnheer pastoor,
dat het welzgn van beide parochies veilig is.

Getekend: J.B. Noteltiers, C. Jacobs, A. Hazen, Fr. Michiels,
W. Couwenbergh en Adr. van den Egnden."

Die van Ossendrecht hadden met getallen, uren gaans en de
rovers wel wat overdreven, maar ze hadden het toch goed
gedaan.

De pastoor van Hoogerheide is daarop naar Antwerpen geto-
gen. Niet alleen om zgn schriftelgk advies aan de Heren
Vicarissen op gemeld rekest te overhandigen, maar ook om
hen te spreken over het aangaan van contracten met de com-
missarissen van Dssendrecht en de kerkmeesters van Hoo-
gerheide. De commissarissen hadden, zoals uit het eerder
vermelde blgkt, de bevolking opgestookt om niets meer aan
de kerk van Hoogerheide te betalen. Daardoor waren zg ver-
plicht de schade, die zg ten onrechte aan de kerk hadden
aangedaan, te herstellen.
Zo is het dat de pastoor niet met hen in onderhandeling
wilde treden, omdat zg de achterstallige collectes, het-
geen om meer dan f 500,—- ging, niet wilden voldoen.
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Zg hadden veel ergernis gegeven met het volk van die ver-
plichting te onthouden. Zouden ze dit herstellen, hetgeen
zg aannamen te zullen doen, dan zouden de pastoor en de
kerkmeesters een contract met hen aangaan. Dit is dan ook
gebeurd.
0p het openstaande bisdom Antwerpen werd de 21e december
1801 goedgekeurd en door hunne Zeereerwaarden permissie
verleend om de R.K. plechtigheden van de R.K. godsdienst
in de kerk te Dssendrecht uit te oefenen. De pas-
toor werd de macht gegeven om gemelde kerk te reconciliéren
en op de 2e kerstdag in 't jaar 1801 werd de eerste dienst

plechtig gevierd. (19)

we onderbreken hier pastoor Hoffen even om de lezer ken-
nis te laten nemen van het op 15 december 1801 uitgebrachte
officiéle advies van de geestelgke overheid, in de per-
soon van de deken, Gregorius Tallon, deken van Bergen op
Zoom.
"Aen de Eerwaarde Heeren Vicarissen—Generaal van den openstaande
Bisschoppelgke Stoel van Antwerpen.

Geeft met schuldige eerbied te kennen, de Heer Lantdeken van het dis-
trict Bergen op Zoom, en pastoor van Roosendaal, Lande van Breda,
dat hg:
le Dverwogen hebbende den Requeste aen het Hooghwaerdig Vicariaat van

Antwerpen, gepresenteert door de Gemeentenaars van Dssendrecht.
2e Dverwogen hebbende de twee contracten tusschen den Eerw. Heere A.J.

Hoffen, Pastoor van Hogerhegden, en dito gemeentenaars van 0ssen-
drecht gesloten.

3e Uverwogen hebbende dat alle ‘t gene, dito Eerw. Heere Pastor van
Hogerherhgde, aen hem heeft gecommuniceert wegens het kerkgebouw,
Hugsinghe, en als ook wegens de ornamenten der priesters, en alle
het noodzakelgk des autaers, er goetgevonden te verklaaren, gelgk
hg verklaart door desen, dat sonder uitstel de noodige concessie
geestelgck magh verleent worden, dat in het voorschreven kerkge-
bouw onder het gesegt Dssendrecht de Roomsch Catholgken godtsdienst
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ugt te oeffenen, oft te verrichten in vertrouwe nochtans, dat alles
in ‘t vervolg sal ingericht worden volgens de kerkelgke wetten en
synodale ordonnatién.
Gedaen te Hogerhgde op 15 December 1801.

Gregorius Iallon,archipresbyter Districkt Bergen op Zoom et Pastor
in Roosendaal." (20)

De pastoor is weer aan het woord:

Dnuitsprekelgk was de vreugde van het volk, omdat zg reeds
drie jaar naar deze dag verlangd hadden. De pastoor vond
er echter een arm huishouden. Hg was genoodzaakt, op voor-
schrift, met een tinnen kelk en ciborie de godsdienst te
verrichten. J.B. Noteltiers schoot in vier parten f 200,--
voor op de kerk, die

ven.0p kosten van de

met toebehoren laten

ren Mirou een schone
Zoom gegeven hadden.

die een ciborie tegen de prgs van oud zilver en "getauxeert"

deze hem in twee jaar wilde terugge-
pastoor heeft deze een nieuw kazuifel
maken. De pastoor hoorde, dat de He-

ciborie aan de kerk van Bergen op
Hg begaf zich naar de gemelde Heren,

aan de kerk van Dssendrecht gaven met de verplichting, dat
er 50 jaar een gezongen jaargetgde voor hun overleden oom,
de heer Jacobus Nicolaus Mirou, moest worden opgedragen.
Ze hadden nu een grote zilveren ciborie terwgl de oude
tinnen te klein was.
Door allerlei aankopen ten behoeve van de godsdienst was
de kerk met een schuld van f 2200,-- bezwaard. Door de
bloeiende smokkelhandel was Dssendrecht in goeden doen.
De gewone man, en zelfs kinderen konden op één nacht een
halve kroon winnen met pakken dragen. 00k de granen waren
tot een hoge prgs gerezen, zodat iedereen zich begverde
door in de schaal te
tot onderhoud van de

geven, alswel door de collecteurs
godsdienst te contribueren. A1 in het

jaar 1804 kon f 500,-- worden afgelost en in 1807 was er
f 668,--, 2 stuivers en 8 penningen in kas. Daarmee werd
f 600,-— van de schuld afgelost. Alles ging crescendo tot,
in het jaar 1807, het huis werd verkocht, waarin Johannes
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Muts tgdens zgn leven had gewoond. Enkele heethoofden maak-
ten de kerkmeesters op, om dit huis voor "pastorg" te kopen,
onder voorwendsel dat de kerk te klein was en zg een ge-
deelte van de oude pastorie voor de kerk moesten innemen.
Ze gaven hiervan kennis aan de pastoor, die zei, dat de
tgden te wisselvallig waren om dit te doen en dat die
geldenwarmw gegeven voor de kerk en moesten dienen voor
aflossing van de schuld op de kerk. Deze gelden, die voor
de kerk bestemd waren, mochten niet zonder voorkennis en
toestemming en authorisatie van de apostolisch vicaris voor
een ander doel gebruikt worden. Maar niettegenstaande dat
alles, kocht J.B. Noteltiers de gemelde "Huisinghe" voor

de gemeente en de "Thesaurier" zond aan de pastoor, twee
dagen voor dat de rekening moest worden betaald, de vol-
gende brief:

"0ssendrecht, 25 Dctober 1807.

Mgnheer,

Zo ik de zaak van het kopen van het hugs rgpelgk het overwogen, omdat
gg in den saek niet wilt komen aleer gg gequalificeert bent van de
Vicaris, om dan onder een rekening te brengen. Maar mgnheer, mg dunkt
dat dit niet nodig is, omdat er op andere gemeentens ook wel goederen
aangekocht worden, zonder dat daar een Qualificatie van den Vicaris
bg is. Mg dunkt dat de beste Qualificatie is, dat wg van de gemeente
gequalificeerd zgn, om dat huis te kopen, voor een huis voor de ge-
meente. Dmreden, dat het van de gemeente (parochie) betaald word en
onderhouden.

Maar niet van U, mgnheer, veel minder van den Vicaris geschied dit.
De koop die wg gedaan hebben, hebben wg niet gedaan om de Gemeente te
benadelen. Maar wel deugelgk om de gemeente te bevoordelen.
Dat gg, mgnheer, alreets weet dat het hugs verheurt is voor f 260,--,
en daar het maar f 165,-- intrest op moet brengen. Zodat wg het zeer
wel op onze consensie konne nemen om zoo een hugs te kopen voor de
gemeente, en in cas van verkoop kan er altgd nog geld gewonnen worden.
Als men het aan ons over wille laten dan adde wg wel f 600,-— kunnen
winnen voor de gemeente. Maar het is voor geen winst gekocht, maar het
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is gekocht voor een gemeentehugs (pastorie) Gelgk het een gemeente-
hugs sal moeten blgven. waarop ik mg sal betrouwe, dat gg aan ons
verzoek zult voldoen.
waarmede blgve met achting en weest van ons alle gegroet Uwen dienaar
en vriend. C. Jacobs." (21)

Een bepaalde eigengereidheid en minachting voor de pas-
toor spreekt uit deze brief. Ze waren duidelgk over de
schreef gegaan. Ze hadden "hun vriend" en herder er niet
in gekend.

De pastoor, inziende dat het huis gekocht was, en er niets
tegen te doen was, zond dadelgk, om het gezag der kerk we-
gens de geestelgke goederen te maitineren, een expresse
naar Breda met een verzoekschrift aan de vicaris, om de in
cassa zgnde penningen van de kerk, tot looppenningen te

mogen gebruiken , om "gemelde hugse" onder de kerkreke-
ning te brengen.De rekening nu gedaan wordende, weigerde
de pastoor te ondertekenen. Zeggende, dat hg daaraan niet
zgn toestemming kon of mocht geven zonder authorisatie van
de kerkelgke overheid.Dat hg, om deze te bekomen , een
expresse had gezonden naar de Hoogwaardigen vicaris, die

‘s avonds zou arriveren, waarover zg zeer misnoegd waren.
waarschgnlgk denkende, dat die authorisatie niet zou ver-
leend worden. En dat zg dus het huis te hunnen laste zou-
den aan de hand houden. Maar zodra ‘s avonds de bode de

tgding bracht, waarin de gevraagde authorisatie werd ver-
leend, waren zg allen verheugd en gaven de pastoor gelgk
over de behandeling van de zaak. De rekening werd dan ge-
sloten en de copies van het rekest met de daarop bekomen
authorisatie van de Hoogeerwaarde Heer in het register af-
geschreven en door hun allen ondertekend. De pastoor F.
Egmberts uit Kruisland liet de f 1400,--, waar het huis
mee bezwaard was, er op staan. Zg waren nog genoodzaakt
een kapitaal van f 1500,-- bg de in kas zgnde penningen
van de Heer Frederik van Mattemburgh te lichten, welk ka-
pitaal een jaar daarna opgezegd werd, en door pastoor
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Egmberts werd overgenomen. Dit gebeurde om de kooppenningen
en de verschuldigde onkosten van de kerk te kunnen voldoen.
Zodat de gemeente in plaats van minder schulden, deze met
f 2900,-- zag vermeerderd. Undertussen veranderden kort
daarop de omstandigheden. Het destgds door smokkel, koop
en handel opgekomen Dssendrecht geraakte in een kwgnende
staat.
Daardoor daalden de huur- en verkoopprgzen aanmerkelgk.
0p een gegeven moment, terwgl men onvermogend was, kwam
het huis leeg te staan, terwgl er intrest betaald moest
worden en het huis nog moest worden onderhouden. Hierdoor
was men genoodzaakt de ingezetenen zwaarder te belasten.
Dit verwekte een algemeen misnoegen onder het volk. Vooral
het gemene volk (gewone volk) weigerde daaraan te betalen.
Zeggende, dat zg wel de kerk van de pastoor wilden onder-
houden, maar niet bg wilden dragen in de schulden van het
huis. Zeggende, dat zulke tot last van de kopers was.
De mannen, die zich met de zaak in verlegenheid bevonden,
en die zich ook nog de haat van het volk op de hals had-
den gehaald. Zg zochten een middel om de gemoederen der
mensen tot bedaren te brengen. De reden waarom zg het had-
den gekocht was, dat het huis door een pastoor moest be-
woond worden. Twee van hen, W. Melsen en Frans Michiels,

de chirurggn, begaven zich naar Breda om de apostolisch
vicaris om een afzonderlgke pastoor te verzoeken. Zg kon-
den hierin niet slagen. Ten einde raad adresseerden zg
zich aan de Koning van Holland (Lodewgk Napoleon) door wie
hun rekest van de hand werd gewezen. Alles bleef dan in
status quo, totdat dit land met Frankrgk werd verenigd,
en wanneer dan ook de volgende brief van de maire en muni-
cipalen raad van Dssendrecht werd gezonden.

"Dssendrecht, 14 Juni 1811.
De maire en de leden van de municipalen raad der Gemeente van
Dssendrecht aan den Zeer Eerwaarde heer pastoor van Hoogerheide.
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Alzo wg grotelgks nodig gevonden hebben dat onse gemeente binnen korte
daghen van een pastor alhier gedomicileert ten dienste van onse inge-
zetenen zo nemen wg de libertgd van U Eerw. om voor ons eenen pastor
te verzoeken alvorens uw Uedele resolutie Uedel denselve aan ons per
eerste te laten toekomen. In afwachting van Uedle korte resolutie heb-
ben wg de eer om met alle eerbied te tekenen.
P.S. Verzoeken antwoord J. Jacobus, Maire
van Ued resolutie binnen J.B. Verbiest, Maire a Djoins
drg dagen, ingeval Ued Fr. Michiels
niet zoude zgn, alhier J. Schroegers
te willen komen. Zo wordt P. Willems
door ons verzocht uwen W. Melsen
onderpastoor D'Heer Lugckx. G. Melsen

J.B. Noteltiers." (22)

Pastoor Hoffen gaf hierop een niet al te duidelgk antwoord

"Hoogerheide, de 17e Juni 1811

Aan Dhr.Maire en Municipale raden van Dssendrecht.

Ingeval de Kerk en Staat, niettegenstaande contracten tussen mg en
mgn gemeenten aangegaan, had gedisponeert over hetgene U reets goed-

gevonden hebbe, en mg de kerkelgke overheid de afvraging dede, in Uwe
missive van j.1. dezer vermeld, zoude ik denzelve komen en mogen be-
antwoorden.

Vertrouwende, hiermeede aan Uedelen verzoek voldaen te hebben en blg-
ven met de meeste Hoogachting
Uwen Dienaar A.J. Hoffen, pastoor." (23)

Pastoor Hoffen geeft te kennen dat hg zich aan de contrac-
ten, die hg afgesloten heeft, moet houden. Contracten waar-
van de municipalen weten. Indien hun dit alles onbekend
was, zou hg wel uitleg kunnen geven.

De Maire gaf daarna te kennen, dat zg voortaan in de bin-
nenboek of het budget van de gemeente voor de pastoor en
de onderpastoor betaalden en vervolgens om zoiets in de
collecte te doen ontslagen waren, zodat de pastoor de col-
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lecte tot onderhoud van de godsdienst zelf mee moest gaan
doen. Hg liet eenieder zoveel korten, als hg daarvoor in

het budget van de gemeente betaalde. De Gereformeerde Ge-
meente verzette zich daar tegen, omdat zg dan voor het on-
derhoud van de katholieken zouden moeten meebetalen. Zg
klaagden dat "de Roomschennwt mums klok de uitoeffening
van hunnen Godsdienst stoorden". "Dat en zg ook niet kon-
nen dulden datte processie naar Berendregt buiten het

kerkgebouw geschiedde." Zg brachten hun klachten over aan
de onderprefect te Breda, door het volgende rekest, welke

stukken in originali door hun geadresseerd en eigenhandig
ondertekend bg de pastoor (Hoffen) berustten. (24)

Uit het antwoord dat de gereformeerden op hun rekest van

15 december 1813 kregen, memoreert pastoor Hoffen o.a.
het volgeruie: "Zg hebben geen voldoende besluit op hun request be-
komen. Zg hebben toen hun klachten bg de minister van de Eredienst
te Pargs ingediend. Deze werden doorgezonden aan de prefect der Twee
Nethen. Het gevolg was dat de Maire in het gelgk werd gesteld."

De gereformeerden, die steeds minder in aantal waren, kon-
den, zoals in het voorbge tgdperk, hun wil niet meer op-
leggen aan de katholieke meerderheid. Ze waren waarschgn-
lgk al vergeten, dat voor de komst van de Fransen, de

katholieke bevolking via de dorpslasten wél moesten meebe-

talen voor de armlastige Gereformeerde Gemeente.

Maar intussen bleef het huis, bestemd voor een pastoor
of onderpastoor, leeg staan. Men was niet meer in staat

om het te onderhouden. 0m de intrest te betalen moesten
het oude lood van de goten en de loden pgpen worden ver-
kocht. Het ongenoegen hierover werd steeds groter en in
het begin van 1818, na het overlgden van de pastoor van
Kruisland, werden door Dhr. Beels, "medicinaal doctor" te

Roosendaal, namens de erfgenamen de kapitalen van f 1400,--
en f 1500,-- gerechtelgk opgezegd. Enigen, die voor de pen-
ningen als solidaire debiteurs getekend hadden, vervoegden
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zich bg de pastoor, om zich uit de moeilgkheden te redden.
Anders zouden zg immers geruineerd zgn, temeer daar zg
geen penningen ter aflossing van die kapitalen konden be-
machtigen. De pastoor, die een en ander voorzien had, en
zich juist daarom tegen de koop verzet had, zoals uit
de brief van 25 oktober 1807 van C. Jacobs blgkt, beloofde
alles te doen om hen uit deze kritieke situatie te redden.
Hg liet de voornaamste katholieke ingezetenen bgeen roepen
om een uitweg en middelen te zoeken om de aflossing te
kunnen doen. Er werd besloten het huis "provisioneel" te
verkopen. Het huis, waarop f 1500,-- werd verloren, werd
gekocht door Gerard Vermeulen.
Er werden twee plannen opgemaakt. Men kon zich tegen f 100 --
laten verzekeren van gedurende 50 jaar na zgn dood een ge-
zongen jaargetgde te krggen, of voor f 50,-- gedurende 50
jaar een gelezen jaargetgde. Van het betaalde bedrag zul-
len ze 5% rente per jaar genieten. De kerk zal aan de pas-
toor en zgn opvolgers voor een gezongen jaargetgde f 2,--
betalen en aan de zangers 12 stuivers. Voor ieder gelezen
jaargetgde zullen ze "eenen ghulden" aan de pastoor beta-
len. Aan deze overeenkomst hebben deelgenomen:
Eerwaarde Heer pastoor Hoffen voor een gezongen jaargetgde
gedurende 50 jaar na zgn overlgden:f 100,--. Joannes
Schroegers, J.B. Noteltiers, C. Jacobs en Adr. van den
Egnden met de bepaling van 25 jaar een gezongen jaargetgde
voor hen en hun vrouwen. Verder Willem Melsen en Cornelis
Dankers 50 gelezen jaargetgden: ieder f 50,--. Verder Bar-
tholomeus Swagemakers en G. Withags ieder voor 25 jaar
een gelezen jaargetgde voor de eerstoverlgdende
echtelieden: elk f 25,--. Tenslotte Cornelis de
f 25,-- voor 25
Dit plan bracht
Het tweede plan
van f 50,-- per

jaar een gelezen jaargetgde.
dus f 675,-- op.
was een lening bg uitloting met
stuk met een intrest van 5% per

intrest uit de middelen van de kerk te betalen.
een aanvang nemende op de l5e april 1818. Ieder

van de
Moor:

aandelen
jaar. De
Dit alles

jaar zul-
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len er zoveel aandelen worden uitgeloot als het "slot" van
de kerk het toelaat. Bg de uitloting mogen alle aandeel-
houders aanwezig zgn.

Voor een aandeel of meerdere aandelen hebben ingeschreven:

Gerard Melsen 1 Calfen No. 1
Josephus Schroegers 1 " 2

HGerard Melsen 1 Dorp 3

Cornelis van Merode 1 " 4
Petrus Willems 2 " 5 en 6
Joannes van Geenhoven 2 " 7 en 8

Cornelis Koolen 1 " 9

Jan Baptist Strugf 4 " 10-11-12-13

Gerard Elst 1 Calfen " 14

Petrus Jansen 2 Leegstraat " 15 en 16
Weledele Heer Francis-
cus Willems 14 Antwerpen " 17 t/m 30
Joannes Bapt. Hugsmans 1 " 31

Joanna Maria Hoffen 2 " 32 en 33

Totaal 33 aandelen f 1650,--
Funderingen jaargetgden - 675,--

Reeds gefundeerde jaargetgden — 700,--
Jaarlgks intrest te betalen over f 3025,--

Zo zgn door deze middelen alle kapitalen en obligaties

afgelost. (25)

Tot 15 november 1824 waren uitgeloot de No's 6, 9, 10, 14,

20, 27 en 30.
De schuld bedroeg na deze uitloting nog f 2675,--_

De aankoop van het "hugs" was een muis met een lange, te
lange staart. De initiatiefnemers hiervan hebben waarschgn-
lgk meer spgt gehad dan inzicht.

Pastoor lioffen rnemoreerd; verder: "Niettegenstaande de vervo1gin-
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gen die ik hier geleden heb om de Ussendrechters tot hunne schuldige

onderwerping aan de geestel ke overheid te noodzaken, Niettegenstaande
den last en moeit van door alle weer en wind in twee kerken 3/Q uur
van elkaar gelegen nu ten t de van Z4 jaar den dienst te moeten gaan

verrichten, heb ik ten t de dat ik een paard en kappelaan heb moeten
onderhouden, ruim f l0 000,-- b de inkomsten der pastor , om 00rden-
tel k volgens m ne staat te kunnen bestaan, moeten opleggen zoals uit
het volgende bl ktz

De gemeente van Ossendrecht betaalde m eert ds f 420,--
Nu f 320,--.
Die van Hoogerheide eert ds f 400,--
Nu f 300,--

f 620,-— f 820,--
Verlies f 200,--

Hiervan moet worden afgetrokken hetgeen vlgs contract daarvan moet

worden betaald, om te kunnen weten wat er tot m n onderhoud overbl ft:
1. Voor kost, drank en onderhoud kapelaan f 300,--
2. Tractement van de kapelaan - 50,--

3. Kamerhuur en verdere ordinaire kosten en stallen
van het paard te Ussendrecht, ten minste - 48,--

4. Voor de helft van de reparatie aan de pastorie
per jaar door elkaar — 20,--

5. Voor 6 zakken haver en stroo dat de pastor moet
kopen - 20,--

6. Voor het verschaffen van paard, r tuig, getuig,

wagenmaker en smid, samengerekend in de jaren 1823
en 1824 - 50,--

7. Belasting der pastorie - 29,--
8. Aan de gemeente voor dorpslasten — 20,--
Samen f 537,--

Zodat ik tot m n onderhoud van de competentie van Ossendrecht en
Hoogerheide per jaar zuiver geniet f 33,--

Als men daar nog b voegd de toelage van de "Staat" a f 200,-- heb
ik 's jaars f 233,--. Eert ds, als hier den pastoor geen "paard of
kapelaen" moest onderhouden, genoot h ‘s jaars voor zich f 540,--
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En dan bracht de pastor met missen, jura, stoli en verdere emolumen-
ten ten hoogste, gerekend door m nen voorzaat de Eerwaarde Heer P.

Droomans, volgens opgave aan den Hoogeerwaarde Bisschop van Antwerpen,
‘s jaars niet meer op dan f 900,--.

Daar ik nu met de f 200,-- toelaag maar op f 233,-- in plaats van
f h50,-- 's jaars onderhoud geniet, bedragen de inkomsten met missen
en alles erb gerekend ten hoogsten, zonder de parochiemissen die ik
daar aan m nen kapelaan moet betalen f 643,--.

Geen wonder dat ik ten t de dat ik een paard en een kapelaan ten dien-
ste van de gemeentens moest houden ruim f l0 000,--, om ordentel k

volgs m nen staat te kunnen leven, b de inkomsten van m n pastor
heb moeten opleggen.

Als ik Kapelaen inplaats van Pastoor was geweest zou ik minder last

en moeil kheden hebben gehad. M ne patrimoniéle inkomsten met de in-
tresten daarvan ‘s jaars hadde kunnen overhouden en thans een kapitaal
van b na f 12 000,-- had kunnen besparen. Hiervan zoude ik dan op m n
oude dagen kunnen leven. Nu heb ik alles voor kerk en gemeentes ten

beste gegeven. Zodat ik tot m ne gemeentenaren kan zeggen hetgeen

dest ds Paulus zei aan de inwoonders van Corinthe dat, ofschoon ik

het recht heb, m door m ne gemeenten eten en drinken te laten geven,

ik van dat recht geen gebruik gemaakt heb. Ik heb zelfs b na koste-

loos aan hen het Evangelie verkondigd. Dat ik niet het hunne, maar
hen zelf gezocht heb." (Z6)

Hiermee eindigt het memoriaal van pastoor Antonius Hoffen.

Enige dingen moeten nog rechtgezet worden. wanneer h ,
pastoor Hoffen, beweert dat Ossendrecht maar tot en met
1798 in de collectes b gedragen heeft, dan is dat juist.
Doch, als schr ver beweert, dat dit tot en met 1801 gebeur-
de, dan is dit ook juist. Wat is namel k het geval:

men droeg tot en met 1797 vr willig b in de collecte.
Toen die van Ossendrecht in 1798, in verband met de koop
van de kerk geen collecte meer lieten houden, staakte dit

voor enige jaren. Achteraf hebben z b het in het contract
bepaalde over het houden van diensten in de kerk van
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Ossendrecht op 21 december 1801 de geschatte gederfde gel-
den over de achterstallige jaren aangezuiverd.
Dit was namelgk zo aangegaan. In het rekeningenboek van
Hoogerheide vanaf 1785 staan deze aanzuiveringen als nor-
male collecte-inkomsten per jaar geboekt. Dus zowel het
ene als het andere is waar.

wanneer pastoor Hoffen vaststelde dat de pastorie onder
Petrus Droomans niet meer opbracht dan f 900,-— per jaar,
dan is dat niet geheel juist. De inkomsten bedroegen in
1786 f 771,--, 3 stuivers en 10 penningen en liepen in
1795 op tot f 1951,-— en 6 stuivers. Toen pastoor Hoffen
in 1796 de rekening mee afsloot, bedroegen de inkomsten
f 757,--, 14 stuivers en 14 penningen. De tumultueuze t d
van de eerste "Franse" jaren zal iedereen wel tot behoud-
zaamheid aangezet hebben.

We hebben onze chronologische st l in verband met het me-
moriaal van pastoor Hoffen, dat voor Ussendrecht veel
nieuws bevatte, wel wat geweld aangedaan.
We moeten dan ook terugkeren naar vroeger t den, want de
"gemeentens" van Woensdrecht en Hoogerheide en zelfs Zuid-
geest en Hinkelnoord waren er immers ook nog.
En hoe zat het met de staat van de kerk?

We schr ven 9 december 1804. 0p die datum worden de "af-
gestane" goederen van de markies van Bergen op Zoom waar-
schgnlgk voorlopig te gelde gemaakt. In verband met de
plaats van de kerk kunnen,door deze verkopen te noteren,
de aanpalenden bekend worden.

Koop 1. Een hoeve met huising en verderen opstal Het Schaakbord, Hof
en werf daaraan gelegen regenoten 00st, de baan naar Bergen,
Zuid de Roomsche pastorie, west, den derden en Noord den
tweeden koop gekocht b Cornelis Moors sr. f 30l0,——.

Koop 2. Een parceel zaailand. Noord het vorige groot 1 gemet 78 roeden,
00st de baan naar Bergen, Zuid het vorige parceel (Het Schaak-
bord) met het 7e en 3e parceel. En eveneens Noord Het Driekonin-
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genbosch. Koper Adriaan Lu sterburgh f 100,--.
Koop 3. Een parceel zaailand West de twee vorige kopen groot 2 gemet

60 roeden 0ost het 1e en het Ze parceel, Zuid de hoeve Klein
Antwerpen, en de pastorie, West het volgend parceel, en Noord
de bossen langs den Understal.
("Den Understal" was het schuine stuk naar de Ekeldreef.)

Koop 4. Een parceel zaailand groot 1 gemet 245 roeden 00st koop 3,
palend aan het vorige. Zuid, "het bosken" Noord de bosschen
langs den Onderstal.

Koop 5. Een parceel groot 3 gemet 215 roeden, palend aan het vorige
00st koop 3, Zugd het bosken van de Heer (?) Zuid Adriaan
Looyen met de hoeve "de Lindeboomen", West tot tegen de Eke1-
dreef en Noord de volgende koop 6.

Koop 6. Een parceel grond ten noorden van het vorige, 1 gemet 92
roeden. 0ost: het vierde parceel Zuid de vorige of 5e koop
west tot tegen de Ekeldreef, Noord: De bosschen langs den
Onderstal. De kopen 3, 4, 5 en 6 z n samen gekocht door
J.B. Morin voor f 1393,——.

De omschr ving is niet voortgezet. Schr ver zocht de ver-
koping van Klein Antwerpen. Deze is genoemd b koop 3.
waarschgnlgk waren kerk en pastorie voor een gedeelte Zuid
en West, palende aan Klein Antwerpen. wanneer men immers
in 1769 sprak over het innemen van grond t.b.v. de nieuwe
kerk, dan was dit domeingrond van de Heer van Hoogerheide,
behorende b de hoeve Klein Antwerpen. (27)

0p last van Francis Vermeulen, beheerder der domeinen van
het Koninkr k Holland, zgn op 10 maart 1807 o.a. overge-
dragen aan Gerard Moors: "Eene hof of tuin van de Hoeve
Klein Antwerpen, groot 58 roeden voor f 110,--."
Verder is aan de kerkeraad t.o.v. pastoor Hoffen overge-
dragen om in eigendom te accepteren: 125 roeden hof en er-
ve gelegen onder de gemeente achter de tuin der "pastorie-
hu sing" tussen de volgende gemerkten, 0ost: de pastorie,
Zuid en west:Gerard Moors, Noord: Dhr.J.B. Morin.
Deze grond is genomen uit de voormalige domeingronden van
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de domeinhoeve Klein Antwerpen. Zie R.A.H. no 24 te Zevenbergen.
Een gedeelte van de "Hof", waarin indert d de kerk gebouwd
is en dat van de gronden van het Schaakbord geweest kan
zgn, komt op 24 juli in handen van J.B. Morin.

Verder: Schout en schepenen der Gemeente van Hoogerheide
en Bernhard Francis Vermeulen, beheerder der domeinen van
het Koninkr k Holland, verklaren te cederen en te trans-
porteren aan Gerard Moors, wonende alhier, als daartoe
deze present, de overdracht van een huizing en herberg ge-
naamd Klein Antwerpen, met schuur en verdere gebouwen daar-
toe behorende b de werf in 3 en 4 tezamen groot 186 roeden
Item het zaailand: 00st de straat, ten westen de werf in
no. 3 en 4 groot na aftrek van pastoors hof gelegen 3 gemet
63 roeden. 0ost de kerk van Hoogerheide en de voornoemde
werf. In 5 is dit het zaailand met de hof van de hoeve
Klein Antwerpen. (28)

wq gamiweer even terug naar Ossendrecht.
In 1809 trachten de gecommitteerden van Ussendrecht een
geestelgke in het vervallen "hu s" te krggen. De gecommit-
teerden van Ussendrecht hebben nog een "request" aan de
koning gezonden die dit rekest via de landdrost van Bra-
bant en diens bevindingen aan de vicarissen-generaal van
het voormalige diocees Antwerpen deed geworden.

"'s-Hertogenbosch, le van de Hooimaand 1809.

Hoogwaardige Welgeboren Heer,

Ten deze heb ik de eer U, Hoogeerwaarde, te doen toekomen de door de
kerkeraad der Rooms Katholieke gemeente van Dssendrecht de aan z ne
Majesteit gerichte requeste, houdend verzoek dat de Roomsch Katho1e -
ken aldaar van die van Hoogerheide soude worden gesepareerd. En de
kerk van Ossendrecht als een afzonderl ke parochie verklaard mitsgaders
dat die van het Vicariaat van Breda worden gelast een bekwamen pas-
toor aan te stellen.
Ik verzoek U, Hoogwaardige, om m daarb te dienen van bericht.
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Heb de eer mg met b zondere hoogachting te noemen uwen Hooghwaardigen
en gehoorzame dienaar." (ondertekening onleesbaar) (29)

Dit schrgven was een kruising van een bevel en een verzoek:
half vis, half vlees.

De apostolisch vicaris van het voormalig bisdom Antwerpen
antwoordde de Heer Drost van het departement Brabant.
H schrgft een heel mooie memorie aan de landdrost.
0nder |neer:"Dat de zich noemende kerkeraad der Roomsch Cathol ke
Gemeente van Ussendrecht het gekende verzoek om van Hoogerhegde te
worden gesepareert, heeft ontvangen. Dat het tot een afzonderlgke ge—
meente zou worden binnen het vicariaat van Breda. En tevens voor eenen
bekwaamen pastor te moeten zorgen. De ondergetekende heeft de eer van
advies te dienen onder terugzending van het requeste."

De gecommitteerden van Ossendrecht hebben op 16 oktober
1798 de vervallen kerk van de gereformeerden afgekocht.
Daarop hebben z zich tot het bisdom Antwerpen gericht om
admissie te bekomen, om in het nog over zgnde "Choor en
cru sbeuken, zgnde geheel ingestort, den godsdienst uit
te moghen oefenen". De vicaris wilde dit verzoek, in ver-
band met de toestand van de kerk en de algemeen onveilige
toestand, niet inwilligen. Verbittering en onnodige stap-
pen volgden. Deze duurden voort tot het jaar 1801, wanneer
de tgden gunstiger werden en ter bevrediging van die van
Ossendrecht, de uitoefening van de godsdienst werd toege-
laten. Hierop werden condities overeengekomen, waarb noch
de parochie van Hoogerheide, noch de "ghemeente van 0ssen-
drecht merckel ke schade zoude ondervinden".
Volgens dit contract is door "den Heer Pastor en Cappelanen van
Hoogerhegde altoos den Godsdienst verigt. Alleen z n, weegens schaars-
heid der geestelgken, deze van drie op twee gebracht. Maar de diensten
z n altoos dezelfde gebleven. waarb de Pastor zelfs f 50,—— van zgn
toelage heeft laten vatten. Daarb is tot volle tevredenheid van de
Ussendrechtenaren nog toegelaten, hunne paeschpligt te vervullen."
Er werd verder bepaald dat gedurende het leven van de pas-
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toor geen verandering zou plaats gr pen. Alle toezeggingen
in verband met te houden missen op zon— en feestdagen,
uitvaarten, etc. zgn steeds volgens contract uitgevoerd.

"Alles is geschied alsof er te Ossendrecht een pastor resideerde.
0ok z n die van Ossendrecht maer drie kle ne Quartieren van den ande-
ren van Hogerhe den gelegen. Sommigen zgn slechts een Quartier van
Hogerhe den verw derdt. De versten v ff Quartieren, doch deze gaan wel
naar Santvliet. Alleen is het voor hen onghelegen om iemand voor de
bediening der zieken te haelen. Toch zullen z er nu alt d één aantref-
Fen, terwgl de meeste parochies in de streek maar één geestelgke in de
parochie hebben. Terw l de groote distanch maar voor eenige boeren
geldt. Ja dese scheidinge komt den ondergetekende voor als seer mo-
reel onmogelgk. Verder z n volgens de landdeken de middelen zo weinig,
Dat men b een afscheiding beide pastoors tot bedelaars zou maken.
Den actuele pastoor betoogd, dat h met z n huidig inkomen nauwelgks
kan leven. Wat zou het z n, wanneer er twee hugshoudens van zouden
moeten leven. Die van 0ssendrecht,die beweren dat z een pastor kunnen
onderhouden, betalen een kleine soms voor competentie van de pastoor.
Zn hebben gansch geen cappital voor de onderhoud van een pastorieel
hugs. Hetwelck den pastor voor hen doet verhuren voor hun prof t.
H ziet beter, het is met de kerkeromp en met deselves inwendige toe-
stand en meubelen, waarvan de helft nog is gekregen, zoo ellendigh
gestelt, dat den ondergetekende moet verklaren, b het nemen ter dezer
gelegenheid seculaire inspectie met medel den aangedaan is gheweest.
En volgens declaratie van de pastoor hebben ze meer dan tweeduizend
gulden schuld. Het zou er met de afsche dinghe van Hoogerhegde niet
brillant uit sien. De inwoonders van deze streek zgn gemeenzaam arm
en hebben weinige lander en. De houven, die ze hebben, z n genoegzaam
alle gepacht. waar nog b komen de hooge pachtpr zen, de belastingen
en de vermindering der pr zen der granen. Verder de voorkomende mis-
gewassen, waardoor de ingesetenen niet in staet zgn om r ke giften
b te dragen, tot onderhoud van een kerk, en de kerkdienaren. De in-
ged kte polders vergrooten wel den grond, maar brengen w nig oft
geene parochianen b .

Den ondergetekenden is diens volgens van ghevoelen en meent te moeten
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berigten, dat men zonder den gemakkele ksten weg te zoeken, den Gods-
dienst niet in gevaar mag brengen.
Dat de ghemeentens van Woensdrecht, Hogerhe den en Dssendrecht onder
eenen pastoor bgeen moeten bl ven. Ten minsten tot zo lang, dat door
Zgne Majeste t den Koning of andre gunstige toevallen in het bestaan
der pastorién en den onderhoud der kerkgebouwen, wezentl k en op den
duur is voorzien. wanneer die van Dssendrecht, voor zoveel het kerke-
le k betreft, genochsaam termen zouden hebben om op een afzonderl ken
pastoor in de parochie aanspraak te maaken. Waarb dan ook den onder-
geteekenden niet teegen zou werken.
Hier meede, M n Heer de Landdrost, heeft den ondergeteekenden, de eer
zich met verschuldigde eerbied te noemen Uwen onderdaanigsten en ge-
hoorsame Dienaar."

De beweegredenen om voordien te weigeren waren wel wat in-
gewikkelder dan men dacht. Die van Dssendrecht geven on-
danks dat de moed niet op om met een goede kerk tot zelf-
standigheid te komen.

Z doen een beroep op de staat om hun kerk te kunnen repa-
reren en opbouwen. 0m dit zo spoedig mogel k te verwezen-
l ken, wenden z zich begin 1819 tot de staat. De Fransen
z n weg en we bevinden ons dan in het Koninkr k Groot-Ne-
derland. De vertegenwoordigers van Ossendrecht hebben zich
eind 1818 met een adres tot de Staat der Nederlanden ge—
wend, om een b drage tot herstel/opbouw van hun kerk.
Z ontvangen via de vicaris-generaal te Hoeven uitslag op
1 februari 1819.

Extract uit het register van besluiten van het Gouverne-
ment der provincie Noord-Brabant.

De Staatsraad, Gouverneur der provincie Noord-Brabant, ontvangen heb-
bend eene missive van de Heer Directeur—Generaal voor de zaken van
de Katholieke Eredienst van 26 Januari 1819 nr. 2101, houdende ,ede-
deling van een besluit van Zgne Majesteit van le dezer maand van de
navolgende inhoud: '

"W ,Wil1em, enz. 0p het rekwest van de Kerkeraat van de R.K. gemeente
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van Ossendrecht, provincie Noord-Brabant, verzoekende dat van Lands-
wege de nodige reparatién z n begroot op f 17 568,-— aan hare kerk en
toren mogen worden gedaan, of daartoe aan gemelde gemeente de nodige
onderstand verleend. Gezien de Staat van kosten tot gemeld herstel
vereist wordende. Gehoord het rapport van de Directeur—generaal van
den R.K. Eredienst (1 Januari 1819 nr. 2101). In aanmerking nemende,
dat de R.K. Gemeente van Dssendrecht bu ten staat is, de dringende re-
paraties aan gemelde kerk én toren geheel alleen door hare eigen mid-
delen te kunnen bekostigen. En haar bew s onzer goedgunstigheid wil-
lende geven om haar in derzelver behoeften tegemoet te komen hebben
goedgevonden en verstaan te bepalen:
le. Dat aan de R.K. Gemeente van Ussendrecht eenen onderstand van

f 8 000,-- zal worden verleend. Ten einde toren en kerk in behoor-
lgke staat te stellen, onder dien mits echter, dat z zelve en hetgeen
verder totvoornoemd herstel nodig is, zal voorzien. Dat gemelde som
tot geen ander einde, dan waarvoor h is gegeven, besteed en voldaan
zal worden. Uit de onvoorziene uitgaven, aan de zaken van den R.K. .
Eredienst voor den jaare 1818 toegestaan.

Dat in voornoemde gemeente een commissie zal worden benoemd, die zal
moeten zorg dragen, dat het opgegeven herstel behoorlgk geschiede
en die w ders aan vernoemd Departement rekening en verantwoording zal
doen van het emplooy der pennings.

Dat de R.K. Gemeente van Ossendrecht in het vervolg met het geheele
onderhoud van haare kerk en toren zal worden belast, en zal moeten
zorg dragen dat de reparatién welke daaraan eventueel mochten nodig
zgn, b t ds geschieden. En dat afschrift dezes gezonden is aan den
Directeur-Generaal voornoemd. Ten einde voor de uitvoering zorg te
dragen en aan de Algemene Rekenkamer ter informatie.

Brussel, 1 Januar 1819. Getekend Willem, vanwege de Koning
getekend J.B. de Meg van Streefkerk."

"Brengt hetzelve mede deze ter kennisse van de Vicaris-Generaal
in het Hollandsche Gedeelte van het voormalig bisdom van Antwerpen met
uitnodiging:
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A. 0m voorzegde despositie van Zgne Majesteit in deselver gehele in-
houd mede te delen. 0F te doen mededelen aan de R.K. Gemeente van
Ussendrecht.

B. 0m de nodige orders te stellen, dat in gemelde gemeente een commis-
sie uit de Rooms Katholieken zoude benoemd worden, welke zorg zou-
de dragen, dat het herstel aan de R.K. Kerk en toren aldaar be-
hoorlgk geschiede, en die na den afloop van de werkzaamheden, be-
hoorl k rekening en verantwoording aan het Departement van den
Katholieken Eredienst moeten doen, over het emplooy der geaccor-
deerde gelden. Zullende van deze benoeming behoren te worden ge-
Formeerd, aan den Gouverneur worden toegezonden, met een behoorlgk
proces verbaal, waaruit o.a. blgkt, dat de leden dier commissie,
dezelve de verantwoordel kheid op zich neme. Zullend in dit pro-
ces verbaal worden opgegeven de personen, welke z heden designeren
0p welke naam het mandaat van betaling kan worden geslagen.

C. 0m het nodige regard te willen slaan op artikel 4 van gemeld Ko-
ninkl k besluit en de vereiste maatregelen te nemen dat aan Zgne
Majesteit heilzaam oogmerk worde voldaan, om de reparatién welke
eventueel aan de kerken te Ussendrecht moeten worden vereist, bg-
t ds doen plaats hebben.
Een afschrift dezes zal een opgemelde Heer Vicaris-Generaal ge-
zonden worden tot informatie en nazigt.

's—Hertogenbosch, 1 Februari 1819.
De Staatsraad Gouverneur voorschreven.
Getekend C.G. Haltman. Accordeerd met het voorschreven register.
De Griffier, F.S. Verhagen."(30)

Hiermee kunnen die van Dssendrecht voorlopig wel uit de
voeten. Z zullen ongetw feld zeer in hun nopjes z n ge-
weest met dit douceurtje. Het was voor die t d een hele
som geld.

Ossendrecht was echter niet de enige die zelfstandig wilde
zgn. Woensdrecht pleitte op 13 mei 1819 hier ook voor.
De reden was dat in een gemeente van een bepaalde grootte
maar één kerk van dezelfde confessie mocht z n. De toevoe-
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ging van Hoogerheide b Woensdrecht zat er aan te komen.
Als dit geéffectueerd zou zgn, dan hadden we één kerk in
één gemeente, namelgk die van Hoogerheide. 0m de bui, die
ze zagen hangen, voor te bl ven, wilden z zo spoedig mo-
gel k zelfstandig worden. (31)

Er was er nog een, die met z n toestand niet tevreden was:
Pastoor Hoffen. Zgn klaagzang over zgn noodl dend bestaan
kennen we al. 0p 13 mei 1819 verzoekt h aan de vicaris-
generaal van het Hollands gedeelte van het voormalige bis-
dom Antwerpen, om een hogere toelage. De vicaris antwoordt
hem dat h wat geduld moet oefenen. (32)

Enige jaren later, op 28 juli 1824, schrgft Hoffen een
brief naar de vicaris-generaal. H deelt deze mee dat, in-
dien zgn kapelaan, die hem 21 jaar trouw heeft gediend,
weg zou gaan, deze voor beloninggeen parochie zou kr gen
waar geen bestaan in is. Het gaat hier over kapelaan
Joannes Luickx (geboren te Etten 28-5-1773 en van 8-12-
l803 tot 3-8-1824 kapelaan op Hoogerheide).
llofferi schr jft \narder: Dat hg, de kapelaan, gedwongen zou worden
de parochie Putte te aanvaarden, terwgl ik getracht heb promotie voor
hem te doen. Dat, indien er een ander uit de Baronie zou komen, deze
gauw ziek zal zgn, omdat h niet gewend is aan deze landstreek. Hg
moet een kapelaan hebben die al de nodige ervaring heeft en goed met
een paard kan omgaan. H vraagt om De Bie, die op F naart is, indien
de tegenwoordige onverhoopt mocht vertrekken naar Putte. De kapelaan,
schrgft h , heeft f 50,—- boven de kost terw l h nog f l00,—- van
het land (de Staat) geniet. De kapelaan, Luickx, heeft ook nog z ne
intenties die vorig jaar f 252,--, 12 stuivers en 8 penningen beliepen
Samen, zo schr ft h , f 402,--, 12 stuivers en 8 penningen.
H acht f 350,—- boven de kost genoeg, gezien de gemeente arm is en
de inkomsten van deze met 1/3 verminderd z n. H moet teveel belastin-
gen betalen. De burgers z n ook te zwaar belast. Voorts kunnen die
van Ossendrecht de gelden tot onderhoud van de godsdienst niet bgeen-
kr gen. (33)
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Als we goed naar Hoffen geluisterd hebben, dan z n de
druiven wat te zuur. wq hebben zgn uitgebreide memorie
gememoreerd, zie noot 26, waarin h zich over zgn te ge-
ringe inkomsten beklaagt. Hg vermeldt daar omstreeks de-
zelfde tgd als het bovenvermeld schr ven van 28 juli 1824,
dat h er beter kapelaan dan pastoor had willen z n. In dit
verband heeft de schrgver een kapelaan te Hoogerheide eens
horen zeggen dat h toch liever kleine baas dan grote
knecht was.

Amper één jaar later, in 1825, doet pastoor Hoffen aan
de vicaris—generaal over de moeil ke toestand,waarin h
zich bevindt, een schrgven toekomen:

"Hoogeerwaarde Heer,

Terw l ik om de verre afgelegenheid en slechte wegen in dit "saison"
m ne plichtplegingen jegens U, Hoogeerwaarden, met het nieuwe jaar
niet heb kunnen bew zen, kan ik niet nalaten Uwe Hoogwaardigheid alle
"bedenkel ken" zegen in dit nieuwe jaar toe te wensen.
Tevens heb ik de eer Uwe Hoogwaardigheid eene historische verzameling
van hetgene in deze gemeente Ossendrecht is voorgevallen, sedert de
naasting der kerk te Ussendrecht, te zenden. Alles door mg b eenge-
bracht uit orginele stukken, die ik b sterfgevallen b commissaris-
sen aldaar in handen gekregen heb en deze zenden zal naar de archie-
ven van uw vicariaat. Daar zulks b latere tgden voor Uedele en uw
opvolgers van dienst zou kunnen z n. En ofschoon ik van de inkomsten
der pastor niet kan bestaan Zoals Uw Edele het in het voorschreven
verhaal al bewezen gezien hebt. Heb ik aan de Heer De Bie (h heeft
hem gekregen) f 50,-- tractement boven de f l00,—- van het land be-
taald. Doch h heeft daarover z n brieven van het Bouvernement nog
niet ontvangen. Ondertussen ondervind ik dat ik niet lang meer in
twee afgelegen kerken dienst zal kunnen doen. Ik heb ook de vermogens
niet om een assistent aan te kunnen houden. En al had ik zulks dan
konde dat hier niet zgn. Omreden dat alles hier in Ussendrecht in de
war zou raken. 0mdat die lieden b "aanhoudendheid" een eigen pastoor
voor hunne plaats verlangen te hebben. Dus dunkt m , dat ik tot welz n
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der beide Gemeentens zoude strekken, dat Uwe Hoogeerwaarde f 300,--
in plaats van f 200,-- van "het land" kan bezorgen. Hetgeen zeker zal
toegestaan worden. Terwgl ik circa 39 jaar dienst gedaan heb in de
kerken en den ouderdom van 64 jaren heb bereikt. Hetgeen mg reeds
lang van het land zoude genoten hebben (pensioen),maar mgn verzoek
heb ingetrokken 0mdat U, Hoogeerwaarde, tegen was. En als mg hier de
gemeente dan maar zoveel gaf als nodig was, en daarnaar betaalde, dan
kon de Heer De Bie, hier voor mgn leven, hier kapelaan zgn.
De Heer Schalieboom, die hier ook in 1797 kapelaan is geworden, had
f 50,-— boven de kost, vrge intenties, en f 100,-— van het land. En
daar wg dan maar 600 communicanten hadden, Hg konde dan de functie
van assistent onder de benoeming van kapelaan doen. Hetgeen hg liever
zoude doen, en hem gemakkelgker zou vallen, Als na Dssendrecht dienst
gedaen te gaan doen, en dan konden de Gemeentens ieder beter enen, dan
eene samen onderhouden. wanneer ik dan geen paard meer nodig heb en
geen uitgaven van mgn competentie moet doen. Uwe Hoogeerwaarde zal
aan het ingeslotene zien wat nu iedere Gemeente moet en kan opbren-
gen. En nu kan uwe Hoogeerwaarde alles naar welzgn en tot uwe Edele
genoegen regelen, daar Uedele daar na mgn dood geen moeilgkheden meer
mee zult hebben. Alzo die mannen mans genoeg zullen zgn, om zich dan
weer aan het gouvernement te adresseren. Deze, gezien de tgdsomstandig-
heden daar niet onverschillig in zgn. Verzoeke dus Uwe Hoogwaardigheid
wegens Uwe gevoelen aan mg met den eersten te kennen te geven, Hier-
mede heb ik de eer met waarachtige hoogachting te zgn uwen dienaar.

A. Hoffen.

Ik heb deze in uwe afwezendheid aan Den Heer president geadresseerd,
omdat zgn eerwaarde dit wel mag weten. Mgne pastorie heeft samen
's jaars f 1500,-— opgebracht waaronder mgn patrionele inkomsten be-
grepen zgn. Dat ik er dus bg verteer f 1 000,--." (34)

0nze pastoor was dan al wel 64 jaar, maar plannetjes op-
maken kon hg nog goed. Liefst zou hg uit Ussendrecht weg-
blgven, maar er wel pastoor over zgn. Met de "gebrekkige"
pastoor viel het nogal mee. Hg zou nog vele jaren leven.

Hoe het met het verzoek aan de vicaris-generaal afgelopen
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is, weten wg niet. waarschgnlgk niet al te best.

0p 10 oktober 1828 richt Hoffen zich met een werkelgk
schitterend handschrift aan de koning.

"Hoogerheide, 10 Dctober 1828.

Aan den Koning.

Sire!
Den ondergebkende Antonius Josephus Hoffen, gebortig van Breda, oud
67 jaar en 4 maanden, Roomsch Katholiek pastoor te Hoogerheide, Ge-
meente Woensdrecht district Roosendaal, kanton Bergen op Zoom, provin-
cie Noord-Brabant geeft met verschuldigde eerbied Uwe Majesteit te
kennen:

Dat hg, adressant, circa 7 jaren als onderpastoor in de Stad van Ant-
werpen en in het drieendertigste jaar als pastoor van Hoogerheide,
Dssendrecht en Woensdrecht heeft gefungeert. En seedert den jaare 1800
en een in twee kerken te Hoogerhegden en Dssendrecht ruim 3/4 uur van
elkander gelegen, den Goddelgken dienst heeft gaan verrichten.
Dat hem uit hoofde van zgn hooge jaren en zwakke gesteltenisse be-
zwaarlgk valt, om zonder hulp van een assistent zgne parochianen te
blgven bedienen. En hg dus genoodzaakt is, ten dien einde een assis-
tent te nemen. Echter dat zgn inkomsten niet toereikend zgn, om den-
selven te onderhouden, daar hg slechts f 200,-- toelage uit ‘s lands
kas geniet en hg zich bovendien van een paard en rgtuig moet voorzien,
omme de verre uitgestrektheit van zgne parochie, om in gemelde twee
kerken de Goddelgken dienst te konnen uitoefenen.
Dat adressant van de goedheid van Uwe Majesteit durft verwachten, dat
Hoogst de Zelve, in aanmerking neemende, dat hg in het veertigste
jaar dienst aan de kerk gedaan heeft, en nog verlangd te blgven doen,
aan hem eenen onderstand uit ‘s lands kas, tot onderhoud van eenen
assistent, wel zal gelieven toe te staan. Temeer daar het Uwe Majes-
teit behaagd heeft, eertgds in diergelgke gevallen, andere geestelgken
van het vicariaat van Breda, daar mee te bedenken.
Waaromme den ondergetekenden, zich ootmoedigh tot Uwe Majesteit wendde
smeekende dat het U, Majesteit, behagen mag den ondergetekenden een
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somma van f 300,—— uit 's lands kas tot onderhoud van eenen assistent
toe te staan.

‘t welk doende

Antonius Josephus Hoffen, geboren te Breda 15 Juni 1761
Priester gewgd te Antwerpen 22 December 1787
Biegtvader geworden en op dezelfde als assistent aangesteld
te Edeghem 20 Dctober 1789

Onderpastoor in het Gasthuis te Antwerpen 15 November 1789
Dnderpastoor van de parochie van de H. Gregorius te Antwerpen 12 Juni 1792
Pastoor van Hoogerheide, Ossendrecht en Woensdrecht 30 Juli 1796.

Daar ik in het rekwest mgnen ouderdom, en de tgd dat ik in bediening
ben heb opgegeven, heb ik er dit ondergevoegd, om voor Hoogewaardeerde
Heer te konnen dienen in het geven van het berigt zoo hetselve aan
Zgn Hoogste worde gezonden." (35)

Uit het onderstaande blgkt, dat dit adres via de vicaris-
generaal naar de koning is gegaan. Immers de vicaris kan
het toevoegsel er bg doen, als dit gunstiger zou kunnen
uitvallen.

We wandelen een heel eindje door en horen pas weer iets
op 3 januari 1834. Het jaar waarin beslissende dingen zou-
den gebeuren.

0p de genoemde 3e januari 1834 richt pastoor Hoffen een
schrgven aan de vicaris van Breda:

"Hoogeerwaarde Heer,

Den deken, onlangs bg mg zgnde, zegde mg dat hg gehoord hadde, dat ik
U, Hoogeerwaarde, te kennen gegeven had, dat ik wel wilde dat er een
scheiding der gemeenten van Dssendrecht en Hogerheide plaats had.
Ik merkte uit de gezegdens van zgnen kapellaan Willems, die er bg was,
dat Uwe Hoogeerwaarde daarover moet hebben gesproken.

De pastor zei tegen den deken, dat zulks niet waar was. Wel is er ge-
sprooken dat, wanneer er eenen bisschop komt, de gemeenten van 0ssen-

; 1 _ 1
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drecht en Hogerhegde wel gesepareert zullen worden.
Het contract dat ik met den Vicaris van het Bisdom Antwerpen heb aan-
gegaan kan zo maar niet worden vernietigd."

Na vele bgkomstige tekst, schrgft pastoor Hoffen:
"Mocht 't tot een scheiding komen, dan dient dit toch geheim te blg-
ven. De boeren in Ossendrecht zgn heel dominant. Zg lezen de couran—
ten en passeren veel tgd in de stad. Die dikwgls de kerkmeesters op-
stoken. Ik zou ook een anderen assistent\mil1en hebben. Niet dat ik
ontevreden ben, maar om eene reden die ik U mondeling wil vertellen.
Voor de rest zoude er de Status Quo moeten zgn voor de tgd die mg nog
rest. Ik zou al graag over een en ander willen spreken, wanneer U te
Bergen op Zoom zult zgn. Getekend, A.J. Hoffen." (36)

Hoffen was op dit tgdstip al 72 jaar en wist nog niet van
wgken, alhoewel hg zich al meermaals als een gebrekkige
had voorgesteld. De scheiding der parochies Hoogerheide/
Woensdrecht, en het zich af te willen scheiden Ossendrecht
zat er aan te komen. Men had al een balletje opgegooid. De
pastoor moet dit signaal toch wel begrepen hebben.

0P 10 juni 1834 verschgnt een memorie van de Financiéle
staat van de R.K. kerk van Ussendrecht. Hierin is weerge—
geven wanneer men de kerk heeft teruggekocht en dat men
daarvoor totaal f 2200,-- heeft moeten "lichten".
Verder de dubieuze aankoop van het "hugs", waardoor er op
een bepaald moment f 5l40,—— schuld op het geheel rustte.
0p 29 oktober 1816 bedroeg de schuld nog f 4140,--.
Het genoemde huis moest om financiéle redenen publiek wor-
den verkocht. Het verlies op het huis bedroeg f 1592,--.
De gemeente bleef, omdat het huis de boekwaarde lang niet
opbracht, daarna met een schuld van f 2240,-- zitten.
Door het disponibel stellen van een bepaalde som, door
voor deelnemers zielemissen te laten lezen en door aande-
len uit te geven, liep de schuld van de kerk terug tot

f 550,--.
Omstreeks 1834 is men van plan het huis met schuur van
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J.B. Noteltiers voor pastorie aan te kopen. Men rekent dat
het niet boven de f 3 000,-- publiek verkocht zal worden.

Men heeft het huis van J.B. Noteltiers, om een pastorie
te hebben, gekocht. 0p 18 augustus 1834 is een zeer belang-
rgke overeenkomst gesloten:

"Wg , ondergetekenden, pastoor en kerkmeesters der Roomsch Katholieke
Gemeente van Ossendrecht, bekennen gezamentlgk voor en ten behoeven
van de gemelde R.K. Gemeente, wel en wettig verschuldigt te wezen aan
Juffrouw Joanna Maria Francisca de Laet, weduwe van den Heer Andreas
Petrus Aerden, woonende te Antwerpen, sektie 2 nr. 1374 Engte van
Gibraltar, eene somme van tweeduizend vgfhonderd gulden Nederlands
Courant, spruitende van terzaake goede en aangestelde Nederlands
Gulden, bg ons ondergetekenden ontvangen en genoten. Ten einde daar-
mede betalinge te doen van eene huizinge door ons op authorisatie van
Zgne Hoogwaardigheid den administrator apostiliek van het vicariaat
van Breda van Joannes Baptist Noteltiers te hebben gekocht om metter-
tgd voor pastorg te dienen. Voor en ten behoeve van de voornoemde
Roomsch Katholieken Gemeente beloven wg ondergetekenden van het ver-
melde kapitaal van tweeduizend vgfhonderd gulden Nederlands , aan de
crediteria of dezelfs actie hebbende sjaars den intrest te zullen
betalen a drimeéneer walf procent ter somme van zevenentachtig gulden
tien stuivers, zgnen ingang neemende op heeden den aghtienden augus-
tus, aghtienhonderd vier en dertig. Zoo nogtans, dat het aan de debi-
teurs zal vrgstaan om het kapitaal in gedeelten telkens vgfhonderd
gulden af te lossen.
Eindelgk verklaren wg ondergetekenden der voornoemde pastorg en inkom-
sten der Kerk voor de voldoening van meergemelde kapitaal en intrest
te verbinden dezelve te stellen, ten bedwang van executie, als naar
rechten. Actum te Ossendrecht den 18 Juni 1834.
A.J. Hoffen, Pastoor.
Kerkmeesters, G. Melsen, J, Schroegers, J.J. Jacobs, J. Swagemakers,

en W. Brooymans.
Voor copie conform A.J. Hoffen, pastoor." (37)

Het "pastoriehuis" was gekocht en de nieuwe pastoor zou
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niet meer zo lang op zich laten wachten.

De kerkrekening van Ussendrecht zou de laatste zgn, die
onder pastoor Hoffen zou geschieden. De rekening liep
van 30 oktober 1833 tot 20 oktober 1834. De"uitgaaf was
f 900,-— en % cent, de ontvang f 919,32 cent, batig slot
f 12,31% cent."

wat droge cgfers, maar er zgn echter nog wel enige inter-
essante dingen bg te vermelden.

Pastoor Hoffen ontving over het genoemde boekjaar aan
declaraties/vergoedingen en competentie:

5 januari 1834 :
3 februari 1834:

6 april 1834 :
6 juli 1834 :
6 juli 1834 :

1 september 1834
5 oktober 1834 :

drie maanden competentie
12 zakken haver voor het
drie maanden competentie
drie maanden competentie
2 voeren hooi
voor een jaar weihuur en
drie maanden competentie

paard

klaver

f 80,--
- 2a,9e
_ 3g,__
_ 3g,__
_ 25,__
_ 14,__

_____§Q1__
f 3sa,9e

De"Thessaurier" Mol noteert nog:dem ,ik d zjaarfmtl af m
in de kerk heb laten repareren, ‘t geen de soldaten die in ‘t jaar
1831 op den

en daardoor
er maar een
f 96,-- zou

thoren gevangen zaten, het merckelgk hebben beschadigd,
twee keer heb laten witten, het blaffon met de muren, is
gering goed slot over. Daar er anders een bonis slot van
zgn geweest. Niettegenstaande, dat er buitengewoon f 110,--

van omgelden aan de pastorg is betaald en f l50,—- schuld is afgelegd.
Ik heb ook nog een gift van een mevrouw uit Antwerpen ontvangen, om
daarmee een gedeelte van de omgelden van de koop van de pastorie te
voldoen." (38)

Voor Hoogerheide bedroegen de ontvangsten in het jaar 1834
f 1090,64, de uitgaven f 820,15. Hoogerheide had dus een
batig slot van f
De pastoor ontving te Hoogerheide in 1834:

270,49.
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Aan competenties 4 keer f 87,50 f 350,--
Voor een voer hooi - 15,--
Voor één jaar weihuur en klaver - 44,--
Voor 6 zakken haver - 12,--

f 42l,——(39

In de bedragen van de pastoor waren geen toelagen van de
staat en andere emolumenten opgenomen. Van de staat heeft
hg inderdaad de f 300,—— in plaats van de f 200,—— gekre-
gen. De pastoor moet het toch wel iets ruimer gehad hebben,
dan hg doet geloven.
Zelfs in het begin van het bestaan van de parochie wordt
er melding gemaakt van giften in natura. De hammen karbo-
naden, de worst en wat dies meer zg, waren zeer welkome
aanvullingen op de meeste pastorieén. Vele herders in den
lande vonden dat dit erbg hoorde.

Genoeg met deze overwegingen, de kogel is door de kerk.
Pastoor Antonius Josephus Hoffen bedankt voor het pasto-
raat van Dssendrecht, dat nu geheel op eigen benen komt te
staan.

0p 23 oktober 1834 deelt apostolisch administrator van het
vicariaat van Breda aan de R.K. inwoners van Dssendrecht,
dekenaat Bergen op Zoom, het volgende mede:

"Aan U allen, Zaligheid in den Heer.

Daar het de Weleerwaarde Heer A.J. Hoffen, pastoor van Hoogerheide,
heeft behaagd afstand te doen van de parochie Dssendrecht en ons
heeft verzocht de parochie een eigen herder te geven, en deze te wil-
len aanstellen. Zoo hebben wg, ingezien Uw dikwgls en zo vurig ver-
langen om eene eigen pastor te mogen bekomen. En gelet op de plaatse-
lgke gelegenheid en het geestelgk nut van het Roomsch Katholieke dier
plaats, en alles rgpelgk overwogen hebbende, krachtens onze ordinaire
maght en als gedeligeerde van den H. Stoel, goedgevonden de Kerkge-
meente van Ossendrecht, voor hetgeen de geestelgke jurisdictie aangaat,
van de parochie Hoogerheide of Woensdrecht af te scheiden. Gelgk wg
deze afscheiden bg deze onder de volgende bepaling.
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Al wat onder de Burgerlgke gemeente van Ussendrecht hoort, zal volgens
de geestelgkheid en Kerk juridisch behoren tot de Kerkparochie van
Ussendrecht.

Aldus gedaan te Hoeven den 23 0ctober 1834.
J. van Hoogdonck." (40)

Groot zal de vreugde geweest zgn bg de Ussendrechtenaren.
Zg waren 145 jaren min of meer tegen hun zin te Hoogerhei-
de ter kerke gegaan. Vanaf 1798 was het een calvarie ge-
weest met vallen en opstaan. Ze begrepen de redenen niet,
waarom het zo lang, te lang duurde. De geestelgkheid daar-
entegen had in feite te veel oog voor het zakelgke en be-
greep daardoor te weinig van een mens, of mensen, die vrg
en zelfstandig wilden zgn.

Dok bg die van Ussendrecht viel wel wat zakelgkheid te
bespeuren. Nog voor de nieuwe pastoor zgn plaats ingeno—
men had, was de kerkeraad van Ossendrecht al aan het be-
cgferen wat de nieuwe pastoor zou genieten.
" le.
Competentie f 300,-- Indien er geen toelage van de staat zal zgn be-
draagt de competentie f 400,--. En in plaats van klaver en haver f 50,--
zoals zg aan den Heer Pastoor van Hoogerheide betaald hebben.
2e.
Den Heer Pastoor zal vrge woning genieten. Alle reéle en personele be-
lastingen, mitsgaders het onderhoud van de pastorg, en de gemeente-
of dorpslasten zgn ten laste van de Roomsch Catholieke Kerk, indien
deselve van hunnen pastoor zou gevordert worden, met uitzondering
van de personele belasting, van meubilair en dienstboden.
De ondergetekenden verklaren nooit of nimmer enig recht of pretentie
te zullen maken op de kerk, de pastorg of kerkelgke goederen, waarvan
zg zich hebben afgeschegden. Actum Ussendrecht, den 23 October 1834.(41)

J.B. van Mol, G. Melsen, Jan Swagemakers, W. Schroegers, W. Brooymans,
J.J. Jacobs."

Intussen kennen we de nieuwe pastoor nog niet.
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Het was de kapelaan van Hoogerheide: Nicolaas van Eekelen,
geboren te Hoeven op 20 maart 1797. Hg ontving zgn benoe-
ming omtrent 25 oktober 1834.

Ussendrecht verdwgnt met de afscheiding van Hoogerheide
in deze geschiedenis toch min of meer uit het zicht.
Pastoor Hoffen was een man die graag alles op papier zette
en memoreerde, maar in zgn prachtig schrift ook de juiste
toon wist te treffen.
0p 21 oktober 1834, in feite nog tgdens de afscheiding,
schrgft hg aan districtcommissaris Drabbe te Bergen op
Zoom een brief, waarin hg zgn gevoelens kenbaar maakt.
Illk heb de eer van Uwe weledelgestrenge ter kennis te brengen, Dat ik
gisteren afstand van mgn gemeente van Ossendrecht heb gedaan. Het is
Ued

van

zgn

bekend dat reeds in den jare 1798, toen daar nog geen 800 zielen
het R.K. geloof waren, Er ook door het gemeentebestuur pogingen
gedaan, om een eigen pastoor te mogen hebben. Dat ik mgn recht

niet heb afgestaan, gezien er voor twee pastoors geen brood zou zgn.
Dat ik hier 39 jaar lang den oudsten in het Vicariaat in bediening
ben. Dat ik de ouderdom van 74 jaar heb bereikt, en dat ik daar geen
dienst meer kon gaan doen. Dewgl het onzen koning heeft behaagd de
R.K
dat
Het
van
is,
heb
van

pastoors uit 's lands kas toe te staan. Daardoor is het mogelgk
men in Ossendrecht én te Hoogerheide een pastoor kan onderhouden.
is om deze reden, ofschoon ik haast de helft van de inkomstens
mgne gemeentens zal verliezen, dat ik het acht dat het mgn plicht
mgn eigen belang voor dat van de gemeentens te doen wgken. Zoo
ik dan de Hoogeerwaarden Heer Administrateur Apostolisch Vicaris
Breda verzogd mgnen kapellaan den Eerwaarden Heer Nicolaas van

Eekelen, zgnde broader van den pastoor van Cappellen, aan wien den
majoor Van Kinschot getuigd "zgn leven verschuldigd te zgn, als hg
gekwetst zgnde, in de handen van den vgand was gevallen," in mgn
plaats tot pastoor van Ossendrecht aan te stellen, omdat hg daar enige
jaren dienst heeft gedaan, en de achting van alle ingezetenen geniet.
Het

een
is niet nodig Uedele te overtuigen, hoe hoognodig er te Ossendrecht
pastoor dient te zgn. Alzoo Uwe Edelgestrenge er enige jaren
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Schout Civiel geweest is, en er zelfs gewoond heeft. Echter verzoek
ik Uw Weledelgestrenge ook in aanmerking te neemen dat de 0ssendrech-
tenaren in het wettig bezit zgn der 0ude Parochieale Kerk. Tot welke
opbouw het den Koning behaagd heeft, primo Januari 1819 achtduizend
guldens uit 's lands kas toe.te staan.

Dat Ossendrecht een gemeente op zichzelve is, alwaar eenen burgemees-
ter en eenen predikant voor het gereformeerd geloof, maar geenen pas-
toor voor meer dan duizend R.K. zielen welkes getal van de arbei-
dende klasse nog van jaar tot jaar toeneemt, ter oorzaake der nieuwe
polders, die daar over enige jaren ingedgkt zullen zgn. Dat er vele
zgn, die circa 1% uur van de pastorg van Hoogerheiden gelegen, met
hunne kinderen des winters te doop koomende, de doopelingen, vooral
van de arme classe, door dezelfde koud verstgfd zgn.
Dat Ussendrecht, eene grensplaats zgnde, de communicatie tussen Hoger-
heiden en Dssendrecht ten tgde van 3% jaar dat wg hier met de inkwar-
tieren van troepen zgn bezwaard geweest, zeer moeilgk geweest is, dat
er veele waaren, die, een uur en verder van Hoogerheiden wonende, om
de menigvuldige militaire posten des nagts voor de bedieningen naar
Hoogerheiden niet durfden te komen. Uit dit zal Uw Edelgestrenge
ongetwgfeld met mg moeten bekennen, dat er weinig plaatsen ten plat-
telande gevonden worden, waar eene pastoor zoo hoognodig is.

Mag ik dan Uedelgestrenge verzoeken dat, als die zaak ter uwen be-
rigte worden gezonden, Uedgstr. daarvan een gunstig rapport zult ge-
lieve te doen, en daar er onder de Roomschen geene vermogende men-
schen worden gevonden, en 3/4 daarvan tot de behoeftige arbeidende
classe behooren, welks getal staat te vermeerderen. 0mdat de eigenaars
der landergen van hunne hofsteden, met parceelen verkoopen, zooals
nog dit jaar heeft plaats gehad, Zodat de boerdergen hier verminderen
en worden afgebrooken, en de arme hutten in de heide vermenigvuldigen.
Vervolgens diende de pastoor van Ossendrecht eene toelage van drie-
honderd Gulden, Zoo als den pastoor van Hugbergen heeft, uit ‘s lands
kas te genieten om een behoorlgk bestaan te hebben.
Verzoek ik Uedelgestr., bg deze gelegentheid, de verzeekering van mgne
hoogachting aan te neemen.
Uw weledelgestrenge D.W. Dienaar. A.J.Hoffen, pastoor.
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P.S. toekomende maandag den voormiddags ten elf uuren zal ik zoo vrg
zgn om U Edelgestrengen met vermelden Heer Van Eekelen te koomen be-
zoeken en mondeling koomen spreeken." (42)

Pastoor Hoffen was een kundig man, die, alhoewel niet a1

te toegevend, op het voor hem juiste tgdstip de bakens
wist te verzetten. waar hg eens 26 tegen was geweest, weet
hg nu voor te stellen als de hoogste noodzaak.

Er lopen nog enige memories over de bezoldigingen van de
pastoors van Ossendrecht en Hoogerheide tussen door, maar
deze zgn zo menigvuldig, dat het ons niet nodig lgkt, deze
tot in den treure weer te geven.

0p de 3e november 1834 komen pastoor Hoffen en pastoor Van
Eekelen van Ossendrecht tot een overeenkomst betreffende
inwoners van Ussendrecht, die zeer kort bg Hoogerheide wo-
nen. Meer dan waarschgnlgk gaat het over enige gezinnen
onder Calfven.
Het schrgven is van 26 oktober 1834 en is ondertekend:
A.J. Hoffen, pastoor te Hoogerheide, N. van Eekelen, pas-
toot te Ussendrecht en de administratief apostolisch vi-
caris J. van Hoogdonk. Het luidt als volgt:

"Alzoo het de plicht is van eenen pastoor aan zgne parochianen alle
mogelgk gemak toe te brengen aan hunne Godsdienstpligten te konnen
voldoen. Zoo ist dat de ondergetekenden, pastoors van Hogerheiden en
Dssendrecht, deswegens zgn overeengekomen in voegen als volgt:

le.
De parochianen, die woonende in de vier wooningen in de straat van
Hoogerheiden gelegen, zullen als voorheen aldaar hunne paaschcommunie
mogen ontvangen. Alsook aldaar hunne kinderen de Christelgke lering
mogen bgwonen, en hunne eerste communie doen, en in de kerk te Hooger-
heiden worden gedoopt. Zoo nogthans dat den Heer pastoor van Hooger-
heiden gehouden zal zgn, daarvan extract uit den doopregister aan de
Heer pastoor van Ussendrecht te bezorgen.
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2e.
Den Heer pastoor van Hoogerheiden, of dezelfs functie waarnemende, zal
aan de genoemde parochianen van Dssendrecht de laatste H. Sacramenten
bedienen. Zal egter bg overlgden den lgkdienst in de kerk van 0ssen-
drecht moeten geschieden, terwgl hunne lichamen daar ter aarde moeten
worden besteld, en daar de proclamatién der huwelgken in de kerk te
Ussendrecht moeten worden gedaan. Zullen zg ook aldaar voor hunnen
pastoor moeten trouwen.

En opdat de voornoemde overeenkomst tussen de ondergetekende Heeren
Pastoors van Hogerheiden en Dssendrecht, ten allen tgden door hunne
opvolgers worden achtervolgd. wordt den HoogEerwaarden Heer Adminis-
trator Apostolisch van het Vicariaat van Breda verzogd de dezelve
met dezelfs goedkeuring te bekrachtigen, ende daarvan een act door de
vermelde pastoors ondertekend, en onder bewaring der archieven van het
vicariaat van Breda te laten berusten.
Actum te Hogerheiden, den 26 October 1834.
Goedgekeurd de 3e November 1834." (43)

De pastoor schgnt meer tgd te krggen voor zgn "eigen" pa-
rochianen. Hg verschaft per 1 januari 1840 een gedetail-
leerd overzicht van de inwoners der gemeente Woensdrecht,
katholieken en andersdenkenden afzonderlgk. Hg geeft de

ouderdom in 34 leeftgdsklassen. In de leeftgd van 18-25
jaar zitten de meeste personen, namelgk 148. De oudste was
89 jaar.
Hg telt 244 huisgezinnen.
Inwoners van het mannelgk geslacht : 663
waarvan ongehuwd 442, gehuwd 201, weduwnaars 20.

Inwoners van het vrouwelgk geslacht: 640
waarvan ongehuwd 381, gehuwd 201, weduwen 58.

Van de 1303 inwoners zgn 1280 katholiek

17 protestant
6 lsraeliet

Er waren 244 huisgezinnen, gezinsgrootte i 5,4 personen.
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CIIIBISTELIJKE VEIIEENIGIIUG
' OI?

GEESTELIJK

V‘@1&&@Et.
TER UITROEIJING DEB. GODSLASTERINGEN

EN VERWENSCHINGEN, EN ONKUISCIIE
GESPREKKEN.

Die den 1Vaam dc: Haaren laslert, zal den dood
sterven. Lev. XXIV: I6

Dat ole onzuiverhcid onder‘ u niet cons genoemd
worde. Eph. V; 3,

llegels van deze Wei-eeniging.

1; Alwic in deze Vereeniging is ingeschre-
vven, maakt een vast voornemen, om zich van
godslasteringen en vcrwcnschingcn, en het spre-
ken van onkuische woorden, met do meeste
zorgvuldighcid, te wachten;aIs ook om daar-
mrede nooit tclagchen, noch daaraan op eenig wg-
ze deel te nemen.

-I.-§‘35E%§
alle zondagen voor of inn cle Hoog-Mis, of na
het Sermoon of Lof, door eenen Priester gebe-
den worden vijfmaal het Onze Vader en IVees
gjegroet met het Gloria zy der: Vader, den Zyon
en den H. Gecst.

AFLATEN

Aan de Leden van het Geestelyk Verboml ver-
leend, voor het vicariaat van Breda, door zgne
Heilighcid Gregorius XVI, den 13 November 1836,
met vcrgunning dat dezelve kunnen worden toe-
gevocgd aan de zielen in het vagevuur.

1". Vollc A/laat op éénen dag van elke maand
naar verkiezing;mita Inen op. dien dag gebiecht
en wnardiglijk gecommuniceerd hebbende, in
eene -kerk of openbare bidplaats vuriglijk bid-
de volgens de intentie van Zijne lleiligheid, en
daarenboven gedurende die maand de gebcden
hebbe gestort, dour dc regels van dit Vcrbond
voorgeschreven.

2". Valle 1.4/laat in kc! uur des doods; mits
men alsdan den H. Naam van Jesus aanroepe

*4 T Q.-f ..1 as~\->1-3 . .

(hulers cu Uvcrsten, leden van dit Gees-
Iel;/I; I/erbond, zullen voor 1,00 veel zij kunnen,
hij hunne kinds:-en_ en blirlerhooligen; bg hun-
ne dicnslbodcn en werklieclcn deze zouden door
hun gezag beletten. ;

3. Elk Lid vnn deze Vereeniging zal, bij het
hoorcn van godslasteringen on verwenschingen,
of unkuische woorden, den pligtigen met Chris-
t<:li_jke liefde berispcn; of, indien de v00rzigtig-
heid het stilz\vi_jgen ‘mogt vordereni, ten min-
ste in liet hart tot God verzuchten: geloo/d zy
Jesus C/zrislus, of, dc Naam des Heeren zy ge-
Z-encdyd: en Idaarenlrovcn , naar omstandigheid,
op eenige wijze zgn misnoegen toonen, als 1). v.
met zich to verwijderen, met van anderen za-
ken te spreken, enz. i

4. Elk lid zat dagelijks, tcn minste eenmaal,
hot Onze Vader en If}-cs gegroet bidden voor
ale hckcering dergenen, die zich aan godslas-
tcringen on verwenschingcn, of aan het spreken
van onzuiverc woorden schuldig maken.

5. Daarenboven zal, voor (Is hekcering vnn die
wmlnzlrs en dc vollmrdiilg der 1'egtvaar(ligen,

'&% 4 Va?
met den mond; of , indien men met den mond
niet kan, met het hart,

3°. Eene A/laat voor 300 dagen voorhet bid-
den van vijf maal het On:-'e' Vader, enz., vol-'
gens regel 5 bepaald. '

11° Ecne /I aat van 100 dagen voor elk god-
vruehtig werk en gebed in den geest en vol-
gens de regelsvan dit Gecslclyk Verbond verrigt.

Ilas Indulgenlias publicari permittimus.
In Hoeven, die 16¢ Januarii. 1837.

J. Van llooyalonk,
Adm. Aposi.

--=oa--

.7; .%’¢<m/£4
hij VAN GULICK rm IIERMANS, Bomcv:-:nxoornns-

1837.
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Zgra opmeI1<ingen: "Er zgn hier maar 7 protestanten, die hier hun
vast verblgf hebben. De overige zgn er, die hier maar voor een tgdje
verblgven. Zg zgn geémployeerden en douaniers of commiezen. Uit dese
opgave blgkt dat het getal der zielen 1303 bedragen. Terwgl het getal
van die tot het Geestelgk behoren niet juist kan worden opgegeven.
Want vandaag kan op de Zuidgeest, dat onder Woensdrecht behoord, ie-
mand vertrokken zgn, en morgen komt er een ander in de plaats.
Aan wie de keus zich onder Hugbergen of onder mgn parochie te begeven.
want ik bedien eene parochie die geene limieten heeft, en waarschgn-
lgk de eenige te plattelande van geheel Nederland. Alzoo het Concilie
van Trenten wil, dat de Bisschoppen moeten zorgen, dat ider parochie
zgn limieten heeft. Eertgds hoorde geheel de Zuidgeest onder mgne pa-

rochie, en daar er in die zaak geene prescriptie plaats heeft,behoude
ik mgn regt. Dog dit alles is alzoo gekoomen, den pastor van Hoger-
heiden, Bellen, was eene predikheer. Van Croghten, die de pastorg van
Hugbergen waarnam, want alle paters van Hugbergen waren in die tgd
vissers en jagers. Den pastoor van Hogerheiden, Bellen, omdat hg oud
wierd, liet den Zuidgeest door zgne confrere te Hugbergen bedienen,

te meer omdat toentertgd, volgens het placcaat van "Hunne Hoogmogenden
de monniken in de Generaliteit (waaronder Noord-Brabant) moesten uit-
sterven. Dan dient nog in aanmerking te worden genoomen, dat er veel
van de Zuidgeest meer dan een halfuur verder van Hugbergen dan van
Hoogerheide wonen. Dog zg komen nooit te Hugbergen als met de Paaschen,
alzo zg in‘t jaar te Bergen op Zoom ter kerke gaan. Het zoude dienstig
en hoognodig zgn, dat Uwe Hoogeerwaarde (de bisschop) de ligging zelf

eens kwam nazien.
Uwe Hoogeerwaarde zou geen half Quartier van hier naar Bergen op Zoom
omrgden, om zulks naauwkeurig te bezigtigen." (44)

Pastoor Hoffen gaf een aardige uiteenzetting over het in-
wonertal van Woensdrecht, en over het parochiéren van de
inwoners van de Zuidgeest. 00k in het nu volgende stuk
neemt hg de bewoners van de Zuidgeest speciaal onder de
loupe. we moeten er wel rekening mee houden, dat er over
het parochiéren van mensen van de Zuidgeest te Hugbergen
en Hoogerheide, noch in afbakening, noch in aantallen, een
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grens te trekken was. Bg de veronderstelling over de toe-
stand in deze omtrent de eerste decennia van het bestaan
van de parochie Hoogerheide bleek hg (Hoffen) het immers
bg het verkeerde eind te hebben.
Toen bleek al, dat op enige vooraanstaande gezinnen na,
kinderen uit dezelfde gezinnen zowel te Hugbergen als te
Hoogerheide gedoopt werden.

Zgn opsomming is echter allenmnst waardeloos. De telling
van de bevolking van 1 januari 1840 is ongetwgfeld juist.
De telling over het parochiéren te Hoogerheide en Hugber-
gen is waarschgnlgk een goede benadering. Men kon namelgk
niet verplichten op een bepaalde plaats ter kerke te gaan.
Zoals pastoor Hoffen zelf schreef,kende zgn parochie daar
"geen limieten".

Bevolking van de Zuidgeest onder Woensdrecht op 1 januari
1840:
Inwoners 243, waaronder 1 lsraeliet en 1 protestant.
R.K. inwoners: 241 personen.

Er zgn 32 huizen/gezinnen; gezinsgrootte i 7 personen.
Dit is waarschgnlgk gelegen in het feit dat de Zuidgeest
naar verhouding veel boerdergen met inwonende personen had

De pastoor noteerde verder:"De 3lun1en<rMer no.30 yvmaar
kortelings gebouwt, waarvan er zig onder Hugbergen 2 en onder Hooger-
heiden 1 hebben begeven., De huishoudens met een kruisken er voor
komen naar Hogerheiden en zgn negen gezinnen." (45)

Deze waren: Petrus Swagemakers, gezinsgrootte 11 pers.
II A I1

Jacobus de Grom " 4 "
n 5 ll

H 5 II

II 8 ll

Adrianus Hegnen

Petrus Johannes van Gorp
Petrus Nugts
Antonius Hertogs
Cornelis v.d. Moer " 9 "

Josephus Nugts " 7 "

Joannes Franciscus de Ngs " 4 "
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Totaal 57 pers.

Hofferw gaat; verder: "Zodat er te Hugbergen vooralsnu 184 kerkelgk
zgn. De huizen no. 14 alsook de 3 huisjes onder no. 30 staan ten wes-
ten van de baan naar Bergen op Zoom naar Antwerpen. Dus een half uur

verder van Hugbergen dan van Hoogerheiden en daarbg den weg naar Hug-
bergen, voor al in den winter veel slegter is. Hieruit blgke dat het
getal der zielen te Hoogerheiden kerkelgk 1096 bedraagd." (46)

In een ongedateerd stuk van i 1840-1841 geeft pastoor Hof-
fen een opsomming van de tarieven van de lgkdiensten:

le klasse: f l0,-- en 8 stuivers
2e klasse: f 7,--
3e klasse: f l5,-- en 12 stuivers
4e klasse: f 9,-- en 6 stuivers
5e klasse: f 3,-- en 2 stuivers. (47)

Het verschil in prgs zat in de "prgs" van de pastoor,
het luiden van de klokken, wel of geen baarkleed en het
"wasligt" (de kaarsen). Zo kan men"een geheel nieuw uit-
gebreid wasligt" hebben (veel nieuwe kaarsen) tot halve
"gehuurde" waslichten (een minder aantal, dat al eens
dienst gedaan had). De prgzen liepen uiteen van f 1,—- en
10 stuivers tot f l0,-- en 8 stuivers.
De pastoor was de duurste klant. Zgn misprgzen lagen van
f 1,10 voor de 5e klasse tot f 6,-- voor de le klasse. In
Ussendrecht bleken de prgzen nog iets hoger te zgn.
Deze gang van zaken ligt bg de schrgver heel gevoelig.
Hg weet nog hoe in zgn jeugd overleden gewone arbeiders-
mensen 's morgens in alle vroegte een "uitvaart" kregen.
In de winter was het dan meestal nog donker. Het lgk moest
dan achter in de kerk blgven staan. De mis en de aankleding
waren er naar. Achter de baar aan schuifelden familieleden,
buren en kennissen, die de dode de laatste eer gingen be-
wgzen. 0ude mensen, meestal gewezen arbeiders, verdwenen
soms van deze aarde, alsof zg het daglicht niet waard waren
Deze praktgken zgn, goddank, nu grotendeels verdwenen.
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We verplaatsen ons naar 1843. 0p deze datum is aan de R.K.
parochie van Hoogerheide/Woensdrecht vergunning verleend
voor de aanleg van een kerkhof.
De parochie Hoogerheide had voordien geen kerkhof. In de
feodale, protestantse periode werden de doden van Hooger-
heide op voorschrift meestal te Ossendrecht "onder den pre-
dikant" begraven. In Woensdrecht diende dit bg de 0ude
kerk van 0.L.V. Hemelvaart (De Stompe Toren) te gebeuren.
0ok hier zwaaide de predikant de scepter, zoals uit ver-
antwoordingen is gebleken.
Toen de kerk te Hoogerheide en Woensdrecht tgdens de
"Franse Tgd" meer armslag kreeg, werden, als gevolg daar-
van, de overledenen van de parochie wel katholiek, maar
toch nog bg de Stompe Toren begraven.
0p 2 oktober 1843 is het dan zover. Dan krggt men ver-
gunning om een kerkhof aan te leggen achter de kerk te
Hoogerheide.

"Extract uit het register der besluiten van Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Braband. No. 1393.

De Gedeputeerden van de provincie Noord-Braband.

Overwogen hebbende, een adres van het kerkbestuur der R.K. gemeente
Hogerheiden en Woensdrecht, strekkende tot het bekomen van eene afzon-
derlgke begraafplaats, uitsluitend bestemd tot het begraven van lgken
van de afgestorvenen dier kerkelgke gemeente te mogen daarstellen on-
der Hogerheiden op een gedeelte van twee percelen lands, kadastraal
bekend Sectie D; nrs 166 en 167, tesamen in aankoop 24 roeden ll ellen
(365 m2), alsmede om die begraafplaats met een beuk of doorne heg te
mogen omringen.
Gezien de daarbg overlegde schetstekening, Gezien de missive van de
Commissaris van het 4e district van den 19 augustus j.l. A. nr. P 26
en het daarbg gunstig berigt van het plaatselgk bestuur van de Ge-
meente Woensdrecht en Hogerheiden, van de 122 dier maand, no. 596.
Mede gezien het bericht van de Heer Hoofdingenieur van de Waterstaat
in deze provincie van den 28 september j.l. W. no. 1746, gelet op de
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verordeningen ter dezer materie. In aanmerking nemende dat de grond,
voor de begraafplaats bestemd, gunstig gelegen is en vgfmaal de ver-
eiste uitgestrektheid voor het begraven van lgken van de afgestor-
venen in het tgdvak van één jaar, dog dat aan de westzgde zig eenige
gebouwen op een afstand van niet meer dan ruim twintig ellen (1 14
meter) bevinden en dat het mitsdien, ter nakoming van de bestaande
verordeningen, noodzakelgk zal zgn, dat aan die zgde een streep
gronds ter breedte van 15 ellen tot het begraven van lgken niet worde
gebezigd.

Hebben goedgevonden en verstaan het aanleggen van de beoogde begraaf-
plaats, en het omringen derzelve met een beuke of doornehaag, de
adressanten te vergunnen, onder de navolgende bepalingen:
le. Dat aan de westzgde van de daarvoor bepaalde grond op een breedte

van 15 ellen geen lgken zullen mogen begraven worden.
2e. Dat de adressanten de kosten van de aankoop van de grond en van

de inrichting van dezelve tot begraafplaats, zomede de kosten der
omheining, zullen dragen en, voor zoveel nodig, de burgerlgke
voor nadeel zullen behoeden.

3e. Dat de begraafplaats aan het toezigt en de politie van het

plaatselgk bestuur moet zgn en blgven onderworpen.

Een afschrift dezes zal aan de adressanten worden uitgereikt, tot dis-

positie op hun voorschreven rekwest. Zullende een gelgk afschrift door
de commissaris van het 4e district gezonden worden aan het plaatselgk
bestuur van Woensdrecht en Hogerheiden tot nazigt.
's Bosch, de 2e 0ctober 1843.
de Gedeputeerde Staten voornoemd.
Gepharapheert A.J. Borret

Understaande ordonnantie van dezelve, get. F.X. Verhegen
Accordeert met voorschreven register de griffier, De Voocht.
Voor copie conform A.J. Hoffen Pastoor." (48)

De pastoor heeft het extract van deze vergunning dus zelf
afgeschreven met een handschrift zo mooi, dat je dit voor
een 82—jarige niet voor mogelgk houdt.
Hg schreef toch nog met de ganzeveer, zo regelmatig, zo
mooi horizontaal, alsof hg gelgnd papier gebruikte. Het is
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b na niet te geloven dat h alles wat h schreef, en h
schreef zeer veel, met de hand deed. Het kan niet anders
of deze man had een evenwichtig karakter, die zich daar-
naast zeer goed wist uit te drukken.

Zonder het waarsch nl k te weten, zat h in z n laatste
levensjaar. We volgen hem in de jaarrekening van de kerk
over het boekjaar 23 oktober 1843 tot en met 22 oktober 1844.

De pastoor genoot in dat jaar nog een competentie van
f 300,—— per jaar, plus de f 300,-- van de staat, die niet
in de rekening voorkomen. Verder had h nog inkomsten uit
missen, enz.
B de uitgaaf noteerde h vele bedragen voor de aanleg van
het kerkhof en wat er mee in verband stond: 6 oktober 1843
stenen voor de scheimuur, de waterleidingsservituut resp.
f 91,35 en f l30,——.
De aankoop van de grond voor de aanleg van het kerkhof
f 209,-- (49). De rest van de werkzaamheden aan het kerk-
hof zou de pastoor niet meer meemaken. H stierf in feite
in het harnas op 22 november 1843.

' \ %',,,,///)2-1 " ; 4
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Met pastoor Hoffen overleed een priester, die de parochie

§\ \“‘;\W*~
47 jaar lang had gediend. Een unicum in een en dezelfde
parochie. Wat z n leeft d betreft minstens ook een uitzon-
dering. H werd 82 jaar en 5 maanden oud. Z n grafzerk be-
vindt zich nog op het kerkhof te Hoogerheide, waar h , de
stichter ervan, als éérste werd begraven.(5l)
Op het moment van overl den van pastoor Hoffen was Adria-
nus Gielen, geboren te Rucphen op 17 mei 1811, z n assis-
tent. (52)
Als nieuwe pastoor werd op 19 december 1843 benoemd:
Joannes Baptista Kr ger. (53)
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HOOFDSTUK 10

JOHANNES BAPTISTA KRUGER

Met Johannes Baptista Kr ger kwam er iemand de parochie
besturen, die bekendheid zou gaan genieten tot ver buiten
z n parochie en zelfs tot buiten het bisdom Breda. Veel
heeft h geschreven en velen hebben hem aangehaald.
De schr ver van dit werk heeft een uitgebreide biografie
aan hem gew d. (1)

Deze man zou in de loop van z n leven een zeer bekende
pastoor-geschiedschr ver worden.

Johannes Baptista Kr ger werd geboren te Roosendaal op
20 juni 1799. H was het tweede kind van Carolus Cristo-
phorus Kr ger en Jacoba van Beckhoven. H kwam uit een
gezin van acht kinderen. De vader van Jan Baptist was een
bekend personage. In verschillende archiefregisters wordt
h heelmeester, apotheker en hipotheker (paardenapotheker)
genoemd. De familie woonde in de Molenstraat no. 7 te Roo-
sendaal. In 1867 werd dit pand verkocht aan de firma Jac.
van Po11—Su kerbu k. (2)

NAAR HET PRIESTERSCHAP.

B Jan Baptist r pte het plan om priester te worden. Een
klein-seminarie bestond toen nog niet. Immers pas op 5 mei
1853 werd het College in Oudenbosch een klein-seminarie.
Mogel k is h naar een klein—seminarie in Leuven, Mechelen
of Antwerpen gegaan.
Meer waarsch nl k heeft h middelbaar onderw s te Turnhout
of aan een van de twaalf Lat nse scholen van Brabant geno—
ten. Theologie studeerde h op het Hof van Bovendonk te
Hoeven. HQ heeft er Johannes van Hoo donk (geboren te Gin-
neken en de latere bisschop van Breda),Antonius van D k,
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Henricus van Raak en Joannes Baptist Verhees als profes-
soren gehad.
0p 31 augustus 1823 werd h te Mechelen tot priester gew d.(3)

DE KAPELAAN.

0p z n benoeming moest h vooralsnog een t dje wachten.
Vele jaren heeft h geassisteerd, voornamel k op het p1at—
teland. H was van 10 augustus 1824 tot 1 september 1830
b pastoor Knapen te F naart. 0p 1 september werd h ka-
pelaan b pastoor Boe en te Wouw. 0p 21 april 1842 ziet
Sluis hem als "gevolmachtigd coadjutor" van pastoor Pilaet.
Ondanks het feit, dat h daar nog geen twee jaar geweest
is, moet z n invloed groot geweest z n. (4)

DE PASTOOR.

Op 29 december 1843 is het zover. 0p die datum kr gt h ,
als gemeld, het pastoraat van Hoogerheide in opvolging van
de overleden pastoor Antonius Hoffen.
" H kan niet na z n benoeming naar Hoogerheide afreizen, voordat h
te Sluis nog enige zaken afgedaan heeft"- Pas nop 6 Febrwiari. 1844
is Kruger te Hoogerheide. (5)

Met pastoor Kruger is in 1843/1844 een nmrkm e priester en
persoonl kheid de geschiedenis van de parochie binnenge-
treden. (6)
In het doopboek van Hoogerheide 1832-1875 schrgft h in
het Lat n het volgende:
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De vertaling luidt als volgt:
"Op het eind van de maand december 1843 benoemd tot het pastoorsambt
van Hoogerheiden, ben ik naar deze plaats vanuit Sluis in de provincie
Zeeuws-Vlaanderen gekomen en genoemd pastoorsambt heb ik op de zesde
dag van de maand februari 1844 op mu genomen?
H gaat verder met:

.‘ ,.
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"Ik, Johannes Baptista Kruger, in de leeft d van 44 jaar, geboren in
het dal der rooskens (Roosendaal), getuig voor altud dat door mu de
volgenden gedoopt z n. IY

Z n eerste doop was het dochtertje Isabella van Joannes
van Zundert uit Hoogerheide en Anna C. Musters uit woens-
drecht. (7)
Het eerste huwel k, dat h op 4 maart 1844 inzegende,
was van Petrus Verbeek, weduwnaar van Anna Catharina Denis,
en Adriana van Oevelen. (8)

DE PAROCHIE

De kerk van Hoogerheide was nog dezelfde als die in 1769
onder Petrus Loomans was gebouwd. Ze was tamel k vervallen
en dat moet Kruger niet hebben aangestaan.
Op 8 mei 1850 krggt h van koning Willem II, middels het
departement voor de R.K. Eredienst, toestemming om de
kerk te verbouwen. (9)

Maar waar gebouwd wordt, moet geld zun en dat had pas-
toor Kruger veel te weinig.
0p 10 juni 1850 schruft h een brief naar de vicaris van
Breda: "Ik heb te Antwerpen uitgezien naar geld. Dit is genoeg te
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kr gen, doch op voorwaarde dat de parochie of de kerkmeesters persoon-
l k borg bluven. Gezien ik deze voorwaarden niet kon aannemen, ben ik
niet geslaagd. Kunt U mu niet helpen?
Ik vrees dat mun vreesachtige mannen (kerkbestuur) niets zullen onder-
nemen, wanneer er geen geld in kas is. lk weet, het geld is de ziel
van de zaak. Maar het is jammer dat de tud zo verloopt. Help mu, ik
bid U, met raad en met daad. Het zou mu sp ten wanneer het nog langer
uitgesteld moet worden. Z , de kerkmeesters. willen nog geen steen
laten aanvoeren, die reeds lang gekocht is. Sommige Kerkbestuurders
zun zelfs tegen de opbouw. Met Soffers, de aannemer, zun z nog niet
tot een accoord gekomen. Dat bevalt hun helemaal niet. Men zegt hier,
dat zu niemand vertrouwen. wil mg b staan," (10)

Het bestek heeft h in 1850 door Dhr. Soffers laten maken.
Kosten: f 8390,-—. (11)

0p 24 juni 1850 schruft h nog eens aan vicaris Mgr. Van
Hoo donk te Hoeven. H stelt de vicaris een lening voor.
De vicaris zou nog voor geld kunnen zorgen. Diegenen,
die in de lening deelnemen, zouden dan met f 500,-- per
keer uitgeloot kunnen worden. De kerkmeesters zun het er
allemaal mee eens. (12)

De zaak ziet er niet 26 beroerd uit als ze wordt voorge-
steld. Bu beschikking op 7 juni 1850 van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant is de kerkeraad een som van
f 7600,-— in uitzicht gesteld, die z op 9 november 1850
ook hebben ontvangen. (13)

Als men nu denkt dat de kerkeraad gerustgesteld zou zun,
dan heeft men het mis.

0p dezelfde 9e november 1850 schruft Kruger nog eens naar
de vicaris. i j schr jft onder meer: ‘Tn verband met de goede
t ding waren de kerkeraadsleden nog onverschillig. Ze gaven te kennen,
dat ze die niet nodig hadden. Het is zoals mun oud-Thesauriér, de
eenvoudige burgemeester, zegt, die de aard van het volk kent: "Die
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swarigheid was niets dan een protest, nu dit weg is komen ze met wat
anders." Zo gaat het ten andere met de parochiezaken. Z zwichten
niet eens op het schruven van den Gouverneur of Gedeputeerde Staten.
Ik zou graag de oplossing van hen tegenstreven. De trots van de Heren
kleiboeren is gaande gemaakt, die hoogedele lui zun beledigd.
Soffers zou,op verzoek van Monseigneur, geen plan mogen maken hebben.
De Heren hadden vooraf moeten weten hoe alles juist zou worden gemaakt
en hoeveel het precies zou gaan kosten.
Get. J.B. Kruger Pastoor." (14)

H is niet tevreden over zun kerkbestuur, dat inderdaad
meest uit grote boeren bestond. Een weinig gel k hadden
ze wel. Ze hadden toch wel een en ander mogen weten, doch,
Kruger, een man van niet al te veel geduld, was hen voorbg
gegaan.

0p 23 Februari 1851 schruft Kruger aan de secretaris van
de \/icaris: "Ik heb Uw brief aan de kerkeraad voorgelezen en heb
gezegd: ziedaar de bezwaren die Mgr. doet overwegen het nodige te
laten gebeuren. Soffers is hier geweest met een monster van de pannen.
Het zal een fraaie bedekking worden." (15)

0p 24 maart 1851 bericht Kruger aan de secretaris Ingen-
housz dat ze na Pasen met de bouw willen beginnen. (16)

0p 24 juni 1851 schruft h de vicaris, Mgr. van Hoo donk :
"De bouw is zo ver gevorderd, dat ik verlof vraag om in het nieuw ge—
bouwde koor de H. Mis te mogen lezen, zonder Uwe benedictie." (17)

Pastoor Kruger liet de kerk aanmerkel k vergroten, met

pannen dekken en van binnen in Gotische st l inriohten.
Er kwam een nieuw hoogaltaar, een nieuwe preekstoel, een
zeren commx ebank met marmeren blad, twee z altaren,

twee nieuwe biechtstoelen, enz.
De kosten bedroegen volgens de rekeningen i f 8 000,-—.(18)
Er kwam ook een nieuw orgel, waarvoor men een collecte
zou hebben gehouden.
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Krugermms over het resultaat nogal in de wolken:‘T
pr kt thans inderdaad als een Godshuis den Heiligen Godsdienst
waardig, door den zorg van den Herder, die er geduldig op uit is om
alle voorwerpen van behoefte en versiering in de bouwtrant evenredig
te doen zun." (19)

Kruger was wel opgetogen, maar ondanks zun eigen lofrede
was het, gezien oude Foto's uit latere jaren, toch maar
een bescheiden bedoening. In verhouding tot de schuurkerk,

waar h uit gekomen was, leek het natuurluk heel wat.

Kruger was toch wel een vooruitstrevend pastoor. H liet
in 1843/1844, om het kerkhof te ontwateren, buizen leggen.
Hg liet de al genoemde muur aanleggen en kocht nog wat
grond bu. Kortom, in 1843/1844 liet h alles doen, wat
Antonius Hoffen zich kort voor zun dood voorgenomen had
te zullen doen. Vervolgens liet h nog de poort (palesaden)
maken en een baarhuisje aanbrengen. De kosten over die pe-
riode bedroegen f 1190,85. (20)

Kruger, alhoewel zeer budehand, genoot slechts een recht-
streekse competentie van f 300,—— per jaar, met daarb
de bezoldiging van de staat en wat andere regelmatig voor-
komende inkomsten. H verdiende in feite minder (te Hoo-
gerheide) dan de pastoor voor de afscheiding van 0ssen—
drecht in 1834. (21)
De inkomsten van de kerk waren in die tud niet groot.
De beloningen voor hen, die diensten verrichtten, waren
nog minder. Amandus Lameir, de koster, f 60,-- per jaar,
met het vasthouden en onderhouden van het paard van de pas-
toor mee f 80,--. Voor het schoonhouden en het vegen van
de kerk f 6,-- tot f 8,—- per jaar. De kerk had zeer wei-
nig inkomsten en derhalve was er ook niet veel te halen.

In 1858 werd, door het toenemen van de bevolking de "kape-
lanie" hersteld. Van de bezoldiging van de benoemde kape-
laan, Constant Romme, vernemen we iets uit de "moderne"
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Regcl -van het Broedersclaap der gcdmgigc
_ Aanbidding vanlzqt allorlvailagata I ‘j
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' 'Mi'n llccr on mijn God, ziel, ik ",' ' ' ll
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bcn lwdcn in Incl gczulsclmp nwcr gcdnrigo ambid-
dcrs aangenomen, mijnc zlcl is door uwe gcnudo
gcraakl en nlijn hart door vurigc lwgccrtc onlslollcu,
om aan U als miincn God, ook ccno \vaa|':ml\ligc on
ncdcrigsm Godsdicnsliglncid lo bclooncn; dus neem
ik aan on stcl vasl, U den lij3\ van con volkomcn uur,
wclko nczon ml op . . » - .
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. van Z lol. .3 uren’ ' '

mcl gromlharligc Godszuolnl on znllcrdicpslc eerbie-
ding lc zullen aanbiddcn : 0 oppcrsu: Mnjcslcil,
o0rs|n‘on|; luijns lcvcns, fonlcin mijncr lilllglllfilll
gcwamdigl U, uwe gonadigcoogcu op mij lc slaan,
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on mij le geven, U mijnun God, dio onder zionl-arc
gcdnanlc op onzicnharc wijzc schuill, cons aanziql
aan aanzigl lc mogen n:u|scl\ouwcn , on U Incl alle
zaligc gccslcn" onophoudclijk lo aanbiddcn in uw
ccnwig koningrijlr. -Ann-n. = ' .»

III-ITII YIIIIII All Alli IIOIIIII II III-
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Van gclijkcn _ Valle}: A/laat op dc'voIgondo da-
'I;cn, lc wclcn : o 0 den Zomlaig onder Incl oclaaf van

ml lloogn-aardig 1|. SACIh\l\IIENT nu AI.'I‘AARS,
don Zondng omlcr Iicl octanf vnn nllo llciligun, op
||(‘Il Ii.-'nsl<I:|;; vnn do ll. ulrio Koniugrn, elcn rcrslcn
Zomlag van 1||'II Advcul |:nVaslrn, cn van do ma:|n1l
Moi, op \\'illcn-l)o:ulcnl:|g, op0. II. licmclvaarl,
on op 1 on l'<-cshlng vnn ¢||r|| ll. L::|nl|rr|us. zijndo

~dcn 7 Scplmnbcr. Om ulrzc A/lalan lc v|~r1|icm*n ,
mocl mon gebiecht on gccomununicccrd hcbben, on
bidden ccmgcn tijd lcr inlcnlic onzer Mocder no
hoiligc Kerk. .

Idem Vallen A/laat als men gebiecht cn gecom-
municecrd hcc on gchodcn als voren, op don dag
pfule neck als men zijn j:\_arlijks uur nl volbragl
ll‘! en '

|)n:\rcnl:ovcn is cr In \'cr<linncn Yollen /l aal
ccns lcr m:|:\ml voor alle lwocdcrs 0-n1.uslc|'s, den-cllxo
om nnr lijuls [!0(\Vl‘lIC|lli$!|ljk in dc Kerk Incl allcrhci-~
Iigslc SACIIAMENT zullen aanlutdcn hcbhcn.

Mon mocl I|rmcrL'cn, dat dvzc A/laten voor do
gm-lnoviqc zie-lcn kunnen vcnlicml \\"orc|cn.

I I):mrcnlrovcn do |$roo¢lc|'s cn Znslcrs \\'or<l|'n decl-
nnhlig \:\n 1|:-.A/Iulcn gp-guvvnl :|:m hol "f0(‘l|(‘|'s)O|lII|l
vnn hol nllcrhclligslc .SI\Cl\AMl'IN'l', opgcrifl ovcr
1-cni 1: ccnncn in dc omlc vmnzumlc coll:-gin c Kcrli
vnn cn hciligcn M:u'lim|s to l.niI-',aan welk l!rocrlc|'-
schnp dit vcrvocgd is.

Dc Brocdcrs cu Znslcrs vnn rlil oud Ilrocdnrsclnap,
bidden alle \y¢-vkm vijf On:/In l'a<ler_ cu vijf "'00:-

‘-1
,7”-001;" ' (cf cm-c ya" hol‘ u||c|-]w]|]B5l° s,\u|\,\- '_ Em‘ ink!" hm ook incur dan can uvor In lmjuur, lol uur-

zl |(:N'r has ADTAA“S _ ' mnrdorlng ‘KIN dcngmudign glunbiddiug aarmunm jo zoo
lie llrocdcra cn Zuslers der Geduriqa Aanbid-

dinq worden ook aangcnmlxkcrd lol dit lucnlig gchruik.
Ilcl voornaxunslo oogwil der instelling: on oprig-

ling van dit llrocdcrsclmp, bcslnnl wczcnlijk hierin,
dat dcnzmgcwczcncl1id\n"<‘||,zo0lrij dag als lrijnnchl,
gclronwcli_|k van ccn icclcr gehouden worden: doch
do-n hciligcn ijvcr, dic dc ware aallbiddcrs mocl ann-
mocdigcn on gcsladig o n\'nk\'cn o|n JESUS, in hol
allerlncnligstc SACl\Al\1EN'l‘ sclnnilcmlc, mcl God-
dclijln: vcrhmvijzing in vcrccrlijkcn, zal lncn zonder

. lwiifol ook luovomlicn nuns |oron,_ om vcrscln-irlvam
. znnlcrr lnicl-lclcn lot hol zclvcn In-ilig einde um ll-

vm"2cn; als zzijn, dilnnaals lwt :|1|l'l'|n:i|igsl\: S.\()llA-
.\ll$N'l‘ nurl [§0(|\'l'llC|||iR|lC1|| In-zovl<1'|1,l|cl zmrlvén of
in Prora-s.=ii€|| of lot c|4:,ziolmn g1-dragen \\'0nl|.'||d|:,
mrl sliclniug \'crgczoIscl|appc||, dik|n:|:|l.~um:l u-no
lucilige voorbcroilling lol do lafcldus Ilocrcn nadnrrun,
bijzondcrlijk op do dagen op wcllic A/lanl :|:|_n do
Lcdcn van dit Brocdcrsohap vcrguml ls, vccln|.1als,
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dag on naclul, ofvoor bij cone kerk gaaunlc, of‘s mo:-~
gens on '5 avoncls zijn gebed 1-imligcmlc mcl con lo-.
vond geloof, mcl ccno (licpc ccrl>ic(liglu:i1l, cn \'|:\m-
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hcwijzcll.
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Deze verige kapelaan, die wel eens met een meisje praat,
wordt door een oud—consu1
maakt. Dit gebeurde omdat

huiscolleote gaf. Voor de
den om de kapelaan in een

van Belgie, Maris, verdacht ge-
zun vrouw wel eens iets bu de
man, die daar tegen was, een re-
kwaad daglicht te stellen. De

strubbelingen deden zich voor in de herfst van 1860.
Pastoor Kruger neemt het zonder aarzelen op voor zun ka-
pelaan. 0ok kapelaan Romme weert zich dapper en schruft
op 18 oktober 1860 aan de secretaris van de bisschop o.a.:
"Dat het aohterklap is van de consul. Dat h wel eens aan huis ge-
weest is, waar jonge meisjes zun. Maar ik spreek regelmatig jonge men-

sen, wanneer de ouders thuis zun, want ik dien toch op de hoogte te
bluven van wat er op het veld en in de fabrieken omgaat. En ik moet
toch ook het vertrouwen van de parochie winnen. Gisteren was het Putse
kermis. Vroeger ging men daar processiegew s naar toe.
Hi] eindigt |net:"w zun bezig met het leren van de kinderen, en on-
danks dat het de tud van het rooien van de aardappels is, komen ze

goed op. Uw onderdanige vriend C. Romme."

Kapelaan Romme zou Hoogerheide niet Z0 lang kunnen dienen.

H stierf op 23 maart 1867 te Hoogerheide op de leeft d
van 33 jaar, Veel te jong! Een eenvoudige platte steen
dekt zun graf op het kerkhof van Hoogerheide. (22)

Intussen is pastoor Kruger over gegaan zun rekening te
verantwoorden op"moderne"formulieren. Deze zun hem waar-
schunl k blanoo door het bisdom toegezonden. Z geven een
zeer duidel k beeld van de inkomsten en uitgaven van de
parochie. De genoemde c fers z n echter geraamde cufers,
die niet veel van de exaote, te verwachten c fers zullen
afw ken. Achteraan het slot van 1859. (23)

De"geschiedschruver"Kruger is nog niet aan
weest. 0p 4 september 1860 schruft h naar

dat het hem zeer verheugt, dat Monseigneur

het woord ge—
de bisschop
instemt met zun
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voornemen de geschiedenis te schr ven van de parochién
van het bisdom Breda. (24) Na veel v ven en zessen is
dit alles in het reine gekomen, maar daarover verder meer.

Up 20 september 1862 richt sluiswachter A. Le ten te
Woensdrecht zich met een verzoek tot de bisschop van Breda
H schr ft dat h b de sluis tegen Ossendrecht aan w00n—
achtig is. Dat h vier kinderen heeft, die in Dssendrecht
z n geboren, en waarvan de oudste negen jaar is en dat h
voor heden in Dssendrecht vwoonachtig was. In verband met
de inpolderingen is er b de zeesluis aan de Ossendrechtse
haven voor hem een woning gebouwd en daardoor woont h
thans Op Woensdrechts gebied onder de parochie Hoogerheide
Woensdrecht. Binnen een half uur gaans is er geen woning
aanwezig. H moet het gebied van Dssendrecht betreden, om
in Hoogerheide te kunnen komen. H verzoekt de bisschop
om in Dssendrecht te mogen kerken. (25)

Het verzoek wordt, gezien de situatie, natuurl k toege-

staan. We mogen ook aannemen, dat genoemde toestemming
ook heden in 1989 voor het "Kaaihuis" nog van kracht is.

Het leek ons dienstig om eens een overzicht te plaatsen
omtrent gegevens van de parochie over het jaar 1865. Al-
hoewel z slecht leesbaar Z n, zullen WU trachten de ant-
woorden te verduidel ken.

Antwoord vraag l: "De gemeente Woensdrecht bevattende de dorpen
Woensdrecht, Hoogerheiden;
de buurtschappen genaamd de Bosschen, de Drie Ko-
ningen, Stuivezand;
de Steenoven of Zandvoort en de Putsche Baan;
de gehuchten: Korteven, Nederheide, Hinkelenoord
en het Heike."

Antwoord vraag 2: "De parochiekerk staat in het dorp Hoogerheiden.
Z is oorspronkel k gesticht in 1680 of 1690, wan-

neer eerst in eene schuur de dienst werd verrigt,
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dan wel. "219 "
worden de lijken der parochianen begraven op een daar-
toe afgezonderd deel der algemeene begraafplaats, of op
eme, voor eene andere parochie bestemde kerkelijke begraaf-
plaats, en, zoo jn, waar is die begraafplaats gelegen?

/£',;.:,/-'

4.’; {Z

‘ I‘/%r;1}2“,' . 1

\/;2/' 12,21» /(.6, ’“/O-rlr-1‘-(//J,//;n.’,.' )5/-»r"‘("., /‘JMM/4
g '1 5 , 77 (lg (¢2~5r/%£/’%V74_Q2/L); 1/:’p>L

L’ ' ’ 1"-

ydh Mwf» /{r( ,Q,
—. .,

_ .

E chiale of niet parochiale inrigtingen en gestichten van ¢ /

, 1i 1

\
4'

L 5°. Welke zijn de in de parochie gevestigde, hetzij par0- 5°. ('1'-,7 (12,, <-, (1;

9 - . ,» , 4‘
~ //( 4/r’7‘¢<(-///7,» /) 9§‘~;..7/- ’ ,f£

\“
\

/ I '(7,(’"€' )) I

1 armen-verzorging of van liefdadigheid ten behoeve van de I "7"-v /Kr, /(9 - 1;». /Z.” 1 ~ .
Katholijken? 9%/-6, ,,z$('/ ;,.,;4,. - 4/A ,,,4_

T ‘ l

r\l‘i\\ Q1\ \5PM
>. )'

?

i é JV groot 1s Het getal der commumcanien van de

\

x 6°. /Z9»?/=6’/»¢“7~~i-~Z // /ffi.
w Parochie in hare geheele uitgestrektheid? ,»‘3}

NAAMLIJST DER IN DIENST GESTELDE PAROCHIALE GEESTELIJKEN.

V O O R N A M E N. Kerkelijke
N A M E N. . ambts-

(Voluit geschreven.) betrekking.
T I

Geboorteplaats. Geboortedag.
Dagteekening

der
Priesterwijding

L //7 ‘ *7’ 1 . .
 § V/w» '7 '1/{fj

Cf 4

4|(:>// H
l

Y

99%;?) 7,‘ Cg ' l[;~/1-,//é ,L ((3) )5; /_4,‘( OJ, I’ (V

V .
‘ .

r

V

t

{fb 1..*‘~l~
\$\§"

, 4

(U /1’/r/:r,) .z,,.».<

.1'.‘,/_.'_, _,
n¢i
’<'/' /1..7_

. -/724



— 220 —

totdat eene schuurkerk werd getimmerd van hout,
welke in 1769 in eenen stenen kerk is veranderd met
een rieten dak en in 1851 vergroot, verfraaid en
met platte pannen gedekt is."

Antwoord vraag 3: "geen.
A. Alleen bestaat in het dorp Woensdrecht nog een

oude toren zonder kerk.
B. De beschermheilige der kerk te Hoogerheiden is

de Heilige Maagd Maria.
C. Het stoffel k beheer wordt door het Parochiale

Kerkbestuur uitgeoefend."

Antwoord vraag 4: "De parochie bezit eene algemeene burgerl ke be-
graafplaats te Woensdrecht, en eene kerkel ke be-
graafplaats te Hoogerheiden.
De l ken der parochianen worden op eene van deze
naar verkiezing begraven op een daartoe afgezonderd
deel."

Antwoord vraag 5: "Een burgerl k algemeen Armbestuur en een Kerkel k
Armbestuur.
Het eerste is mede, en het tweede uitsluitend voor
de Katholieken."

Antwoord vraag 6: "Het getal(der) Zi91f"TR-K) i8 1553-
Het getal(der) communicanten 1139."

"Naaml st der in dienst gestelde parochiale Geestel ken.

Namen Uoornamen Kerkelfke . Geboortegl. Geb. dag.—————— ———~—————~ Ambtsbetrekking

Kruger Joannes Baptists Pastoor Roosendaal 20 Juni 1799
Romme Constantinus Rolandus Kapelaan Terheiden 7 Januari 1834

Dagtekeninq der Priesterw dinq.
Kruger 23 Augustus 1823
Romme 27 Februari 1858" (26)

Over de vestiging van de parochie was pastoor Kruger niet
20 heel goed ingelicht. Het jaar was immers 1689. "Zand-
voort of Steenoven" l kt een beetje vreemd, doch op de
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pondkaart van Woensdrecht in dato 1790 staat b Wouwbaan:
"weg naar den Steenoven". In een door schr ver bewaard dos-
sier vernemen we dat de familie Moors op het eind van de
achttiende eeuw gronden op de heide van Woensdrecht kocht
en er steenovens en droogloodsen bouwde.

Pastoor Kruger bericht op 27 maart 1867 dat z n kapelaan
Constant R. Romme is overleden. Het was " Rmmmtimmn Wjwerd
dagel ks zieker en zieker. Ik voorzag 4 a 5 dagen tevoren dat het met
de dood zou eindigen. Effin, requiescat in Pace."

"Ik heb er zelf erg onder geleden," schr jft tnj, "m n zenuwen z n
totaal w1streekH' H verzoekt aan z n Doorluchtige Hoog-
heid een priester te zenden, die hier kan bl ven of pro-
visioneel. En als het kan een stil iemand, die z n stiel
kent. (27)

De man,die kwam, was kapelaan P.J.J. de Wit, geboren te
Breda op 30 september 1839. H zal wel niet voldaan hebben,
want na 7% maand, op 4 nomember 1867, was h a1 weer ver-
dwenen. Na hem kwam J. v.d. Noort uit Uosteind, geboren
op 10 december 1846. H kwam op 4 november 1867 en was op
30 september1869 al weer weg. (28)
Kruger "versleet" ze dus met bosjes. H was zonder tw fel
een veeleisend mens.

Op 30 september komt Kees van de Zanden, die op 6 juni
1857 was geboren, opdraven. (29)

Maar ook deze beviel pastoor Jan Baptist niet.

Op 13 oktober 1870 schr ft pastoor Kruger aan de bisschop:
"Monseigneur, kapelaan Van de Zande is nu haast een jaar b m . HU is
goed en l dzaam, maar niet bevallig in de conversatie. Ik weet niet
wat ik er aan heb, maar ruzie heb ik er nog niet mee gehad. H Ioopt
niet veel b de burgers. H is er ook niet welkom, omdat h niet met
ze kan praten. H is erg veel op z n kamer, en h studeert veel.
H is goed in de theorie, maar de pract k ontbreekt. In de biechtstoel
zegt men van hem, dat h niets vraagt en niets zegt. En met de Cate-
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chisemus maakt h er ook al niets van." (30)

Dus bepaald geen lofrede. Min of meer een stoot onder de
gordel van een pastoor, die de kapelaan tegenover de bis-
schop toch niet zo te k k mocht zetten.

Up 5 oktober 1873 bericht Kruger aan de bisschop dat de
kerk dringend reparatie nodig heeft. (31)

Kapelaan C. van de Zande ziet het te Hoogerheide waarschgn-
lgk toch niet zo zitten. Up 19 september 1874 solliciteert
h naar de vacante pastoorsplaats van Zegge. (32)
Hg heeft deze niet gekregen, want amper twee maanden later,
op 23 november 1874, deed h een gooi naar Wouw.

"Monseigneur,

Ik neem eerbiedig de vrgheid m voor te dragen aan uwe keuze voor de
pastorale promotie te Wouw, die uit de overgang van deze pastor tot
ons bisdom ontstaat.
Met de diepste eerbied. Eerwaarde Heer C. van de Zande." (33)

Maar ook deze keer sn dt het geen hout. Het zeer negatieve
rapport dat Kruger tegenover de bisschop heeft uitgebracht,
moet hem ongetw feld geen goed gedaan hebben.

Up 3 april 1875 doet pastoor Kruger Zgna Doorluchtige
Hoogwaardigheid een schruven geworden, waarin het plan
wordt geopperd een "B zondere" school op te richten.
Fhj schr jft: "M n Eerwaarde Heer Kapelaan heeft aan uwe Doorluchtige
Hoogwaardigheid in januari verteld, dat ik het plan heb om een b zon—
dere school op te richten, en het is ook zo!
Doch er doen zich omstandigheden voor, die de zaak nog onzeker maken.
Het gemeentebestuur word verplicht om de school te vergroten en een
tweede hulpmeester te nemen. Dat zou een bezwaar voor de gemeente
van verscheidene duizenden kunnen z n. Die kosten
kon men verm den, door het oprichten van een b zondere school voor
meisjes, daardoor zouden er een kleine 200 kinderen minder in de open-
bare school komen, en alzo was deze dan voor jaren nog groot genoeg.
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Nu vrezen de leden van het bestuur, dat het Gouvernement of de school-
opziener niet tevreden zouden zun, als ik een school zou bouwen.
Als ik genen Religieuzen kan krggen, die als meesteressen het regt
hebben om school te houden. Ik hoor dat er in onze nonnenhuizen voor
het ogenblik geen meesteressen voorhanden zun. Maar zouden er tegen
de winter, na de t d van ‘t examen geen te kr gen zun in Etten,Uuden-
bosch of elders? Mun Burgemeester heeft deze week nog te Cu lenburg
geweest en de moeder—overste van het instituut, z ne dochter, heeft
hem gezegd, dat z vermeende dat er wel kans zou z n tegen de winter
enige meesteressen te bezorgen.

Kan het hier in ons Diocees niet, dan zal het daar wel lukken. Daar
er in m ne parochie eene inschr ving van liefdegiften heeft plaats
gehad, en er tamel k wel is ingeschreven, zou het toch sp tig zgn,
dat men met de zozeer gewenste zaak niet door kon gaan! Dan komt er
immers nooit meer van. Want zeggen de inschr vers, als w meer betalen
moeten aan de gemeentelasten dan trekken w onze inschr ving in.
Het is hierom dat ik nederig Uwe Hoogwaardige protectie verzoek, bu
voorbeeld, dat Uwe Hoogwaardigheid m aanzet om met den bouw van de
school te beginnen. Dat w hier zeker religieuzen zullen kr gen, en
dat Uw verlangen is dat nonnen, zo dicht mogeluk bu de kerk zullen
wonen, zodat zu niet onder het volk over de straat hoeven te gaan.
(Ik heb grote redenen om dit erb te voegen.) Ik laat het verder aan
Uw oordeel over. De geheele zaak is Uwe Doorluchtige Hoogheid nu be-
kend. J.B. Kruger, Pastoor.“ (33)

Het antwoord van Monseigneur was kort maar krachtig:'W n—
heer pastroor moet zelf maar naar de nonnen uitk ken, dan zal ik
hem wel steunen."

Pastoor Kruger was een meester in het op voorhand uitwer-
ken van plannen,(meestal op eigen initiatief) om ze daar-
na als voorgekookt aan te dragen bu hen die er hun Fiat
aan moesten geven.

Diverse pastoors van Hoogerheide hebben in het verleden
legaten, giften en anderszins t.b.v. de kerk ontvangen.
Met Kruger zitten we al in de moderne t d."Het R ke Roomse
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Leven" heeft in z n tud intrede gedaan. Er leven nu per-
sonen, wiens ouders of grootouders deze tud gekend hebben
en van wie ze b overlevering hiervan weten.
Het is daarom dat w wat legaten en wat dies meer z over
parochieel nieuws zullen meedelen.

Op 17 mei 1877 is er een Iegaat van f 200,-— van Petrus
Jacobus Jacobs. (34) Een gift om niet te versmaden. Zo z n
er echter nog meer, maar dan in latere perioden.

Wu hebben in feite te lang de pastoor pastoor gelaten. Wu
hebben de geschiedschr ver achtergelaten op 4 september 1860
wq zullen hem nu ten tonele voeren en U zult merken hoe
vasthoudend en werkzaam deze vorser was.

DE GESCHIEDSCHRIJVER KRUEGER.

WU laten hem eerst zelf aan het woord:

"Ik werd nieuwsgierig, door een gedeelte van het verdronken land van
Zuid—BeveIand dat door een maatschapp geéxploiteerd zou worden." (35)

Aanvankel k stelde h zich ten doel om zun land-en t dge—
noten de geschiedenis van de "huidige" situatie van de
Uude Schelde te verha1en."Maar toen ik in aanmerking nam, dat
daarbg zeer vele plaatsen genoemd moesten worden, besloot ik tot deze
Potamografie (oeverbeschr ving) ook een beknopte Chorografie (plaats-
beschr ving) te voegen."
"Uit vreze om aan de oude kwaal mank te gaan en te veel uit te rekken,
heb ik alle diplomen, patenten, charters en bew sstukken achtergela—
tenJ‘(36) Dit gaf Kruger de gelegenheid te fantaseren,
waarover men in vakkringen niet te spreken was.
In 1854 verschunt zun tweedelig boekwerk Potamo—Chorogra-
fie b drukker P.J. He mans te Bergen op Zoom. Het is in
het Nederlands geschreven en de pr s bedroeg f 2,15 per
deel. Nog maar nauwelgks had het boekwerk de persen verla-
ten ofKruqn?begm1spoors1ags aan een ander. In het begin
wilde h nog één deel over Potamo-Chorografie over Dost-
en West~ Zeeuws—V1aanderen schruven.
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"Doch omdat ik al spoedig een meer uitgewerkt plan had om ene Kerke-
l ke Geschiedenis van het Bisdom Breda het licht te geven, heb ik
dit plan laten varen." (37)

Kruger schreef een tweede boek: "De kerkelgke Geschiedenis
van het Bisdom Breda" in vier delen. Het werk verscheen in
1872, 1874, 1876 en 1878 bu drukker M.D. van Leeuwen te
Roosendaal.Later heeft J.A.G. Juten een aantal delen over-
genomen en van een nieuw titelblad voorzien. Up het oor—
spronkel ke titelblad treft men het wapen van Kruger aan.
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Sommigen menen dat Kruger dit wapen zelf verzonnen heeft.
Familieleden hebben na het schrgven van mgn artikel over
J.B. Kruger verzekerd dat het wapen al langer in de Fami-
lie was. Uitdrukkel k is aangegeven "EU<echteuemaar
zal met mun Familiewapen gestempeld z n."

Op de exemplaren, die Juten overgenomen heeft, ontbreken
wapen en notitie. Verder is er op het titelblad een ander
lettertype gebruikt.
Het boek verkocht niet goed. Er moet ook nog een v fde
deel van het werk hebben bestaan.Doch dit handelde over
plaatsen en Feiten die al meest in z n vorige werken wer-
den genoemd.
Het ging dus met de uitgave niet zo goed. De prus van de
vier delen bedroeg aanvankelgk f 14,60. Een eerste han-
dicap was het ontbreken van de kerkel ke goedkeuring. HU
vraagt aan de bisschop, Mgr. Van Beek, of de prus niet met
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f 4,-- of f 5,—- mag verminderen, en of monseigneur de
kerkelgke goedkeuring niet kan geven.
De bisschop antwoordt hem, dat h over de prus zelf mag
beslissen, maar de kerkelgke goedkeuring kan h niet meer
verlenen.(38)

Na dit antwoord heeft Van Leeuwen er waarschgnlgk geen
brood meer in gezien. In deze min of meer reddeloze situ-
atie neemt Juten de onverkoohte exemplaren over. Deze
heeft indert d veel tud nodig gehad om ze te sl ten.

DE VIJF DELEN

In het eerste deel geeft Kruger aan wanneer onze voorou—
ders tot de ware godsdienst z n gekomen. Verder schetst
h de activiteiten van het bisdom Antwerpen en die van
Antwerpen zelf.

In het tweede deel schotelt h de lezer een beschr ving
voor van het voormalig vicariaat en het bisdom Breda van
1853 tot in z n t d.

Het derde en vierde deel handelen over alle parochies in
het bisdom met aantekening van wereldse zaken. Verder wei-
den ze uit over godsdienstige instellingen van het bisdom
en geven ze biografieén van kerkvoogden.

Het v fde deel werd dus niet uitgegeven.

Z n bronnen:
Kruger haalde z n gegevens overal vandaan. Geen moeite
leek hem teveel, geen hindernis te hoog.
De voornaamste bronnen waren echter:
l. Alle pastoors uit het bisdom.
2. Het bisschoppel k archief.
3. Reeds bestaande boeken.
4. Prosper Cu pers van Veldhoven.

Ad 1. Kruger stelde een lust van 22 vragen samen, die h
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aan alle pastoors en rectoren toestuurde met een begelei-
dend schruven om de geschiedenis van parochie, klooster,
etc. in te willen vullen.
Men schgnt over het algemeen geen boodschap aan Kruger
te hebben gehad. In een brief van 8 Februari 1867, gericht
aan G. van Spaandonk, secretaris van de bisschop te Hoeven,
verzoekt Kruger of h de pastoors en rectoren wil aanspo-
ren hem te helpen en de vragen te beantwoorden.'Temneen
moet samenwerken en bereidwillig zgn." Het, is rwiet derH<bee]1iig
dat, gezien de omvang van de l st en de aard der vragen,
de meeste pastoors en rectoren het teveel en overbodig
werk hebben gevonden.
Kruger verlangde vurig dat er ook iets van monseigneur
zou uitgaan. Deze zou met de vastenbul een kleine circu-
laire rond kunnen sturen. (39)
De toon van z n schruven is neerslachtig en zun moedel0os-
heid nam nog toe. Up 11 februari 1870 schruft h een brief,
waarsch nl k weer aan Van Spaandonk, waarin h vraagt of
monseigneur en de vicaris—generaal een rondschr ven aan
de rectors en pastoors willen zenden om hen te verplich-
ten hun memoriaal (verslagboek) dadel k in orde te brengen
en het aan de bisschop te sturen. Deze kan dan alles aan
hem doorgeven. Kruger schruft: "Het hsvoor my die aUe kos-
ten en moeite aangewend heb, niet plezierig zo weinig satisfactie te
genieten. Mocht ik nu toch kunnen hopen dat er iets op zou dagen, wat
mu kan helpen."
"Zodra ik de verzekering heb, zal ik aan een prospectus denken om
toch eenmaal een begin van een uitgave te maken."
"Ik verlang er naar, mun jaren vorderen, nu kan ik nog, later mis-
schien niet meer. Mun werk zal toch enige leemten in de geschiedenis
aanvullen; moge het dan niet volledig zun, het kan door een tweede
aangevuld of b gewerkt worden. Doe toch een goed woord voor mu!" (40)

OF de geestelgkheid na deze hartekreten meegewerkt heeft,
is niet bekend. waarschgnlgk wel, gezien de delen van
Krugers geschiedwerk nadien in een bepaalde regelmaat ver-
sch nen. Kruger moet een enorm doorzettingsvermogen en
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veel liefde voor de geschiedenis hebben bezeten. H komt
over als een man, die zun beperkingen kende, maar door
veel opofferingen slaagde in zun opzet.

Ad 2. Natuurl k kreeg Kruger veel gegevens uit het bis-
schoppeluk archief, die hem zeer van pas kwamen b het
samenstellen van het eerste en het tweede deel.

Ad 3. Bekend is dat Kruger uit vele bestaande werken, o.a.
uit Van der Aa en de "Analectes pour servir a l'histoire
Ecclesiastique de la Belgique" hele passages letterl k
heeft overgenomen. Soms sprak h over feiten en toestanden
die allang achterhaald waren.

Ad 4. De gegevens betreffende de wereldl ke geschiedenis
verkreeg Kruger via andere personen, zun "vrienden", zoals
h ze in het voorwoord noemt.
Zgn voornaamste vriend was de geschiedkundige Prosper
Cu pers van Veldhoven. Deze Antonius Prosper Cu pers, ge-
boren 6 februari 1803, was een telg uit het geslacht Cu —
pers. H was een zoon van Petrus Josephus Cu pers en Maria
Theresia van Mattemburgh. De familie heeft het buitengoed
Mattemburgh onder Woensdrecht zeer lang in bezit gehad.
0p 30 augustus 1830 huwde Prosper Cu pers de adell ke Anna
Maria Carolina van Veldhoven. Met deze geleerde Prosper
Cu pers onderhield Kruger een nauw contact. H speelde
Cu pers nogal eens wat toe, om zelf inlichtingen van hem
te krugen. In een van zun vele brieven aan Cu pers—van
Veldhoven, gedateerd 16 december 1861, wenst h Cu pers
geluk met het huwel k van zgn dochter. "Ik wensrmar w1Uedele
dat z veel zegen van den hemel in haar huwel k zal mogen genieten,
Amam" Maar, voorzichtig vraagt h , of de archivaris van
Luik al geraadpleegd is. Dit had h Cu pers al in een eer-
dere brief aangeraden in verband met stukken uit het ar-
chief van Woensdrecht, die h , Kruger, toch wel graag ver-
klaard zou zien. (41) Dergel ke zaken met Cu pers hebben
zich meer voorgedaan. De manier waarop, dat was onze pas-
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kan die, deaverkiczeude. tegen
gelrl worden ingewisseld.

Voor afschri :

cw?

\

~_' ‘ (l s-. ~

I/W. . 71 M. M.J2/1/' -'<.Va*B~V-wt 'V*"’""'

P13;if real
~11

:1‘ k\...¢->'""



- Z31 —

toor/geschiedschr ver ten voeten uit.

BEO0RDELING.

Men krggt de indruk dat de"beroepsmensen"een beetje op
het werk van Kruger hebben neergekeken. 0ok tegenwoordig
zegt men dat de pastoor veel heeft geschreven, wat niet
helemaal juist blukt te z n, of niet voldoende gedragen
is door bew zen. Tevens treft hem het verw t, dat h on-
nauwkeurige notities en onderzoekingen van geestelgken
heeft overgenomen, zonder zich af te vragen of ze allemaal
wel juist waren.
Anderzgds moet men bedanken dat van verschillende plaat—
sen en zaken niets, of nagenoeg niets, geweten zou zun,
indien Kruger zun werk niet had aangevat.
Nog steeds wordt z n werk aangehaald.
Kruger zal de man blgven, die veel uit de geschiedenis
heeft vastgelegd, waaruit onderzoekers van onze streek
volop kunnen putten. We dienen te bedanken, dat de dorps-
pastoor, die de nadruk legde op de noodzakel ker en ge-
wichtiger bezighedenvan \ geestelgke bediening, toch ve-
le jaren intensief aan de "Geschiedenis van het Bisdom
Breda" gewerkt heeft. 0ndanks z n neerslachtigheid heeft
h doorgezet tot het einde. Een doorzetter, zo heeft h
zich steeds doen kennen.

ZIJN LEVENSEINDE.

Hoe lang zun ziekte, waaraan h bezweken is, duurde, is
niet met zekerheid te zeggen. Na juli 1878 schreef h in
de parochieregisters niets meer in. Deken Doggen tekende
op 26 juli van dat jaar de registers voor gezien. Daarna
geschiedden de inschr vingen door kapelaan J.B. de Kerf
tot het moment dat J. Doggen tot pastoor benoemd werd.
Joannes Baptista Kruger, "uit het dal der rooskens", over-
leed, volgens een telegram naar het bisdom om 2 uur in de
middag van 16 Januari 1879. (43)
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NOTEN_(Voor afkortingen, zie blz. 13 )
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Uitgebreide biografie Johannes Baptista Kruger, pastoor en ge-
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HOOFDSTUK 11

JAN DOGGEN

Deze Jan Doggen werd op 3 februari 1879 tot pastoor be-
noemd te Hoogerheide (1)
H was geboren te Wouw op 16 juli 1831.
H viel al gel k met z n neus in de boter. B z n inhaling
had men, volgens w len de heer Adrianus Jacobus Stu ts,
geboren op 29 april 1868 en caféhouder van café "De Arend",
een mooi spandoekje opgehangen. Adrianus was toen i ll
jaar, maar h heeft het de schr ver zeer dikw ls verteld.
Er zou een curieuze tekst op hebben gestaan, die luidde
als volgt:

mwelkom Broeder van den Deken,
een kort misje en niet preken."

Maar pastoor Doggen zou al gauw genoeg te preken kr gen.
In eerste instantie valt het nogal mee.
Up 8 februari 1879 blijkt dat pastoor Kriiger f 1000,-— heeft na-
gelaten: f 500,-- voor H. Missen voor z n zielerust en‘
f 500,-- voor brood voor de armen. (2)

Maar dan begint een periode, die de nodige trammelant zal
veroorzaken.
Het is de lezer al bekend dat de parochianen van Woens-
drecht omtrent 1819 ook weer een eigen parochie wilden
hebben. Maar daar kwam niets van in.
In het jaar 1876 of 1877 werd door enige inwoners van
Woensdrecht het plan opgevat om te trachten in Woensdrecht
een kerk, desnoods een kapel te bouwen, omdat men de af-
stand naar Hoogerheide te groot vond. Daarom begaven de
heren P.F. Dietvors en Adrianus Ku len zich naar deken
Doggen te Lepelstraat, om de zaak te bepleiten. Deze raad-
de hen aan de zaak te laten rusten zolang Kr ger nog leef-
de. Men moest Kr ger Op z n hoge ouderdom niet verontrusten
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Voor Kr ger was dit inderdaad een tere affaire. De paro-
chie Hoogerheide had al wat veren moeten laten: de afschei
ding van Dssendrecht in 1834 onder pastoor Hoffen en ten
t de
gen kerk, waarin op

men in 1864 te Nieuw-Borgvliet een ei-
29 oktober 1865 de eerste H. Mis werd

van Kr ger had

opgedragen. Door de kerk te Nieuw—Borgvliet raakte men de
Zuidgeest kw t, wat een aderlating op Financieel gebied
betekende. Op de Zuidgeest woonden veelal boeren, die goed
in de collectes gaven. Geen wonder dat men voor een af-
scheiding van Woensdrecht niets voelde.
Toch vroegen z om bemiddeling van de bisschop. Op 22 ja-
nuari 1879 komt er een antwoord van monseigneur, dat h
tegen de verdeling is.
De voornoemde heren Dietvors en willemse togen weer naar
Lepelstraat en vertelden de deken dat ze graag een onder-
houd met de bisschop wilden. Op 29 Januari 1879 kr gen ze
het nietszeggende antwoord, dat nog niets beslist is.
Toen J. Doggen het pastoraat te Hoogerheide aanvaardde,
was de stemming in Woensdrecht in feite al beneden peil.
Of het te Hoogerheide korte misjes waren, wagen we te be-
tw felen, want preken deed de pastoor ook al en zeer tegen
de zin van die van Woensdrecht. H vertelde, dat h het
met een kapelaan wel at zou kunnen in Woensdrecht.
Na een t dje ging de heer Dietvors nog eens "luisteren".
Pastoor Doggen zei in acht woorden:"[hetvors,er kmwvanc e
zaak niets komen".

Maar om een lang verhaal wat korter te maken, bepalen we
ons tot de voornaamste feiten.
De bisschop kwam te Hoogerheide het H. Vormsel toedienen.
Het enige Woensdrechtse lid van 't kerkbestuur had een
onderhoud met monseigneur. In het café van Adrianus Wille-
men werd een vergadering belegd met de inmiddels gevormde
commissie en de hoofden van de huisgezinnen. (3)
Het geheel doet een beetje aan de afscheiding van Dssen-
drecht denken. In feite waren vele problemen identiek.
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De vergadering viel tegen; het kwam er op neer dat men in
Hoogerheide een nieuwe en grotere kerk zou bouwen. Die
van Woensdrecht hadden één slogan: "Bouwen, bouwen zullen
we toch". En dat déden ze! Ze brachten nog een bezoek aan
de bisschop die zich liet vervangen door de Eerwaarde Heer
Gielis. Buitengezet z n ze niet, maar het scheelde niet
veel. wat Jan Koekhoven de klep van z n pet naar beneden
liet trekken en h zei: "Z0 zout heb ik het nog nooit ge—
geten". Meer dan waarsch nl k zei h "gevreten". (4)

Pastoor Doggen had natuurl k ook nog andere dingen aan de
hand. H meldde op l7 november 1879 aan de vicaris, dat
die van buitenaf huiswaarts keren, terw l, als z thuis
z n de te enge kerk ze niet kan bergen. (5)
Precies een jaar later, op 17 november l880, meldde h
aan monseigneur \/an Beek " dat weldra de mensen die in den lande
werken naar hunne haardsteden zullen terugkeren. Hg evenals verleden
jaar om een vicaris verzoekt, omdat h dan de bevolking ‘s zondags
in twee diensten niet kan houden." (6)
0p 26 januari l88l stelt pastoor Doggen aan de bisschop
voor vhf begraafklassen in te voeren, respectievel k van
klasse l t/m 5: f5,--, f 2,50, f 2,—-, f 1,50 en f 1,-—.
Armenklasse gratis. Voor kinderen moeten volgens klasse
1 t/m 5 resp. f 2,--, f 1,50, f l,——, f 0,40 en f 0,20 be-
taald worden. Voor de misdienaars resp. f l,——, f 0,60,
f 0,40, f 0,20 en f 0,10.
Voor l ken uit Woensdrecht moet wat meer betaald worden,
omdat de pastoor met een behoorlgk rgtuig moet worden af-
gehaald. De grafrechten met een steen of kruis voor 10
jaar f 50,-—, voor 25 jaar f 125,--, voor 50 jaar f 200,--
en voor alt d f 300,——. (7)

H kr gt hier voorlopig geen toestemming voor.

Pastoor Doggen heeft in kort t dsbestek enkele belangrgke
Feiten doorgegeven. H deelt mee dat er in die t d al veel
"buitenwerkers", polderjongens, waren. Mensen die voor een
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heel seizoen van huis gingen en zelfs in het buitenland
gingen werken. Dit is een gegeven waar nog te weinig over
bekend is. Dat er "polderjongens" waren, wist men. Via pas-
toor Doggen weten we dat ze er rond 1880 al massaal waren.
Voorts heeft Doggen toch wel te doen met een kerk die te
klein is en beschouwd h de inkomsten van de kerk, even-
als de meeste pastoors, van zeer groot belang.

Pastoor Doggen preekte op 8 december 1881 over de nieuwe
kerk van Salomo, die te Hoogerheide zou worden gebouwd.
Die van Woensdrecht hadden het niet meer. Ze namen het
initiatief over en zeiden dat Salomo een tempel liet bou-
wen waar er geen was. Hoogerheide had er al een, zei men,
en dus achtte men dat overbodig. In feite hadden ze gel k.
De overheid hield zich op de vlakte en de bewoners van de
Dorpsstraat (Raadhuisstraat) waren tegen de bouw van een
Woensdrechtse kerk. Ze vreesden verlies van nering te Hoo-
gerheide. Men liet van beide z den intekenl sten rondgaan.
De Salomol st van Hoogerheide boekte te Woensdrecht niet
het minste succes. Terw l Woensdrecht liet circuleren te
Hoogerheide. Dit gebeurde op 8 december 1881. (8)

De zaak werd op de spits gedreven, omdat er van beide z -
den te weinig begrip voor elkaar was. Men heeft wel eens
met de gedachte gespeeld een kerk aan de Nieuwe weg te
bouwen. Dit was verreweg de beste oplossing geweest.
Hoogerheide en Woensdrecht zouden immers aan en naar el-
kaar z n gegroeid en vele wr vingen zouden z n voorkomen.
In die t d was het nog zo, dat iedere brief op het postkan-
toor aankwam!
Het aloude en vroeger grotere Woensdrecht zat in een ver-
geten hoek. Al met al zette dit kwaad bloed b de Woens-
drechtenaren.

De Woensdrechtenaren zetten door en richtten uiteindel k
een N.V. op die door notaris Nouhu s op 2e Pinksterdag
1882 in café "Belle Vue" werd beschreven.
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Van de deelnemers in de bouw begon men inmiddels de le
term n te innen en spoedig volgde de 2e term n.

Er werden bestek en tekening gemaakt voor een kerk met een
toren. De begroting viel uit op f 20 000,--. Dit leek de
N.V. te hoog. Men zou een kerk bouwen zonder toren. Na
alle administratieve rompslomp afgehandeld te hebben, werd,
nadat de grond allang was verkregen, in café "Belle Vue"
aanbesteed. Er waren acht inschr vers. De laagste was
Antoon Groffen uit Woensdrecht voor f 10 815,--. Nu was
het niet zo dat Woensdrecht voordien de onderhandelingen
had gestaakt. Doch in 1882 hadden ze nog een afw zing van
de bisschop gehad.

Er werd Boomse steen voor de bouw gebruikt, die door de
boeren gratis werd aangevoerd. Daarna gingen de laagste
inschrUvers,Ant. Groffen en z n neef Ant. Gorren, aan het
bouwen. 0nder het toeziende oog van opzichter Geerts vor-
derde de bouw voorspoedig. De eerste steen van deze bouw
was inmiddels gelegd door de voorzitter van de N.V., J.
Melsen. H deed dit met een zilveren troffeltje. Toen de
kerk omtrent half december 1882 klaar was, bleek het aller-
minst zilver te z n wat er blonk. Men stelde al op 8 of 9
december 1882 de deken ervan in kennis dat de kerk z n
voltooiing naderde en men deze, via deken Doggen, aan de
bisschop zou aanbieden.
0p ll december 1882 kwam er een brief van "de ootmoedige
dienaar", de deken, die alles afwees, omdat ze het kerke-
l k gezag hadden miskend.

De story, die w vanwege de plaatsruimte moeten inkorten,
was nog lang niet aan een oplossing toe en zou de geschie-
denis ingaan met de overdreven benaming:"Het Schisma van
Woensdrecht". (9)

we laten de kerk van Woensdrecht voorlopig de kerk, want
in Hoogerheide had men inmiddels ook niet stil gezeten.
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0p 15 februari 1882 schr ft P.J. Jacobs Azn van het kerk-
bestuur aan monseigneur Van Beek onder meer:"Hooquheide
wil z n kerk vergroten. Maar ik heb van de pastoor gehoord dat het om
een hele nieuwe kerk gaat, beginnende met het altaar en eindigende
met de toren. Dit l kt m geen plan van verbouwing, maar van vernieu-
wing. Ze willen beginnen met de eerste helft en zouden daarvoor een
lening moeten sluiten van f 15 a f 20 000,--. Dat is al wel genoeg,
maar wat dan, als na enige jaren de 2e helft gebouwd moet worden?
De pastoor zei, dat er geen haast b was en dat z misschien tal van
jaren met zulk een figuur zouden moeten pronken. 0mdat volgens m.i. ,
na slechts een grote schuldenlast op ons genomen te hebben, ons een—
maal daar allemaal ontdaan zien. Want men moet reeds een kapitaal ne-
gotieére zodat men slechts door het inkomen der kerk de intrest daar-
van kan dekken en er voorts geen uitzicht meer is op een goed slot.
Zodat dus voor de voltooing dezes zich zeker een niet minder groot
kapitaal zal moeten getroosten. Voor welke intrest er dan wellicht
middelen moeten aangewend worden. En daar woensdrechts intekenl st,
in weerwil van alle tegenwerking, zo ik vernomen heb, met legaten on-
derbegrepen nog steeds tussen de f 13 en f 1h00 gulden bedraagt. Wat
met Uwe D.H.W.'s goedkeuring, een benoemd rector of pastoor oneindig
beter zou geweest z n, en men b gevolg aldaar met inbegrip van hun
aandeel in het goed slot van Hoogerheide met een zeer klein kapitaal-
tje te negociére eene zeer voldoende kerk zoude bouwen." (10)

In deze brief wordt verder nog het woensdrechts plan ge-
memoreerd. Men kr gt min of meer de indruk dat P.J. Jacobs
Azn van het Hoogerheidense plan niet veel moet hebben
en min of meer met Woensdrecht dweept.

Amper een dag nadien, op 16 februari 1882, richt het kerk-
bestuur van Hoogerheide zich tot monseigneur Van Beek, de
bisschop van Breda.

Z vragen toestemming om de bestaande kerk te vergroten.
"Een plan, tekeningen, enz. van Dhr J.J. van Langelaar, architect
te Princenhage met de goedkeuring van de bisschop dit geheel te onderstrepen
Dat z van de hiertoe nodige kapitalen de jaarl kse intresten h ten

T 
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honderd (enige z n er aan 3% procent toegezegd) menen te kunnen bestr -
den uit:
1e. Het gemiddeld batig slot der twee laatste jaren berekend, waarin

zelfs buitengewone uitgave gedaan z n welke in 10 of 20 jaar niet
voor komen, te weten f 800,-—.

2e. Uit de meerdere zitplaatsen en wat hogere pr s, dan tot heden be-
rekend, tegen f 200,—— in het jaar. f 200,--

3e. Uit het gemakkel k te verhogen waslicht b uitvaarten f 40,--.
4e. Uit de opbrengst der begraafplaats, welk tarief in de rubriek

nog ontbreekt. f 20,--.
Samen f 1060,--.

Met welke gewone middelen de intresten van een kapitaal van
f 26 500,-- a 4% kan worden bestreden.

5e. Uit buitengewone collectes voor de kerk.
Vergroting reeds in de kas ontvangen f l 000,--.

6e. Nog binnen elf maanden zeker te ontvangen f 2 500,--.
7e. Binnen twee a drie jaar nog waarsch nl k f 500,--.

B deze middelen z n uitgerekend de nog toegezegde giften onder voor-
waarde dat te Woensdrecht niet eene kerk gebouwd wordt, en van andere
die zeker zullen geven zodra onze kerk vergroot zal zgn. En eindel k
hebben w nog gegronde hoop, dat enige grondeigenaars en andere wel-
hebbenden giften zullen doen aan onze kerk. Mocht onverhoopt b nade-
re aanbesteding der Kerkvergroting bl ken, dat bovengemelde middelen
niet toereikend zouden z n, dan konde nog nieuwe middelen gevonden
worden, uit het oprichten van le een weldoenersboek, 2e door de jaar-
l kse collecte wat te verhogen, 3e een nieuw beroep te doen op mildda-
digheid der parochianen en vele goede vrienden.

J. Doggen, Pastoor." (ll)

Het voorstel van het kerkbestuur is op de keper beschouwd
een aaneenr ging van prognoses met weinig zekerheden. Er
zit nog een min of meer ven nige opmerking in: "0nder voor-

waarde er te Woensdrecht geen kerk gebouwd wordt".
Dit is een opmerking om "Woensdrecht" onmogel k te maken.

0p 20 februari 1882 kr gt pastoor Doggen al bescheid van



- 241 —

de Eerwaarde Heer Van de Corput van het bisdom.

"Zeereerwaarde Heer Pastoor,

Naar aanleiding van het schrgven van Uw kerkbestuur, van de l6e dezer
nr. 8 moet ik U namens Monseigneur het volgende berichten: Monseigneur
heeft de in voornoemde brief gedane opgave der middelen, waaruit de
kostenvan het vergroten van de kerk zouden moeten worden bestreden,
aandachtig nagegaan, en Z.D.Eerw. is daardoor noodzakel kerw ze tot
het besluit gekomen, dat het onmogel k is aan het ontworpen plan uit-
voering te geven. Uw kerk kan toch voor de som van ongeveer f 30 000,--
de nodige intrest niet betalen. Zonder nog van aflossing te spreken.
want Mgr. vreest dat het inkomen uwer kerk inplaats van vermeerderen,
eerder zal verminderen. 0ok of het thans in den eersten tgd raadzaam
zal z n de tarieven te verhogen. En op waarsch nl ke inkomsten in de
toekomst kan men niet genoeg rekenen, om daarop geld te lenen. 0m
die reden zou Mgr. er voor z n, van het bestaande plan af te zien om
op een zeer goedkope w ze b.v. voor een duizend gulden of drie een
vergroting aan de kerk aan te brengen.Mgr. verzoekt U, Zeer Eerwaarde,
dit z n gevoelen aan het kerkbestuur mede te delen." (12)

Pastoor Doggen bleek z n naam met recht en reden te dragen.
H liet als een vasthoudende "dog" niet af. Al vr vlug
timmerde men iets anders in elkaar en gaf men monseigneur
al op de l5e maart 1882 bericht.

"Geven met de diepste eerbied te kennen, de ondergetekende leden van
het kerkbestuur der parochie van 0.L.V. Hemelvaart te Hoogerheide,
dat z het niet gunstig antwoord van Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid
geene toestemming kan geven, om aan het ontworpen plan uitvoering te
geven, wat z eerbiedigen. Dat z daarna eene conferentie hebben gehad
met den Zeer Eerwaarden deken van Bergen op Zoom, Dhr J.J. van Lange-
laar, architect, en den Weleerwaarde Heer kapelaan J. Stoop, die met
ons meenen, dat tenminste een gedeelte van travees van het ontworpen
plan ad circa f 23 000,-- zou uitgevoerd kunnen worden, daar:
le. De collecte voor de vergrooting deze al f 4 000,-- toezeggen.
2e. Dat het batig slot der laatste jaar ieder jaar f 800,-— bedraagt.
3e. Dit saldo naar m grondig berekend, nog wat hoger zal z n.

A. Door het vermeerderen der zitplaatsen die verpacht worden.
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B. Door de opbrengst der cent-stoeltjes, gel k dit in onze paro-
chie Ossendrecht en Putte het geval is.

C. Door den taks der zitplaatsen wat te verhoogen, zoals Uwe Door-
luchtige Hoogwaardigheid ons dit in onze vergadering van 18
september vorig jaar voorstelde.

D. Door ons tarief voor uitvaarten wat te verhogen, zodat w nog
alt d beneden die van Putte, wouwsche Plantage, Halsteren en
Lepelstraat‘b1 ven.

E. Door het oprichten van een weldoenersboek dat wellicht f 50,-—
a f 75,-- per jaar kan opbrengen.

4e. Dat OHS reeds gelden a 3% procent z n toegezegd, mits binnenkort
te beleggen.

Eindelgk dat z niet zonder reden grotel ks vrezen,zo niet binnen-
kort de ontworpene vergroting een aanvang neemt,de gemoederen nog
meer ontstemd zullen geraken. Reedenen waarom z het durven vragen,
nogmaals b Uwe Doorl. Hoogw. er op aan te dringen, dat het Uwe Doorl.
Hoogw. moge behagen ten gunste van ons voorgestelde plan te willen
beschikken. Mogt Uwe Doorl. Hoogw. echter van oordeel z n, dat dit
voorgesteld plan , welk ons zozeer bevalt, volstrekt niet kan worden
uitgevoerd, dan zullen w ons daaraan ootmoedig onderwerpen. Terw l
w intussen Uwe Doorl. Hoogw. verzoeken ons toe te staan, zonder ver-
w l een ander plan te laten maken, waarvan w nd een gedeelte mogen
uitvoeren, en waarvan later het andere gedeelte kan worden voltrokken.
Zodat de kosten nu gemaakt, later niet nutteloos zgn. waartegen allen
een groot bezwaar zouden maken.
Uw nederige dienaar J. Doggen, pastoor." (13)

0nze pastoor kwam in feite met hetzelfde plan aandragen.
Men krggt ook de indruk van hem dat het soleren hem niet
vreemd geweest is. Het z n wel de kerkmeesters die schrg-
ven, maar we vinden meestal één handtekening, die van de
Eerwaarde Heer Jan Doggen.

00k dit"nieuwe"plan sch nt niet met veel luister ontvangen
te z n, en is daarom niet goedgekeurd.Want op 27 maart
1882 klimt het kerkbestuur alweer in de pen, en komt met
een iets minder duur plan opdraven.
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"Aan z ne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr.
H. van Beek, Bisschop van Breda.

De ondergetekende leden van het kerkbestuur, laten weten dat z zeer
graag de kerk willen vergroten volgens het door Uwe Doorluchtige Hoog-
waardigheid met architect J.J. van Langelaar besproken plan. Te weten,
weglating van de getekende sacristie, een travee met afbouwing van het
Priesterkoor, tot een bedrag van f 20 000,--.
Ze menen dit binnenkort te kunnen uitvoeren, en tot aanbesteding
over te kunnen gaan, omdat
le. De collecte voor deze vergroting der kerk en zekeren toezeggingen

minstens f 4 000,-- bedragen.
2e. Het batig slot der twee laatste jaren, gedeeltel k voortkomend

uit vaste rentegevende effecten f 800,-— bedraagt.
3e. Dat dit saldo naar gegronde berekening nogal wat hoger op zal

lopen.
A. Door het grooter getal der verpachtte zitplaatsen en desnoods,
B. De opbrengst van de centstoeltjes gel k aan dit in naburige

parochies Ossendrecht en Putte.
C. Het oprichten van een weldoenersboek. Dat enige der te kort

te komen gelden z n toegezegd a 3% per honderd jaarl kse
intrest mits binnenkort te beleggen.

Dat z menen uit bovengenoemde middelen niet alleenl k den jaarl ksen
intrest te kunnen betalen, maar zelfs jaarl ks circa f 200,-- af te
kunnen lossen, van de gelden die geleend moeten worden. Redenen omwelk
z durven vertrouwen, dat het uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid moge
behagen, Uw welwillende toestemming te geven tot spoedige uitvoering
van bovengenoemd plan, en tevens de machtiging tot het lenen van de
te kort komende gelden zult verlenen.
Het welk z doende.

Uwe nederigste dienaren
J. Doggen,Pastoor.
P.J. v. de Moer en F. Kamoen,
Kerkmeesters." (14)

In een kort schr ven,zonder datum, schr ft pastoor Doggen
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aarn de laissctunp: " WU tw felen niet of dit schrgven zal Uwe Doorl.
Hoogw. zo aangenaam z n dat U goedgunstig de zegen aan dit werk ge-
lieve te verlenen.

Namens het kerkbestuur
HJ. Doggen, pastoor.

De vergroting van de kerk heeft inderdaad plaats gevonden.
Het te lenen bedrag liep hoger op dan men dacht. De boeren
hebben in mei 1882 de stenen gratis aangereden. Dit be-
richt van pastoor Doggen op 9 mei 1882, enigszins onduide-
l k, aan Monseigneur Van Beek, waarin details ontbraken.

Dat het schr ven van 9 mei 1882 veel aan duidel kheid mis-
te wordt verklaard uit een brief van ll september 1882 van
pastoor Doggen aan Mgr. H. van Beek:

"Daar het nieuw klokje voor ons kerktorentje zeker eerst gew d be-
hoort te z n, eer dat hetzelve binnen eenige dagen geplaatst worde,
heb ik verzocht aan onzen Zeer Eerwaarde Heer de Deken dit te willen
doen, doch die antwoordt m niet de fecultas (verlof, machtiging) te
mogen hebben om zulks te mogen doen. Derhalve verzoek ik U, allereer-
biedigst dat het Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid zal behagen aan
onzen Heer Deken of wie dan ook de noodige fecultas te verlenen, om
zulks te mogen doen. Zodat de werken zonder vertraging kunnen worden
voortgezet. Want vandaag z n reeds drie leidekkers met hun werk aan
het priesterkoor begonnen. Voor het overige gaat alles redel k wel,
en van Woensdrecht hoort men weinig of niet meer spreken.
In afwachting van een gunstig antwoord heb ik de eer te z n, Uwe
Doorl. Hoogw. nederige dienaar

J. Doggen, Pastoor." (15)

0m een klein leugentje heeft de pastoor niet verlegen ge-
zeten. In Woensdrecht gistte het nog steeds. Verder vergat
de pastoor te vermelden, dat de boeren, die de steen heb-
ben aangeraden, eest Woensdrechtse boeren waren.

Geld kon men voldoende gebruiken. Cornelis Couwenbergh
schenkt 30 oktober 1882 f 1 000,-- met de last voor z n
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overleden ouders, drie zusters en een broer van 1882 tot
1932 jaarl ks een H. Mis te laten doen. Dit waren wel cou-
rante middelen, maar in de boekhouding kwamen we over de
loop der jaren toch weer in uitgave te staan. Van dit
soort schenkingen zullen w er maar een beperkt aantal op-
voeren, en enkel alleen om aan te tonen dat er buiten de
bouwperikelen nog andere dingen aan de orde waren. 0ok op
het geestel k, godsdienstige vlak was er wel het een en
ander te doen.

Pastoor Doggen doet weer van zich spreken op 17 augustus
1883. H verzoekt dan aan monseigneur Van Beek in het nieuw
gebouwde gedeelte, het Altare fixum, het vast altaar, te
laten consacreren, opdat daar de mis zal kunnen worden ge-
daan. En omdat de banken nog niet geplaatst z n, zou dat
beter nu kunnen gebeuren, schrgft de pastoor. 00k een ge—
volmachtigde zou dat kunnen doen, zo besluit h . (16)

Een tempel van Salomo is het niet geworden en er hebben
zich nog zoveel strubbelingen voorgedaan, dat men ze jaren
later nog niet te bovenwas. Doch hierover verder meer.

we richten onze blik nog eens op Woensdrecht om te verne-
men hoe het de bouwers in die tussent d vergaan is.
We weten dat hun kerk in december 1882 was gereed gekomen
en werd geweigerd. Frans Dietvors was de grote woordvoer-
der van de bouwers.
0p de meest nederige maar overtuigende toon heeft h ge-
tracht hun kerk te doen aanvaarden. Maar alles wat h deed
was tevergeefs. Hier was van een opstandeling of schis-
matiek niets te bespeuren.
De mensen waren wanhopig, en om allerlei redenen werd de
kerk te Hoogerheide zo goed als niet meer bezocht. Men had
in de kerk nog een klokje laten hangen. Het luiden moest
echter gestaakt worden, omdat er zonder voorafgaande w -
ding het verboden was te luiden. Er kon geen godsdienstoe—
fening plaats vinden zonder priester: artikel 8 van de wet
d.d. 10 september 1853, staatsblad no 102.
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Maar men ging toch door met andere, nodig geachte dingen
aan te schaffen. In Mechelen werden 50 stoelen aangeschaft.
0p zondag 14 januari 1883 "opende" Woensdrecht z n door
het bisdom geweigerde kerk. B het betreden van de kerk
zong men het "Veni Creator Spiritus". Het waren zangers,
die als leden van de H. Familie te Hoogerheide hun sporen
verdiend hadden. Na beéindiging van de zang werd door een
oudere ongehuwde vrouw, Barberientje Swagemakers, de Rozen-
krans voorgelezen. Barberientje was niet voor de poes.
SpOttB dMBFd z wel eens de eerste pastoor van Woensdrecht
genoemd. Het deed aan 0ssendrecht denken, aan "Pastoor"
Adriaan van Gorp, die destgds te Ossendrecht de "diensten"
verrichtte. Er waren nog meer overeenkomsten: de "parochi-
anen" waren vasthoudend, en de geestel ke overheid was te
behoudend en begreep de volksziel niet. Van de andere kant
wist ook de bevolking te weinig van de financiéle perike-
len van de kerk.

Maar we gaan door met Barberientje, de "pastoor" van woens-
drecht. Het werkvolk van Hoogerheide, dat door Woensdrecht
trok om in de polders te gaan werken, loerde al eens over
de gord ntjes van haar huisje naar binnen en riep: "Hé,
mannen, de pastoor zit aan de koffie."
Een en ander wekte dus de lachlust op, maar het geheel was
allerminst om te lachen.

In hun "kerk" ging het er ordentel k toe. Er waren ‘s zon-
dags twee diensten van drie kwartier, een om 9.30 uur en
een om 3 uur in de namiddag.
Er deden zich bizarre zaken voor, b.v. voor een overleden
vrouw was er een uitvaartmis te Hoogerheide, terw l de
man en twee stiefzonen in de "kerk" van Woensdrecht voor
haar zaten te bidden. Na de dienst werd het stoffel k over-
schot naar Woensdrecht gebracht, waar pastoor Doggen zich
in de "Stompe Toren" moest verkleden alvorens het graf al-
daar in te zegenen. Wat de kerk zelf betreft, op 16 juli
1883 kon de laatste term n aan de aannemers worden uitbetaald
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Verder ging het er steeds driester en triester aan toe.
Als men maar dacht ergens hulp te kunnen kr gen ter "er-
kenning" van hun kerk, dan trok men er op af, doch zon-
der resultaat.

Nu gingen de Woensdrechtenaren in deze betreurenswaardige
zaak ook niet vr uit. Velen hadden zich contractueel laten
verbinden te Hoogerheide niet meer naar de kerk te gaan.
Althans dat beweerde men. Toen er uiteindel k hulp op
kwam dagen in de persoon van C. van de Zande, pastoor van
Klein-Dongen, werd hen dit ook door hem verweten.
Dietvors zei dat dit alles leugens en grove laster waren,
om hen verdacht te maken. Dietvors toonde de pastoor alle
stukken, welke h in z n bezit had.

In pastoor Van de Zande herkennen w kapelaan C. van de
Zande, die destgds door pastoor Kruger tegenover de bis-
schop zo lel k in z n hemd werd gezet.
De bewoners van Woensdrecht mochten hem als kapelaan graag
en stelden veel vertrouwen in hem. Dit was ook de reden
dat ze in pastoor Van de Zande een redder in de nood heb-
ben gezien. Misschien was h niet de "redder", maar in
alle geval de man die de zaak aan het rollen bracht.
De zaak rolde niet zo vlug en Barberientje heeft nog veel
Rozenkransen moeten bidden.
Na veel jaren van ploeteren, miskenning, achterdocht en
achterklap, begon het moreel en de moraal aanmerkel k te
dalen. Het hele gebeuren schreeuwde om een oplossing. Na
veel geschr f en vele debatten zag men in dat het nodig
was de Woensdrechtenaren, incluis de kerk, te erkennen.
Na vele moeilgkheden, werd op 30 oktober 1885 de parochie
van Woensdrecht canoniek gevestigd onder de titel van
St.-Joseph. (17)

Niet iedere lof verdienende persoon is in deze zaak genoemd
geworden, of aan z n trekken gekomen. De parochiegeschiede-
nis van Woensdrecht is in deze immers niet de hoofdzaak,
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gezien worden.
wie er ook niet aan zgn trekken is gekomen: Joannes Doggen,
de pastoor van Hoogerheide.
Terw l de parochie Woensdrecht al lang en breed z n er-
kenning had, sukkelde h nog steeds voort met z n "tempel
van Salomo". H had wellicht,om de Woensdrechtenaren te
overbluffen en kalm te kr gen, teveel hooi op zgn vork
genomen. 0p 12 juni 1886 kreeg h elders een benoeming
Als nieuwe pastoor werd op 12 juni 1886 in z n plaats b -
noemd: Jan Baptist Lanen uit Nieuw-Vossemeer. (18)
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HOOFDSTUK 12

JOHANNES BAPTISTA LANEN

Joannes Baptista Lanen werd geboren te Nieuw-Vossemeer
op 4 mei 1838. H werd te Hoogerheide tot pastoor benoemd
op 12 juni 1886.

Pastoor Lanen had b z n ambtsaanvaarding nog enige t d
nodig om daartoe te geraken. H werd pas op de l9e juli
1886 als pastoor te Hoogerheide geinstalleerd. H vroeg
aan monseigneur wat uit te mogen rusten en een reis te
mogen maken met ene Jap. van Hoof naar Aken en Keulen en
langs Par s terug komen.
H vroeg daarb aan monseigneur een burgerpak te mogen
dragen. (1)

In het begin horen we niet veel van hem. Maar dan komt er
een oud plan boven, dat Kruger al had willen verwezenl ken
namel k de oprichting van een meisjesschool, geleid door
"nonnen".
T dens het korte, min of meer turbulente, pastoraat van
pastoor Doggen, was daar niet zo heel veel van gekomen.
Waarsch nl k eind 1887 zou dit eerste voornemen van Kr ger
vastere vormen kr gen.
Er bestond in die t d, en dat was geen nieuws, in de paro-
chie Hoogerheide een groot verlangen naar religieuzen, die
zich zouden willen belasten met het geven van Gewoon Lager
Onderw s aan meisjes van het dorp. 0m dit idee vorm te ge-
ven, hebben pastoor Lanen en burgemeester Godefridus Moors
heel wat afgereisd om zusters, zelfs vanuit Belgié, naar
Hoogerheide te kr gen. Doch zonder al te veel resultaat.
De omstandigheden waren dan ook niet a1 te best. Wel was
kortelings de tramweg aangelegd, wat een groot voordeel
was, maar de gemeente was arm en de kerk was niet in staat
en b machte de zusters te onderhouden. Het was dan ook
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Voor mi Iru het leven Chriltus an in het aQer~
ven een gewin. Phil. 1, 21.

In hot E. llmfin hr Pdutau n In hot
gobod do: goloovign wordt anbuolon

DIE ZICICIIBII. IICIII. PASTOOI.

JURNNBS EDUHRBUS IIIBDELAER
geboren le Omienboul 2 Jami 1853, Prie-Ila ye-
rvijd 15 ./moi 1878, ncluleremrolyrna Kapelaan
le Anlowrpna, Koewachl nu lloogerhridz, daarna
[Parlor Ir Iloogerheide en renler gnlwremle ruim
25 juar Pnulovr le Womadrzchl. Kn vnn la1|gdu-
rig nu gnluldiy Iijrlna, gaterll door all H. Scara-
nmllm der Stnrmdnc. orerlalru Ir Bowen op
loom in het St. Calllarina-Gnlirhl I9 April 1933,

en beg/"cm ta Ifonndrarlnl.
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vreugde Inn uwen Heer. Ht. 5, 23.
G weet, hoe ik mij (cu allen tide onder U
gn.-dragen heb; hoe ik niet nngvlnen Inch tc
rerkondigen, hetgeen U nutlig was tn nu ha-
vcel ik U aan God, en nu het woord zijucr
gemule. Acl: 20, I8-20, 32.
God is gctuige, hoe ik U allen hcmindc in het
ll. Hurt nu Jews Chrishm. Gcdenk dc woor-
den, die ik tot U gecpmkcn heb en dc God ran
vrede nul met U zin. Philip: 1, 8 en 4, .9.
Medehroulcrs in he! H. P1-iealersclnap, weest
m ner induchtig aan het altaar des Heeren.
Uh, allen, die eens mine parochianen Wn ,
gedcnkv. mijner in uwe gebeden.
M ne Ilierharen en Yrielndeln, in den hemel ml-
len 11] elkander \‘0(l€I'l.ltll.

Bemind zij overal het H. llan ran Jews.

G6d8Cht6 lSpr8 tJ8 van de eerste rector van het St.-
Philomenagesticht, J E Middelaer + 1933.

HOOGERHEIDE
SINT PI-IILOMENAGESTICHT
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niet mogelgk om meer dan 4 a 5 zusters in onderhoud te
nemen.
Tenslotte deed men een beroep op het hoofdbestuur der con-
gregatie van de zusters van het Gezelschap van J.M.J. te
‘s-Hertogenbosch. Dit bewilligde niet alleen in het gedane
verzoek, maar gaf na enige dagen de wens te kennen "voor
eigen rekening" een flink en ruim gebouw op te trekken met
bewaar- en leerscholen, pension voor "dames le klasse",
en een kapel waaraan een rector zou worden verbonden. Het
gesticht zou tevens een rustoord z n voor afgeleefde en
een herstellingsoord worden voor zieke zusters.
De burgemeester stond welwillend een groot perceel grond
af aan de Molenbaan (Hu bergse weg). In betrekkel k korte
t d verrees het "Gesticht" en werd onder de bescherming
gesteld van de H. Philomena. A1 gauw werd het gesticht om
z n ligging en mooie aanleg een "Parad s" genoemd. Schr -
ver heeft ook nog in dit parad s gezeten, maar moest er
weer uit toen h naar de "grote school" ging. Enfin, na
wat vergaren van het nodige ameublement voor de scholen
en de zusters, kwamen op 19 maart 1888 de eerste zusters
ter plaatse. Zeer spoedig kon met het geven van onderw s
worden begonnen. Aan het eert ds verlangen van pastoor
Kr ger was ook voldaan. Z moesten, "kort b de kerk z n,
en zich niet veel onder het volk begeven".
Kort daarop arriveerden ook verschillende dames die het
drukke stadsgewoel (in 1888) beu waren en die hier de
kalme rust en het vreedzame genoegen van het buitenleven
kwamen zoeken. Al gauw bleek dat Hoogerheide de plaats
niet was voor een veelbelovend damespension. De afzonder-
l ke, gebrekkige aansluiting van spoor en tram, het gemis
aan conversatie in het dorp, gevoegd b de ongeriefl kheid
van het gebouw zelf, deden alle toekomstillusies verdw nen
Toen in 1892 de prachtige lusthof werd omgezet in een meer
doelmatige en winstgevende kloostertuin, had het Philome-
nagesticht, voor de "dames" althans, z n aantrekkel kheid
verloren. Het duurde niet lang of ze waren dan ook ver-
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trokken. Men veronderstelde dat dit alles het werk der
H. Voorzienigheid was, en dat God iets anders met het ge-
sticht voor had. Het was, volgens het hoofdbestuur der
congregatie, een gelukkige gedachte toen men in 1894 be-
sloot in het gezonde en rustige Hoogerheide een normaal—
schoo1(kweekschoo1, opleiding voor leerkrachten) op te
richten. Aanvankel k was alles zeer primitief ingericht,
doch, toen de eerste vier studenten b het examen allen
slaagden, en het complex door uitbouw meer ruimte kreeg,
nam het aantal studerende zusters vlug toe. Het bereikte
z n hoogtepunt, toen het noviciaat van Culemborg naar
Hoogerheide werd overgeplaatst. Sindsdien ging het onder-
w s crescendo. De uitslag der examens was zo bemoedigend,
dat men in 1904 een nieuwe vleugel b het gesticht aan-
bouwde, waarin een volledige kweekschool met gymnastiek-
lokaal. Het was zo, dat men in 1913, b het 25-jarig be-
staan, de Goede God mocht danken, dat alles zo voorspoe—
dig liep. Er kwamen nog slaapzalen en een wasser b . Een
40—tal zusters konden op de kweekschool geplaatst worden.
Daarnaast waren er in die t d ook nog een 20-tal kost-
leerlingen. (2)

Hiermee was de kous natuurl k niet af. Jaren kwamen en
gingen. Er restte de schr ver, dan ook niet veel anders
dan af te gaan op de eigen memorie.

Het gesticht werd gedurig uitgebreid. In de loop der t den
heeft het Sint-Philomenagesticht zeer veel voor het
plaatsel k onderw s betekend. Hoevelen hebben b het gaan
naar de bewaarschool, waar men o.a. het frdbelen leerde,
niet de eerste stap naar het onderw s gezet.
Uit het gegeven lager onderw s z n eerbare, dienstbare en
nuttige leden van kerk en maatschapp voortgekomen. Dat
is m.i. niet het meest vermelde, maar wel het voornaamste
feit.

Twee wereldoorlogen gingen aan het gesticht voorb . Vooral
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de 2e wereldoorlog was min of meer desastreus. Het gebouw
moest voor de Duitsers ontruimd worden en werd bezet door
"Wehrmachtshilfferinnen". Dit waren Duitse militaire "da-
mes", die de telefoon- en andere centrales op het v1ieg-
veld bedienden. In plaats van degel k in het zwart "inge-
pakte" zusters, kon men daar in die t d zéér luchtig ge-
klede "Madels" zien lopen.

Befaamd uit de oorlogst d is "Het spook van het klooster",
een geest die in een wit gewaad (laken) de Madels en Duit-
sers in de nacht de stuipen op het l f joeg. Het bleek
achteraf de tuinman, Adrianus Sebrechts, te z n, die op
die manier bepaalde zaken voor het klooster veilig kon
stellen.

De oorlogsdagen van oktober 1944 brachten aan het klooster
grote verwoestingen aan.Het duurde dan ook een hele t d,
aleer het weer kon worden betrokken.

T dens de bezetting hebben de leerlingen her en der on-
derw s moeten ontvangen. 0ok die van het huidhoudonderw s,
dat vanaf 1936 werd gegeven.

De parochiekerk van Hoogerheide is in de oorlogsdagen van
1944 ook dermate verwoest, dat gedurende lange t d de ker-
kel ke diensten in de kloosterkapel van de zusters mochten
worden gehouden. Langzaam maar zeker kwam alles weer op
gang en hervatte men de activiteiten. Er kwam zelfs Mulo-
onderw s. Maar toch, maar toch, een oorlog laat z n sporen
na, zowel op materieel als op het morele en geestel ke vlak
"Het R ke Roomse Leven" hield nog wel even stand, doch
breidde zich niet meer uit. Langzaam maar zeker kwam de
kentering. 0p het Roomsch Katholieke vlak kwam er veel in
beweging.
Paus Johannes de 23e kondigde op 25 januari 1959 Vatica-
num II, het tweede Vaticaans Concilie, aan, waarvan de
opening op 11 oktober 1962 plaats vond en dat op 8 decem-
ber 1965 werd besloten.
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Er zou en er moest een frisse wind gaan waaien in "de kerk"
Vele dingen werden afgeschaft, andere toegevoegd of veran-
derd. Er moest in alle geval meer openheid komen. Die is
er gekomen, maar het is een openheid, die nog steeds ter
discussie staat. Dit heeft de verbondenheid naar het oor-
deel van de schr ver niet veel goed gedaan. De frisse wind
is er ook gekomen, maar waaide er in feite niet te veel
naar buiten en te weinig naar binnen?
Het aantal priester- en kloosterroepingen begon te dalen
en in de steeds materialistischer wordende maatschapp be-
gon de ontkerstening om zich heen te gr pen.
De kerken halfleeg en de kloosters ten dele ontvolkt.
Door deze situatie geraakte ook het Philomenagesticht in
grote moeilgkheden.
Aanvankel k heeft een commissie nog getracht het
lomenagesticht tot bejaardencentrum om te bouwen
een verkiesl ker oplossing geweest z n. In feite
goede oplossing, vlak b de kerk, de bushalte en
kelcentrum. 00k dit heeft niet mogen z n.
De leiding van J.M.J. droeg in 1984 het klooster

St.-Phi-
Dit zou

een zeer
het win-

aan de
"Mobiele Eenheid" over. De laatste zusters vertrokken eind
juli 1984 en op 1 augustus betrok de Mobiele Eenheid de
gebouwen.
0ver een geschiedenis van b na een eeuw was het doek ge-
vallen. Nu zullen zich zeker niet veel zusters meer onder
het volk begeven, iets waar pastoor Kr ger zo bang voor was
Jammer, jammer, voor velen die hier onderw s hebben geno-
ten en er nog met een zeker heimwee aan terugdenken.
Het k1ooster,in z n onderw zende taak, hoorde b Hooger-
heide en Hoogerheide b het klooster. Sommige dingen z n
om z n geschiedenis en al wat daarmee verbonden is, zo be-
langr k dat z voor geen geld verloren mogen gaan. Dit
geldt ook voor het klooster. (3)

We hebben pastoor Lanen eigenl k al kort na z n benoeming
laten zitten. Een geschiedenis als die van het "klooster",
alhoewel beknopt, kan men niet in kleine episoden verhalen.
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We weten dat pastoor J. Doggen zgn toch wel wat ondoor-
dachte bouwplannen niet geheel heeft kunnen verwezenl ken.
In het bisschoppel k archief van Breda ontdekten we een
oproep van de toenmalige bisschop van Breda, Petrus Le ten
die h op 3 juli 1889 het licht liet zien.

"Petrus Lenten, Bisschop van Breda.

Aan allen die dezen zullen horen, zien of lezen.
De vergroting van de R.K. kerk te Hoogerheide waaraan zulke dringende
behoefte bestond moest tot heden wegens gebrek aan geldel ke middelen
nog alt d onafgewerkt blgven.
Gaarne zouden w den tegenwoordigen pastoor, de Zeereerwaarde Heer
J. Lanen, het begonnen werk laten voltooien en daarvoor de mildda-
digheid van de gelovigen inroepen. Moge die ver voor Gods huis de
pogingen van de waren Herder doen slagen b de Katholieken, waar ze
zich met dezen, onzen aanbevelingsbrief, zal vertonen.

Gegeven te Breda, den 3 Juli 1889.
De Bisschop van Breda den 3e Juli 1889
Gez. P. Le ten
0p last van Z ne Doorl. Hoogwaardigheid."(14)

Pastoor Lanen had men waarsch nl k toch wel opgezadeld met
wat b pastoor Jan Doggen wel enigszins uit de hand was
gelopen.

Intussen liet een en ander nog wel een t dje op zich wach-
ten. 0p 4 maart 1891 sch nt men van het nodige voorzien te
z n en laten pastoor J.B. Lanen en P.J. Jacobs als kerk-
bestuurders de bisschop het volgende schr ven geworden:

"Monseigneur,

In dekerkvergadering van de eerste maart 1891 is door het kerkbestuur
te Hoogerheide, behoudens de goedkeuring van Uwe Doorluchtige Hoog-
waardigheid, met algemeene stemmen besloten, de oude pastor te ver-
vangen door een nieuwe. De onkosten daarvan zullen bestreden worden
uit de gelden dien den eerwaarden Heer Pastoor verzameld heeft. Name-
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l k f 4 000,-- door bemiddeling van Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid,
f 3 000,-- van de familie Van Mens, f 2 500,-- van den Eerwaarden Heer
Pastoor en 700 gulden van verschillende mensen. Zoodat al de gelden
die aan de kerk z n en waren, onaangeroerd bl ven. De begrooting is
f 9 600,-—, met inbegrip van de oude pastor f 9 300,--. Mocht nu de
aannemingssom de f 9 500,-- te boven gaan, is er besloten het werk
niet te vergunnen. Tenz uwe Doorl. Hoogw. anders beslisse.
In de ho0p,dat Uwe Doorl. Hoogw. het bovengenoemde besluit goedkeu-
ring gelieve te geven, verbl ven w met de meeste hoogachting,

Uw nederige dienaren,
J.B. Lanen, pastoor.
P.J. Jacobs, M.G." (5)

Het bleek nu niet direct de kerk te z n, die in het geding
was. Men wist wel goed aan geld te komen en de pastoor
blies zelf ook goed in de bus.

A1 op 23 maart 1891 kon de pastoor "Monseigneur" het vol-
gende goede bericht meedelen:
"Ik heb de eer Uwe Doorl, Hoogw. mede te delen, dat onze pastor is
aangenomen door zeer vertrouwde menschen voor de som van f 8 725,-—.
Ik hoop dus de pastor geheel op te bouwen voor de som van f 9 315,-—,
namel k aannemer f 8 725,——, architect f 440,-— en onvoorziene uit-
gaven f 150,--. Het begin van het werk is bepaald op 1 Mei, afgewerkt
1e 0ctober. Intussen ga ik met het keukenpersoneel in een huisje wo-
nen b na over de kerk en m n Eerwaarde kapellaans (J. Rombouts en
J. Middelaar) trekken b moeder Moors in, waar z ieder twee kamers
hebben. Z zullen 's morgens, ‘s middags en ‘s avonds b m aan tafel
z n. De mensen zgn zeer bereid om alles gratis aan te voeren, zodat
ik tot heden nog niet de minste moeil kheden heb ondervonden, en hoop
ook in het vervolg er van verschoond te bl ven.
In de hoop monseigneur, dat alles naar Uw genoegen zal z n bl f ik
met de meeste Hoogachting .
Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheids dienaar.

J.B. Lanen, pastoor." (6)

0p 27 maart 1893 is kapelaan J. Middelaar nog kapelaan te
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Hoogerheide. H zou later nog rector van het St.-Philome-
nagesticht worden en vervolgens pastoor van de parochie
St.—Joseph te Woensdrecht. Maar nu gaat het er om, dat h
aan de bisschop verzoekt om in de kapel van het klooster,
gedurende de laatste drie dagenvan de goede week, de
plechtigheden te mogen doen. Het is niet onmogel k dat de
kerk op dat moment niet ter beschikking was. (7)

Met pastoor Lanen heeft men veel te vlug een doortastende
herder verloren. Deze man is in de kracht van z n Leven
vr plotseling overleden.

0p de 25e januari 1894 doopte h nog:
"Die 25 Januari ego J.B. Lanen Parochus Baptizatus Joannem
Adrianem Corneliani filia leg. Martine Somers et Mariae
Eugeniae Bu s.
Susceperunt Adrianus Bu s et Joanna Hussaert Sola Stetit.(8)

0p 30 januari 1894 overleed h vr plotseling te Halsteren,
nog geen 56 jaar oud.
_ - I / ' ‘
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In opvolging van pastoor Jan Baptist Lanen werd op 15 fe-
bruari 1824 C.P. Blommerde tot pastoor te Hoogerheide benoemd

NUTEN (Voor afkortingen, zie blz. 15 )
1. Doos 254 in B.A.B.
2. Dntleend aan een jubileumuitgave van 1913 van de congregatie

van J.M.J.
Uit eigen memorie en b ter zake kundigen verkregen inlichtingen.
Doos 254, no 218 - 261 in B.A.B.
Ibidem,no 83.
Ibidem.
Ibmdqm, no 319 - 170.
Doopregister Parochie Hoogerheide 1875 - 1915. P.A.H.
Dood— en Begraafboek parochie Hoogerheide 1833 - 1903. P.A.H.\O@\lO\U'l-S>\rJ IOOIIIO
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HOOFDSTUK 13

CORNELIS PETRUS BLOMMERDE

Een officiéle benoeming van Cornelis Petrus Blommerde heb-
ben we niet gevonden.
Uit gemeentel ke stukken is gebleken, dat Cornelis Petrus
Blommerde op 25 januari 1847 te Standdaarbuiten werd gebo-
ren. 0p 15 februari 1894 kwam h zich op de pastorie te
Hoogerheide vestigen.(l)

Naast z n aantekeningen in de D.T.B.-registers horen we
verder iets van hem op 21 april 1894. Van hem en de rest
van het kerkbestuur gaat dan een schr ven naar monseigneur
Le ten, de bisschop van Breda.
H schr ft:

Het is hoogst noodzakelgk dat nog dit jaar Kerk en Pastorie van bui-
ten worden geverfd, daar het nieuw gedeelte der Kerk sedert 1882, het
oud gedeelte der Kerk sedert 1872 en de Paster sedert 1891 niet meer
z n geverfd.
Deze kosten z n begroot op één honderd gld. Daar echter op de begro-
ting voor 1894 geen post voorkomt om genoemde werken te betalen, zo
verzoeken w U.D.H. deze noodzakel ke herstellingen te mogen doen, en
deze te voldoen uit het batig slot der rekening van 1893, dat f 338,09
bedraagt. A

Het Kerkbestuur van 0.L.V.
Hemelvaart te Hoogerheide,
C.P. Blommerde, voorzitter
P.J. Jacobs M.G." (2)

Uit het voorgaande bl kt toch wel duidel k dat men in 1882
niet aan een nieuwe kerk is toegekomen. De kerk is wel wat
vergroot. Blommerde betrekt in de verver namel k ook het
oud gedeelte. Dat de bouwer in 1882 niet de gewenste om-
vang heeft aangenomen, is waarsch nl k toch wel te danken
aan de aanpak van pastoor Doggen én aan de Woensdrechtse
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kwestie.

Met het in 1882 gebouwde nieuwe gedeelte gaat het ook a1
niet van een leien dakje. Men heeft zich dest ds toch wel
een beetje in de vingers gesneden.

0p de 20e december 1896 richt pastoor Blommerde zich, na-
mens het kerkbestuur, weer tot monseigneur Le ten.
"Daar het nieuwe gedeelte onzer kerk noodzakel k herstelling nodig
heeft: de le en z n totaal versleten, zink en loodwerk moeten grooten-
deels vernieuwd worden. Zo heeft ons kerkbestuur onder leiding van
de architect P.J. van Genk het dak der kerk doen onderzoeken door twee
deskundigen, deze hebben de herstellingen geschat op f 1400,--. Uit
de gewone inkomsten der Kerk kunnen deze uitgaven der kerk niet be-
taald worden. En daarom verzoeken w U.D.H. om ons te willen machtigen
om, mogt het noodig z n, eenige effecten te mogen verkopen, die naar
het oordeel van een vertrouwd bankier het best verkocht kunnen worden.
Het werk zou uitgevoerd worden begin van 1897.

Het R.C.Kerkbestuur,
C.P. Blommerde, voorzitter." (3)

0p de 24e december 1896 werd het kerkbestuur gemachtigd de
vereiste werken uit te voeren en te handelen als aangegeven

0p 12 februari 1900 schenkt Cornelis Couwenbergh, de laat-
ste molenaar van die naam te Hoogerheide, f 1 000,-- aan
de kerk. Te vergeven na z n overl den. De rente van dit be-
drag moet toekomen aan z n dienstmeid, Petronella Dr ver,
oud 49 jaar, voor bewezen diensten. (5)

0p 10 april 1900 laat pastoor Blommerde weten, dat h
door hogere personele lasten enz. te weinig inkomen heeft.

"Monseigneur,

In de vergadering van het kerkbestuur van zondag 8 april heb ik ons
bestuur in kennis gesteld van het besluit der act. pros. sub 2 aan-
gaande de belastingen van pastoor en kapellaan. Hier is het een oud
gebruik, dat, sedert 1834, dat de kerk de gemeentebelasting (hoofde-
l ke omslag) betaalt voor den pastoor, alt d gerekend door het ge-

I
5

2
1
I

i4

1
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meentebestuur, wat de pastoor geniet als pastoor. En de personeele be-
lasting word ook geheel door de kerk betaalt.
Volgens het nieuw voorschrift, zou de pastoor hier moeten betalen:

Aan gemeentebelasting f 40,--
van het personeel mobilair f 13,50

" " " dienstboden " 17,00
opcenten " 5,90

f 36,40 f 36,40
f 76,40.

Dus f 76,40 minder inkomen, die hier toch niet te groot z n, zoo wat
tusschen f 2 000 en 2200 gld; te leven met drie Heren. Tis hier eene
parochie van b na uitsluitend werkmenschen, zodat er behalve het vast
tractement weinig valt te verdienen; zooals duidelgk ook blgkt uit

de verschillende collecten, die op de rekening der kerk voorkomen, of
opgezonden worden naar het Bisdom. Verder wat onzen rector betreft:
deze is wat het geldel ke betreft, voor kerk en pastoor, geen voordeel
maar nadeel. De 7e haardstede (kamer waarin een schoorsteen staat A.P.)
b den rector in gebruik, komt de kerk te staan, behalve de opcenten,
op zes gulden. En de pastoor is verplicht, zoals pastoor Lanen gedaan
heeft, b de komst van den rector, eene tweede dienstbode te neemen,
die weederom eene verhoging van belasting geeft van elf gulden be-
halve de opcenten.

Als nu de pastoor in de kerk de belasting van de rector moet
betalen, dan komt dit neer op de volgende som:

Hoofdel ke omslag f 5,--
Haardstede " 6,--
opcenten " 1,14
2e dienstbode " 11,--
opcenten " 2,09

f 25,23

Het kerkbestuur oordeelt het goed, en ik zou verlangen, als de pas-
toor de belasting moet betalen, dat het tractement van de pastoor van
vierhonderd gulden kome op v f honderd.En, wat de belasting van de
rector betreft, m dunkt dat het redel k is, dat niet de kerk of de
pastoor, maar de Zusters deze betaalden. De rector is gekomen voor de
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Zusters, en niet voor de parochie of de pastoor; de parochie is niet
te groot voor twee Heeren; en ik heb vooreerst, God z dank, geen
assistent noodig. Dat pastoor Lanen den rector gebruikte als assistent
was te begr pen, de goede man die kon niet meer; van begin af ben ik
begonnen alle functies in de kerk te verrichten, maar den rector
de biechtstoel van Pastoor Lanen laten behouden, om geen opzien te
baren. En nu is m door een of andere confrater, en misschien ook wel
aan U.D.H. te kennen gegeven door eene of andere Godsdienstige ziel,
dat ik niets uitvoer. Ik kan getuigen dat ik in de kerk m n functién,
en in de parochie m ne visitaies verricht, en m ne parochianen per-
soonl k ken; maar onder de omstandigheden, waarin ik hier gekomen ben,
van biechthoren of bediening, is voor m zelden of nooit spraak.
Ik geef U.D.H. dit in vertrouwen te kennen niet om hierin verandering
te brengen, maar opdat U.D.H. op de hoogte z van de omstandigheden
der parochie, en dergel ke praatjes naar waarde schatte.
Ik hoop en vertrouw, dat U.D.H. in het voordeel van den pastoor moge
beschikken.

Van U.D.Hoogwaardigheid,
de ootmoedige diennaar
C.P. Blommerde, Pastoor." (6)

Het verzoek om f 100,-- meer tractement te mogen genieten,
werd b besluit no 385 van 14 april 1900 toegestaan.(7)

De rector, waarvan in de brief sprake is, betreft Jan
Eduard Middelaer, de eerste rector van het St.-Philomena-

gesticht en later de pastoor van Woensdrecht.

0p 15 juli 1900 overleed C. Couwenbergh, de molenaar, bgna
100 jaar oud. HH liet f l00,—- na aan het armbestuur, om
het in brood uit te laten delen aan de armen. (8)

0p 11 oktober 1902 overleed Isabella Jacobs, ongehuwde
dochter van Jacobus Jacobs en Anna Catharina Michielsen,
op de leeft d van 89 jaar en 4 maanden.
Z bedacht de kerk met f 800,-—, met de verplichting 25
jaar lang voor haar een mis per jaar te laten doen, ingaan-
de 1903. (9)
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0p 2 december 1902 kr gt de pastoor toestemming voor hem
zelf of z n kapelaan om op zon— en feestdagen, voor zo
lang als dat nodig mocht z n, twee keer op één dag een
H. Mis op te dragen. (10)

Pastoor Blommerde kr gt op 2 februari 1903 bericht dat
z n verzoek om de begravingen volgens een ander systeem
te regelen alsnog wordt goedgekeurd. (11)

Het laatste bericht, dat we over pastoor Blommerde verne-
men, is dat h op 1 september 1903 doopte:

Maria Verhezen, dochter van Jan Baptist Verhezen
en Petronella Rommers. (12)

0p 19 september 1903 is de pastoor uit Hoogerheide ver-
trokken en elders aangesteld. (13)
In z n plaats werd Benedictus W nen tot pastoor van Hoo-
gerheide benoemd. (14)

NUTEN (Voor afkortingen, zie blz. 13)
1. Gegevens aangaande bevolkings- en adressenbestand.

0ud Archief Woensdrecht in S.N.B.Z.
. Doos 254, no 319 - 170 in B.A.B.
. Ibidem, no 3 - 448.
. Ibidem, no 477.
. Ibidem.
. Ibidem, no 165.
. Ibidem, no 385.
. Ibidem.

9. Doos 254 in B.A.B. en Doodboek R.K. Parochie Hoogerheide 1833-1904
C0\|O'\U1-l>k/~ll\J

10. Doos 254 in B.A.B.
11. Ibidem.
12. Doopregister R.K. Parochie Hoogerheide 1875 - 1915.
13. Gegevens bevolkings- en adressenbestand 0ud Archief Woensdrecht

in S.N.B.Z.
14. Inventaris benoemingen L. Merkelbach van Enkhuizen in B.A.B.
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HOOFDSTUK 14

BENEDICTUS F. WIJNEN

Benedictus W nen werd op 20 februari 1850 te Hoeven gebo-
ren en tot pastoor te Hoogerheide benoemd op 28 augustus
1903. (1)

H was dus reeds tot pastoor benoemd terw l pastoor Blom-
merde nog te Hoogerheide verbleef én er nog een kind doop-
te op 1 september 1903.

We vernemen eerst iets omtrent pastoor W nen op 8 juli
1904. H kr gt dan toestemming van het bisdom om voor een
overleden kind met "uitvaart" f 4,-- te rekenen en zonder
H. Mis f 1,80. (2)

0p 15 december 1906 vraagt pastoor W nen om, vanwege de
beperkte ruimte in de kerk, een assistent te mogen hebben.
0f h hem gekregen heeft weten we niet. Vanaf 6 augustus
1906 was Bernhard T. Smoor kapelaan te Hoogerheide. (3)

0ver deze man, B. W nen, die zes jaar pastoor te Hooger-
heide was, z n we weinig te weten gekomen.

T dens z n pastoraat werden 532 kinderen gedoopt, overle-
den er 242 personen en werden er 122 huwel ken ingezegend.(4)
Het topjaar van de geboorten was 1903, dus het eerste jaar
van z n pastoraat, met 104 geboorten. In datzelfde jaar
stierven 38 personen. (5)

Pastoor w nen moet voor z n dood a1 geruime t d ziek z n
geweest. Na 2 februari 1909 z n geen inschr vingen door
hem in de parochieregisters meer gevonden.

H overleed op de l5e juli 1909 in de ouderdom van 59

jaar. (6)
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"Die 21 Julii hujus parochiae Benedictus Franciscus W nen actate
59 annorum."(7)

Deze priester is te kort pastoor geweest om te Hoogerheide
belangrgke dingen te kunnen doen.
In de openstaande plaats benoemde de bisschop van Breda
Adrianus Adam H. van de Noort tot pastoor.

NDTEN (Voor afkortingen, zie blz. 13)

1. Inventaris benoemingen L. Merkelbach van Enkhuizen in B.A.B.
2. Doos 254 in B.A.B.
3. Doos 254 en Inventaris benoemingen L. Merkelbach van Enkhuizen

in B.A.B.
4. Doopregister R.K. Parochie Hoogerheide 1875 - 1915,

Doodboek 1833 - 1904 en 1904 — 1963 en Huwel ksregister 1880 -
1970. P.A.H.

5. Zie noot 4 voor geboorten en overledenen.
6. Inventaris benoemingen L. Merkelbach van Enkhuizen in B.A.B.
7. Doodboek 1904 - 1963. P.A.H.

. God heeft een _eeuwi_g verbond met hem
~ gesloten en hem het priesterschagconder Zljn

volk gegeven.‘ , cl.)-45, 8..
In dc gebeden der geloovigen en‘ in het

H Miao er defpriesters wordt unbevolen’
dc Ziel van Zaliger ~ . ,

DEN ZEER EERW. HEER - .' ,
" BENEDICTUS FRANCISCUS WIJNEN.

Geboren te Hoeven ~ Z) Febr. I850,
Priester gewiid 1) Mel I814,
Klpelllll te umswurde 31 Dec. 1815,
Kapelaan te l-lulst 28 Sept. :1.
Kapelaan te Bergen-op-Zoom 27 Juni I ,
Kapelaan te Wouw 4 Sept. 1%,.
Kapelaan tc Oosterhout I Dec. 1889,
Pastoor te Boschkapelle 25 Febr_ I897.
Pastoor te Hoogerheide. ._ 28 Aug. INS.

aldaar overleden na voomen te vnn .de
.l-I. Sacramenteu den l5den jull l .
It hebg verd yoor het goede ; de schoon-

heid van w huis en de woonplaats Uwcr‘
heerlukheid bcmind; gedenk mij deswegens,
o eet. -Zoo kome dan Uwe barmhartigheid
over ons, omdat wij op -U vertrouwd hebben.
Op Maria stel ik mign vertrouwen, op Haar
vcstig ll: mline hoop. -

Dierbnre familie, troost U bii mign heengaan,
w%ulIen elkander weerzicn, en id voor mil.

ne dierbarc Parochianep, lk heb U l11en_
bemind in hot. H Hart van jezus. 'Gcdenk
lnljne woo:§1eI:,' ‘die ik_tot U heb gesproken.

n e .Vergcet m| _
. Eerw. Ned,‘ gedenk miiner, als glj aandlel
altar den Heeren zult staan. .

_ Bemlnd :1] overal het H. Hart vnn Jenn!
ll!) dagen a aat. ‘

3‘ II]! Jgznn, Bnrnhartlgheld I Kl) d. a oat.
1'-3 , _P.‘G. M._Vcrdu1t, Hoogerheide. - -



-266-

FEESTLIED
tergelegenheid der lnstallatie

van den

ZeerEerwaarden Heer Pastoor A. A. H. v. d. NOORT
Hoogerheide 21. September 1909.

Het blijde feest van heden
Stemt geest en hart tot vreugd;
Het geldt ons aller Vader,
Den Leidsman onzer jeugd
Wij willen Hem thans eeren
Als Priester van Gods Kerk,
En brengen Hem ons hulde )b.
Bij d’aanvang van zijn werk.) '5-

ln liefde saam vereenigd
Voor 's Heeren Altaartroon
'1‘reedt Hij thans op ls Herder,
Als Vader in deez’ woon.
Met moed zal Hij volbrengen
Zijn heil'gen, zoeten plicht, g
En, liefde voor ons allen )b.
Maakt Hem den arbeid licht.) ‘S

Wij allen hier vergaderd,
Wij bidden vurig af
Den zegen van den Hemel,‘
Voor Hem, Dien God ons gaf.
Moog' Hij -hier doen verrijzen
_Een tempel, God ter eer,
Waar wij te zaam aanbidden)b.
Ons aller Opperheer. ) '5

VVij zullen Hem dan steunen,
Niet enkel door gebed,
Maar ook door na te leven
Des Heeren heil'ge wet.
En deze Congregatie
Van de Onbevlekte Maagd
Zal immer zich beijvren )b.
Te doen. wat Hem behaagt.) ‘S

O God, verhoor ons beden
Op dezen zaal'gen stond
Voor onzen nieuwen Herder,
Dien Ge in ons midden zondt.
Wij bidden _en wij smeeken,'
Wij zingen allen luid;
Stort op ons aller Vader )bis
Uw rijksten zegen uit. )

'Boekhandel' G janssen, Bergen-op-Zoom.
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HOOFDSTUK 15

ADRIANUS ADAM H. VAN DE NOORT

Adrianus Adam H. van de Noort werd op 3 oktober 1865
te Dongen geborenen tot pastoor te Hoogerheide benoemd op
23 juli 1909. (1)

In het prille begin van z n pastoraat te Hoogerheide horen
we niet veel van hem.

0p 6 februari 1910 schr ft h namens het kerkbestuur een
brief naar de bisschop van Breda.
Deze brief zal tevens een aanloop z n naar de bouw/verbouw
van de tegenwoordige kerk te Hoogerheide.

H begint aldus:

"Monseigneur,

Het kerkbestuur van de parochie van 0.L.V. Hemelvaart te Hoogerheide
geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat algemeen door de paro-
chianen verlangd wordt de bestaande kerk door een nieuwe te vervangen.
Dat de plannen met goedkeuring van Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid
opgemaakt door den Heer Jac. van Gils, architect te Rotterdam, volgens
begroting zullen vorderen f 64 000,-- of f 71 500,-- naar gelang de
toren geheel of gedeeltel k zal worden gebouwd.
Dat van deze som f 10 000,-- kunnen worden genomen uit de deposita.
Dat het overige zo goedkoop mogelgk zal moeten worden. Dat, volgens
het advies van de architect, eenige schildering zal moeten worden
aangebracht voor_i f l 300,--. Dat de bouw der kerk tot gevolg zal
hebben het repareren en vernieuwen van meubelen en het uitvoeren van
eenige kleine werken:_1 f 1 600,-— voor het laatst genoemde en ruim
f 1 500,-- voor het eerste.
Dat voor de b komende werken :_f 4 500,-- beschikbaar is in de deposita
Genoemd bestuur neemt de eerbiedige vr heid Uwe Doorl. Hoogw. te ver-
zoeken de noodige machtiging te willen verleenen, om over te gaan tot
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Het oude kerkje van voor 1910.
Na de l9e eeuwse verbouwingen.

Het oude kerkje van voor 1910.
Na de l9e eeuwse verbouwingen.
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Nieuwe kerk te Hoogerheide in aanbouw, 1910
Het oude kerkje ging er in op.
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de bouw der nieuwe kerk, de daarvoor vereischte gelden op te nemen
en genoemde b komende werken te mogen uitvoeren.
Namens het kerkbestuur voornoemd,

A. v.d. Noort, Voorzitter, J. v.d. Moer, Secretaris.
Pastoor." (2)

Het fiat van het bisdom werd al op 7 februari 1910 gegeven.(3)

Pastoor Van de Noort laat op 22 februari 1910 aan monseig-
neur‘|~eten: "0vertuigd van de belangstelling Uwer Doorl. Hoogw. in
den uitslag der gehouden aanbesteding is het m een aangename plicht
te melden, dat van de 21 inschr vers de laagste was de Heer Stevens
te Roosendaal. Dat uit de ingewonnen informatie bl kt, dat de aannemer
solied en de borg voldoende is. Dat hem het werk gegund is met den
toren voltooid voor de som van f 58 200,-- terwgl de begrooting was
f 65 000,--. Dat de leaning tegen 3% % mislukt is en het kerkbestuur
heeft moeten besluiten tot eene lening a 4 % tegen 98 %.

Van Uwe Doorl. Hoogwaardigheid
de nederige dienaar,
A. van de Noort, pastoor." (4)

De schr fw ze van de pastoor is kort maar krachtig, maar
een kleine vergissing of 'n leugentje zit er toch wel in.
In z n schr ven van 6 februari 1910 stelde h namel k:

"f 64 000,-- of f 71 500,--, naar gelang den toren geheel of gedeel-
tel k zal worden gebouwd."

De pastoor heeft alles nogal vlug voor elkaar gekregen,
want op 4 december 1910 vraagt h aan de bisschop het vol-
gende: 0f h door ziekte van de deken
le. De nieuwe kerk zelf zal mogen w den.
2e. De kruisweg zelf opnieuw mag w den, of dit zal laten

doen door een pater Capuc n.
3e. Het nieuwe tabernakel te doen w den. (5)

0f de kerk op 4 december 1910 al geheel gereed is, weten
we niet, maar op 21 december 1910 komt de pastoor op de
proppen met een reglement voor de verpachting van de zit-
plaatsen. (6)
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Eerste—steenlegging van de nieuwe kerk in 1910
0nder het pastoraat van pastoor Van de Noort.

Eerste—steenlegging van de nieuwe kerk in 1910
0nder het pastoraat van pastoor Van de Noort.
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Schr ver heeft vele jaren geleden een dergel ke verpach-
ting van kerkstoelen eens meegemaakt. Er speelden zich
b het"opbieden" weinig verheffende tonelen af. Een gebeu-
ren, dat in een gew de omgeving niet op z n plaats was.

0p 3 april 1912 verzoekt pastoor Van de Noort aan de bis-
schop een gedeelte van het kerkhof, dat vroeger een v ver
was, die door een haag stak, te dichten, te zegenen en
als kerkhof in gebruik te nemen. (7)

Dit was niet zo onpraktisch, omdat de nieuwe kerk groter
was dan de oude en verder van de straat af stond dan de
oude. Door dit gegeven moest men aan de achterz de van
de kerk een stuk van het kerkhof inruimen. Grond aankopen
was duur en de kerk had in haar totaliteit wel wat meer
gekost dan de kale aanneemsom van f 58 200,--.
Volgens het bestek no 27 van architect Van Gils uit Rot-
terdam was de gehele kerk "met den toren voltoo d" begroot
op f 68 012,--. (8)
Behjken we de "Rekening en Verantwoording van den bouw der
Nieuwe Kerk te Hoogerheide, loopende over de jaren 1910,
1911 en 1912", dan kwam men in totaal nogal wat hoger uit:

" Totaal der uitgaven voor het Hoofdwerk A f 74 412,23%c
Totaal der uitgaven voor de b werken B f 5 911,21
Totaal Generaal der uitgaven __f_80_3Z3,_5l§g"

De rekening werd door het kerkbestuur goedgekeurd op 16
februari 1913. De vicaris-generaal van het bisdom, P. Hop-
mans, gaf er op 19 februari 1913 z n fiat aan. (9)

Men weet nu wanneer de"nieuwe"kerk te Hoogerheide werd ge-
bouwd en wat de totale kosten waren. 0nze huidige kerk is
dus heden i 78 jaar oud.

Later, in november 1913, kwam er nog een nieuwe kruisweg
b . De kosten hiervan vielen buiten het bestek en de to-
taalrekening. (10)
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- 213 - REGLEMENT
HUGH DE '\'ERT"."'LCHTINLi DER ZITPIJ-ATSEH

IN DE PAROCIIIEKERK
‘W’-.N O. L. ‘VRUUW IIEPI-1E[.Ve\ |.RT

TE IIUUGICRIIEIIJE.
R35! III :<.G>:

!\R'l'. 1.
De 1.'erp:||:l1t|: ‘frollwcnplazutsc bevinden

zich in het miLIdI:'11.=cT'|i|| der kerk; dc ver-
|1ru:lm: |na|1ncT1|1‘aalsen in dc zijhanken.

ART. 2.
Dc -.'nr]"1.1|::11ti|1|_{ rlcr opengevnllun plaatsen

;_f|;51;:|'|iI:::lt telken jare np |’|Cl. iI..'B5t #311 D116-
lmninpfcn, vnor nnimteris één jaar.

ART. 3.
Dr: vcrpaciite piaalscn worden aanstonds

op na.=|m geschreven. Gran plaats 1-::m,len:1j
dom enne ninuwe v|:r|‘:a|:l11irrg, vnn den eenen
persoon up don anderen c-vergaan, behalve
op inwonende 'hl'IisgI:rl<mten.

ART. 4.
Tcdcrc p:u*.l1te1‘ op wiens naam drr verpacht:

|.I:u\1s is in|;nscl1r1:ven, tmlinitdt rlczelve ge-
rIn*1:nrl:: I‘!-l'l|}CPIlHil.iC1'l tijd Hi} heeft het recht

__ 3 ..._

ART. T
NFr'11i:1|1d ]1:~1\F'r 1‘r'r||l_ op (I1; \.'r_,-|~p:|(:|11r; pinata,

1.-r1-r>!'.=1|r![:|' do [1-H|_“i11.*IFjH1 \'r~|+|:1r|1'| an Llr: nnrlm
rlrs ]1ru".11l:'rs fur i11.‘iEi1f'ij'l.'il1f_: is n]1gr'g|1\'cn_

H|'iT- 3.
"l'nn|' rll-ca :r.i1|:|n:1ts is f‘.<Tl1!? 5-orn nis inzct

i:{'1I.'|.||1i, |r<:r1|:L'irrl llii l'lDlll'i'I§_[ '|'I.'f1r:]l|I~|:pi.1al5
niet j'_11_1flI1‘l=.|

]Jil |1.1r_11':1;§ is.’
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:11? £1r1r.~.l:1 s-mr|l .'-;1nni:?1‘:| f [5,—-
Ll‘-1 u'1""'-"3-I‘-I" ll I1 II Eli
-rIL1d1*1':T:1. H H H 5,—-
c]:!'I.'it!'r:i1'! I, _, H 3,51]

‘Poor do Mannunplaatuan
is 11:21 in1:|r:|g |]L1|1 fllIil up f3.5 .

Van do $:l.m'ler| ::11 r.|:: pinnisen in dg
lr:1T|i~:c:|I_ dim: l1i::1'. vrrpnclit Ii_iTl,’|‘|‘I:1§; £11101‘ Ben
i:_triur 11:21}! uik wm'dcn g::1n:1:1'kt op dc volgende
\".'l'f}l"\‘-' 1'|1'liC :

"u':u'| (In ner lrr :§1'|:‘|rt srnclctni llitsiljilcnd
voor vrnllwrr Wmr [5 cent in dc ll Mis |:l1
1|.'nnr IU cunt in hut I.-ml‘.

"Jan -:!E:lw<*.r:¢.|e soort .==|nP|r!n.' uilsluiten.-d
vnur 1.'rrmwc'r1 voor 10 ccnl; in dc I! hlisen
vnur 1")’, cunt in llrt I_.nl'.

‘Ir.-ran IiP_‘. rlrrrtlr: I’-?f'l1"lf[ .';lm".|r:Il1f 11i1$|tlit|:|1|;|
voor vrrJ|.w.'m1 vuor El C1!l'|1' in dc 1|. His cn
voor 3 cent in hut Lnf.
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Van dc vierde soort stoelen in hetmid-
dcnschip: uitsluitend door vrouwen voor 2
cent in dc H. Mis en voor l cent in het Lol.

Van de plaatsen in dc bankcn en de
stoelen en dc zijbanken, uitsluitend door
mannen; de eerste bank aan beide kanten
achter de verpachte plaatsen voor lOccnt in
de H. Mis en voor 5 cent in het Lol.

Dc overige plaatsen voor 2 cent in de
H. Mis en voor 1 cent in het Lof,

- ART. 9.
In de bankcn mogen nimmer meer personen

plaals nemen, dan het aantal plaatsen be-
draagt, waarvoor de bank is ingericht.

De pachrer mag een ander Op zijnc plaats
laten zitten op deze voorwaarde:

Kindcren beneden 7 jaar voor niets;
Personen van het huisgezin voor niets;
Andcre personen tegen betaling van het

bedrag vastgcsteld in art. 8 voor de soort
van stoelen, waaronder dc verpachte zit-
plaats valt;

Voor het plaats nemen op eene verpachte
mannenplaats, tegen betaling van 4 cent in
dc II Mis on 2 cent in het Lof.

Kinderen tusschen 7 en 8 jaar voor halfgeld.

ART. 10.
Kinderen, die nog verplicht zijn 's Zondags

den Catheclvismus bij te wonen, kunnen plaats

274: —
-.—5—

nemen in het kruis der Kerk, dc meisje§ 88!!
dcn EvangeIiekant,de jongens aan den EpI$!¢|-
kant, tegen betaling van I cent In de H~
Mis op Zondagvn en geboden Fccstdagen.

In het Lof cn op werkdagen voor meta.
Op werkdagen en onder het Lof mogen

geen kinderen in de vrlje banken achter m
dc Kerk plaats nemen, tenzij in gezelschap
hunncr ouders.

ART. ll.
Allen die plaats nemen op eene verpechtc

zitplaats, dlcnslbudcn uitgezondefd. V¢"b|"d¢"
zich om in de H. Missen, |n dc schaal der
Kerk, ten minste I cent te o 'eren.

ART. l2.
Zij die aan de voorwaarden, bij dit regle-

ment vastgesteld, niet stiptelijk veldoen, of
die het voor hen gestelde bedrag m dc Jam'-
lijksche kollekte dcr Kerk met betalen,_vcr-
bcurcn daardoor alle recht op het b¢lIll¢"
of pachten eencr plaats.

ART. 13.
Geschillcn, vcrgissingen enz., welke blj dc

verpachting ontstaan, of daaruit voortspmlten,
worden zonder tegenspraak door het Kerl_<-
besnmr beslist en uitgewezen. Ook zal In
all;-5, waarin door dit reglement niet is voor-
zien, bij onverlmonte verwikkeling door het
K1-rl<hestuur beslist worden.

_.5_

ART. I4.
In dc gevallen bij art. I2 en I3 uitgedrukt

lzan van het besluit vnn het Kerkbcstunr,
binnen den tijd van 8 dagen, in hoogcr
beroep gegaan worden bij Z. D. Hoog-
waardighcirl'dcn Bisschop van Breda.

Allen, die eene plaals pachten, verklaren
zich aan dc uitspraak van den Bisschop te
zullen onderwerpen.

Aldus opgemaakt en vastgesleld in de
vergadering van het Kcrkbesluur op 9 De-
cemher l9lO.

A. v. d. NOORT, Voorzittcr.
JAC. v. (I. MOER, Secretaris.
ANT. MELSEN.
ANT. JACOBS.
ALPH. JACQBS-MIGIELSEN.

Gezien en goedgekeurd: Breda, 21 December 1910.
P. HOPMANS, Vic. Gen.

van den Bisschop van Breda.

-ii-i-_i_.
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Er kwam weer eens een "gift" of legaat. Dit keer een ten
bedrage van f 3 U00,-— uit de nalatenschap van Mej. Petro-
nella Blankets. Dit bedrag diende om, ingaande 17 november
1914, voor haar en haar verwanten H. Missen te laten doen
tegen een stipendium van f 2,—- per H. Mis. (11)

In 1915, zonder nadere datum, schenkt de familie Adr. van
Ganzen 125 Russische gouden roebels om van 1915 tot 1939,
dus 25 jaar lang, voor vier bloedverwanten jaarl ks een
zielemis te laten doen a f 1,50. (12)

Het kerkbestuur stelt op 4 november 1915 de bisschop op
de hoogte van haar plannen met de gelden van de "b zondere
Fondsen". Z verzoeken monseigneur hieraan toestemming te
willen geven.

"Monseigneur,

Het kerkbestuur van de parochie 0.L.V. Hemelvaart te Hoogerheide
geeft met verschuldigde eerbied te kennen, dat de gelden der b zondere
Fondsen, z nde: 1e. uur der aanbidding, 2e. 0.L. Vrouw, 3e. H. Kruis
en Gods Hart, 4e. H. Antonius, tot een gezamenl k bedrag van i f 800,--
met 31 dec. aanstaande in de Kas der kerk zullen worden gestort, en
op de rekening over 1915 zullen worden verantwoord in afdeling 2 der
inkomsten. Dat de inkomsten en uitgaven voortaan op de Begroting en
op de rekening der kerk zullen worden verdeeld, als op het supplement
hierb gevoegd, op de begroting over 1916. W verzoeken Uwe Doorl.
Hoogw. te willen toestaan, dat op rekening van de Kas van de Kerk
voortaan zullen gezongen worden: 1 Heilige Mis op 13 Juni t.1.v. de
H. Antonius, 2 Heilige Missen ter ere van het Goddel k Hart in de
maand Juni en een H. Mis op elke Zaterdag der Meimaand. Dus 4 of 5
tesamen, hoogstens tot een bedrag van f 28,-- en ingeval van goed-
gunstige beschikking op dit verzoek, de b gaande Suppletoire Begroting
over 1916, te willen goedkeuren en ons een exemplaar terug te zenden.

Hoogerheide, 4 Nov. 1915. Namens het Kerkbestuur,
De voorzitter, A. v.d. Noort.
De secretaris, J. v.d. Moer." (13)
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BROEDERSCHAP
——-— vnn don ———-—

Heiligen Cornehus
—-——— PAUS on MARTELAAR ————

opgq-semi ii» do Parochiokork
te HOOGERHEIDE

waar do Heilige 0 bijzondere wijza
‘VOI'Q8l‘d wordt dan 1,6” September en
zeven llnrnnvolgendo dagen.

Godurende deze Octnf is eon volle
a aat, toovoegelijk aan do geloovige
Zielen in het Vagevuur, be vex-dienen,

0

N‘mo

»
>

gelezen H. Mis worden 0 gedro. en
voor do levende en overleden leden
der Broedersclmp.

4'. Blj het overlijden van elk lid
zal in zljne parochiekerk eene H.Mis
gelezen worden.

5°. Alle eerste Zondagen van de maand
zullen voor het beeld van den H.001‘-
nellua onder alle Diensten gewijde kaar-
sen brauden, en zullen nu de Diensten
do Reliquieén van den Heilige vereerd
worden.

Dit reglement kan niet gewijzigd
worden, dan met goedkeuring van Zijne
Doorluchtige Hoogwaardigheid den
Bisschop van Breda.

De Directeur dezer Broederschap ii
de Pastoor van Hoogerheide.

Gezien en goedgekeurd
Balm, 26 Augustus 1912.

De Bisschop vnn Breda,
f P. LEIJTEN.

Vidimus et ermittimus ut prmefata
indulgentia pug icetur

1" P. LEIJTEN, Epus. Bred.
out nun autumn. n$n - on - toon

op voorwaarde dat men biechbe, com-
municeere, gedurende de Ootaaf de Pa-
rochiekerk te Hoogerheide bezoeke en
daar bidde tot voortplnnting des Geloofs
en volgens de meening van Z. H. den
Paus.

1°. Het doel, bij do instelling dezer
Broederschap is, de godsvrucht tot den
H. Cornelius meer en meer uitte brei-
den, en door zijne veelvermogende voor-
spraak den zegen over do kinderen af
te smeeken, en de genezin te verkrijgen
van stuipen, jlcht en valfende zlekten.

2°. Om lid be zijn van deze Broeder-
schap moel; men ingescln-even worden
in een daartoe bestemd register en jam‘-
lijks eene bijdrage betalen van 25 cent.
Deze l>i_jdrage zal jaarlijksch aan huis
worden opgehaald. Ook kinderen, die
tot de jaren van ven-stand zijn gekomen,
kunnen als lid worden aangenomen.

Voordeelen nan de Broederschap
verbonden.

3°. Onder de Octaaf van den H. C0|'—
nelius zal eene gezongen ll. Ills ge-
schieden voor do leVeld0- en eene voor
deoverledenleden van de Broederschap.
De overige dagen van de octaaf zaleen

In Hoogerheide wordt de H. Cornelius b zonder
vereerd.
De keuze was tevens van belang voor extra
inkomsten voor de kerk.
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De supplementen waren er niet b . Niet zo erg overigens.
Het is en was in de parochies een "spel om de knikkers",
hoe je het ook bek kt.
De kerkbesturen, met de pastoor als voorzitter, zaten in
een strak keursl f ten opzichte van het bisdom. De niet
aflatende str d en verzoeken om geld, in de vorm van b —
dragen, giften, collectes, etc. werkte en werkt vermoeiend
op de clerus en de gelovigen. Naar de gelovigen toe heeft
de openheid in deze aangelegenheden alt d te wensen over
gelaten. Veelal kwam die openheid pas als het kalf a1 zo
goed als verdronken was. In vele gevallen was de bereid-
willigheid om te geven dan niet groot meer. Zou het met
betrekking tot deze materie aanbevelenswaardig z n de ge-
lovigen te horen en hun te vertellen dat het om hun paro-
chie, hun kerk en hun geestel k leven gaat?

De doorsnee-gelovige is in iedere t d in de verwachting
van een eeuwig en gelukkig bestaan na dit aardse. Hoeveel
miljoenen zielemissen z n er a1 niet gedaan en zullen er
nog gedaan worden. Dit ondanks de huidige ge1ooFsverf1au-
wing.

Om dit mede deelachtig te worden schonk Mej. Anna Daalmans,
weduwe van Wilhelmus Joosen, op 6 december 1915 f 500,--
om na haar dood zielemissen te laten doen. (14)

Intenties als deze z n goed. Z geven hoop en vertrouwen
aan wie het betreft en de "str dende" parochiebesturen
kunnen de centen goed gebruiken.

we keren terug naar pastoor Adr. van de Noort. H was in
zekere zin een oorlogspastoor. De jaren 1914, 1915 en een
gedeelte van 1916 vielen in z n pastoraat te Hoogerheide.
Zoals het vroeger met de zitplaatsen in de kerk was, man-
nen en vrouwen gescheiden, handelde h ten opzichte van
een nuttig dier, precies andersom.
H moet goed oog gehad hebben voor de nood en armoede der
arbeiders, vooral in de eerste wereldoorlog. Z hadden een
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Saanengeiten in een weide te Hoogerheide
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karig bestaan. De vette os van het gezin was het varken en
de geit was de koe van de arbeider.
waar veel geiten z n, is men in een armoedig land, of ar-
moedige streek. Geiten waren er op de hoge zandgronden van
west—Noord—Brabant tot aan en in W.0. II te over.

Pastoor Van de Noort zag dus het magere bestaan van de min-
deren. H zag ook hun magere geiten, voortkomende uit een
mengelmoesje van ondefinieerbare rassen. Um de arbeider
betere geiten te bezorgen, kocht h twee Saanen bokken aan.
De Saanengeit was de beste geit van die t d, en is ook
thans nog b liefhebbers zeer gewild.

De bakermat van de Saanengeit is de vallei van de Saane,
een z rivier van de Aare in het kanton Bern, Zwitserland.
De Saanengeit is een forse geit zonder horens. Ze is kort-
harig, al of niet met baard of bakkebaarden. Ze is sneeuw-
wit van kleur, zwaar gebouwd en heeft een flinke uier.
De melkgift is zeer hoog; b goede voeding i 800 liter per
jaar. Bovendien is ze rustig en vriendel k van aard. (15)

H bedeelde de geitenhouders met een geschenk van de eerste
orde, want h stelde de bokken ter dekking beschikbaar.
Hield h , zoals we a1 weten, in de kerk de seksen geschei-
den, hier b de geiten werkte h mee aan de vereniging ter
verhoging van de melkgift.
Uudere mensen, die dit nog weten, vertelden de schr ver
dat men pastoor Van de Noort wel eens smalend de "bokken-
boer" noemde. Bedoeld als scheldnaam was het niets meer of
minder dan een erenaam, ten volle verdiend.

Pastoor Van de Noort heeft zich doen kennen als een recht
op het doel afgaande, doortastende man. H liet de ons zo
vertrouwde kerk na, en had een open oog voor de noden van
z n t d.

Tot 23 juni 1916 was h pastoor te Hoogerheide. Toen werd
h naar een andere plaats geroepen.
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Up dezelfde dag, 23 juni 1916,werd te Hoogerheide benoemd
Joseph Hippolyte M.C. Laane.

NOTEN (voor afkortingen, zie blz. 13)

GD\lO’\U'lJ>\:~lI\1l-—'

. Inventaris benoemingen door L. Merkelbach van Enkhuizen in B.A.B

. Doos 254 no 16 - 41 in B.A.B.

. Ibidem, no 105.

. Ibidem.

. Ibidem.

. Ibidem, 9 - 21.

. Ibidem.

. Kosten volgens bestek van Architect J. van Gils. Bestek no 27
P.A.H.

9. Rekening en verantwoording over de bouw der nieuwe kerk betref-
fende de jaren 1910, 1911 en 1912. P.A.H.

10. Doos 254 in B.A.B.
11. Ibidem.
12. Ibidem.
13. Ibidem, 9 — 240.
14. Ibidem.
15. Oosthoek Encyclopedie 1968, deel 13 blz. 49 en "Geiten" door

F. Rogers, Zuidboek B.V. Den Haag, blz. 21 en 22.
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HOOFDSTUK 16

JOSEPH HIPPOLYTE MARIA CORNELIS LAANE

Joseph H. Laane werd op 27 mei 1867 te Roosendaal geboren.
H ontving de priesterw ding te Hoeven op 10 mei 1894.
H was kapelaan te weesp, Graauw, Bavel en Breda. Op 30
mei 1913 werd h tot pastoor benoemd te Wil1emstad.(l)

Op 23 juni 1916 werd pastoor Laane tot pastoor van Hooger-
heide benoemd.
Reeds op 7 juni 1917 stuiten we op een schr ven van hem

aan de bisschop. H vraagt toestemming om de kerk te mo-
gen verbinden met de pastorie. Dit was reeds voorzien b
de bouw van de nieuwe kerk, zo schreef h . Toen was echter
al het voorradige hout nodig geweest voor de bouw van de
toren. Graag zou h dit werk tot stand brengen, doch enkel
zonder bezwaar voor de kerkekas. (2)

De pastoor was te Hoogerheide midden in de 1e wereldoorlog.
Oorlog verwildert de zeden. Dit was ook te Hoogerheide het
geval, alhoewel de oorlog niet op Nederlands grondgebied
werd uitgevochten.

Er waren te Hoogerheide inkwartieringen van soldaten, sol-
daat/commiezen en marechaussees. Langs de grens met Belgié
had de Duitse bezetting van Belgié de zogenaamde "elec-
trieke draad" gespannen om smokkelar en ander ongewenst
verkeer tegen te gaan. De genomen maatregelen konden dit
toch niet helemaal voorkomen.
De "bezetting" van Hoogerheide door soldaten, waaronder
niet—katho1ieke, van overal uit het land, werkte verkerin-
gen in de hand die niet alt d de goedkeuring van ouders
en geestelgke overheid wegdroegen. De levendige smokkel-
handel en het verhoogde "uitgaansleven" schiepen een broei-
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erige atmosfeer en menig ouderpaar dacht: "O, Heer, hoe
houden we onze dochters binnen."

Dat een en ander gevolgen had lag voor de hand. we hebben
er maar enkele gevallen uitgelicht om de sfeer weer te
geven.
Up 13 juni 1917 verzoekt pastoor Laane aan de bisschop
Theresia T. uit Zandvliet zonder doopbew s te laten trou-
wen. Aangetekende brieven komen i.v.m. de oorlog onbe-
stelbaar terug. (3)

Er z n meer van dergel ke soort zaken uit die tgd te be-
speuren.

Het aantal onwettige kinderen was hoger dan normaal. B
de dopen waren er heel wat gevallen die zich, om een man,
maar meestal om een vrouw te huwen, Rooms Katholiek lieten
dopen.

In 1918, het laatste oorlogsjaar, beklaagt pastoor Laane
zich op 27 maart b de bisschop. H zit weer met twee
bruiden, die Belgische meisjes z n. Ze z n wel goed katho-
liek, maar door de oorlogstoestand hebben ze geen doopbe—
w s. H verwacht dat de oorlog nog lang zal duren en vraagt
hen te mogen trouwen.
Het verhaal is identiek aan dat van Theresia T.

De pastoor heeft echter nog meer te klagenz
"Wat erger is, Hoogerheide is door een hoop ingekwartierde soldaten
overvallen, teveel om ze goed te kunnen huisvesten.De toestand is
voor de zedel kheid in huis verschrikkel k. wil m hopel k, of een
kapelaan doen bineren om een soldatenmis te doen." (4)
De pastoor zit er dus lel k mee en het is nog niet over.

In juli 1918 gaat er weer een bericht naar de bisschop:
"De onderw zer G.H.,die omtrent Juni-Juli 1918 als soldaat-commies
is gelegerd, is met een katholiek meisje uit Hoogerheide in kennis ge-
komen. De ouders waren ertegen, doch nu z n ze een burgerl k huwel k
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aangegaan. H wil zich nu laten bekeren, maar h moet eerst afzonder-
l k gaan wonen. H heeft nu daarin toegestemd, maar het is echter nog
de vraag, of h eerder protestant gedoopt is." (5)

Het bedoelde paar E.H. en J.W. is te Hoogerheide toch ker-
kel k gehuwd op 5 augustus 1918. De bruidegom heeft zich
tevoren, op 1 augustus 1918 R.K. laten dopen. (6)

Er is in 1918 nog een geval van een jongen die b een
meisje een kind heeft. De jongen, zoon van ouders die een
vr ongunstig bekendstaand café uitbaten, heeft sinds enige
jaren z n pasen niet meer gehouden. Aanvankel k weigert
men het kind te dopen. Uiteindelgk stelt pastoor Laane,
dat het kind met een "goede"peter en een "goede" meter wel
gedoopt zal kunnen worden. (7)

In die t d kon het bestaan dat men iemand de doop weigerde,
het eerste sacrament dat de dopeling tot lidmaat van de
Kerk maakt. Iets om over na te denken.

Er deden zich, vooral op het einde van de oorlog en kort
daarna gevallen voor, die we omwege van de banaliteit niet
vermelden.
Het zgn in feite de gevolgen van een abnormale toestand,
die zich steeds onder soortgel ke rampen hebben voorgedaan.
wanorde is de kiem voor de zedeloosheid.

De sterftec fers waren in de oorlogsjaren vr hoog, vooral
onder de kinderen en Belgische vluchtelingen. Stierven er
in 1913 39 parochianen, in het eerste oorlogsjaar 1914 wa-
ren er dat 77. Er overleden toen 35 kinderen, die hun
eerste communie nog niet gedaan hadden, 1 communicant "mi-
nores", 31 ouderen en 18 Belgische v1uchte1ingen(ouderen
en kinderen samen).
In 1915 waren er maar 34 overledenen. Er stierven geen
vluchtelingen. Deze waren vertrokken. Van die 34 overle-
denen hadden 16 kinderen hun eerste communie nog niet ge—
daan.
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R.K. Gymnastiekvereniging "Hercules
Foto uit i 1918.
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In 1916 overleden er 45, waarvan 29 kinderen die nog geen
communicant waren.
In 1917 z n er 49 overledenen: 15"majores"(ouderen) en 34
"pueri" (kinderen).
In 1918 overleden er 33, waarvan 15 kinderen; nog alt d
45 % der gestorvenen.
Al in 1919 daalde het sterftecnfer drastisch. De kinder-
sterfte nam at en bleef achter b het sterftec fer der
ouderen.(8)
De oorlog van 1914-1918 was een ramp, vooral voor de kin-
deren en ouden van dagen.
Net als na iedere oorlog moet het een verlichting geweest
z n, dat het voorb was. Hoogerheide was geen oor1ogster—
rein, maar had er toch door geleden. D, ja, behalve z ,
die, zoals in iedere oorlog, grote winsten gemaakt hadden

Maar nu toch geheel iets anders: het onderw s.
Het onderw s was in die t d te Hoogerheide een zaak van
belang. Het is vooral het bnzonder onderw s, op confes-
sonele grondslag, geweest, dat de stoot heeft gegeven,
waardoor kerk en school hand in hand gingen.

Te Hoogerheide ging de gemeentel ke openbare school op
1 september 1922 over naar de parochie van 0.L.V. Hemel-
vaart. (9)
Intussen was men op 19 juli 1922 in de gemeente Woens-
drecht bezig met het aanleggen vaneen electriciteitsnet.
Pastoor Laane vraagt om aansluitingen:

"Monseigneur,

Daar de electriciteit in mgne parochie word aangelegd, acht ik het
noodzakelgk daaraan mee te werken, en de kerk, met pastorie, patronaats-
gebouw en het huis van het hoofd der school, met een paar plaatsen
electrisch te verlichten.
De gezamenl ke onkosten zullen ongeveer f 2 500,-- bedragen. Daar ik
dat bedrag nog in deposito heb staan, meen ik Uwe Doorl. Hoogw. te
mogen vragen dit werk te kunnen doen.
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Van Uwen Doorluchtige Hoogwaardigheid
de dienaar in Christus
J.H. Laane, pastoor." (10)

0p de toestemming hoefde pastoor Laane niet lang te wach—
ten. Die kreeg h reeds ‘s anderdaags op 20 juli 1922. (11)
Het b zondere van het gemelde schr ven is: men vernoemt
hier voor de eerste keer het patronaatsgebouw. Nader on-
derzoek heeft aangetoond dat het patronaatsgebouw reeds in
de jaren 1917-1918 op de grond van Mej. Maria Johanna Cor-
nelia Jacobs, op perceel D 1002, aan de Hu bergseweg is
gesticht. (12)

De school kreeg dus wel licht, maar Financieel was het
met de overname nog niet helemaal rond. Hierover schrgft
de pastoor op 5 januari 1923 naar de bisschop:

"Monseigneur,

Mag ik Uwe Doorl. Hoogwaardigheid hiermede verzoeken, mg toestemming
te verlenen, tot het lenen van f 16 486,—— welke gelden noodzakelgk
zgn voor de overname der school, n.1. voor waarborgsom aan de gemeente
f 4 686,--, en voor drie maanden salaris aan de onderw zers f 4 800,-—.
Daarb komen nog f 7 000,—— voor de aankoop van het schoolhuis.

Hoogachtend,
Van Uwe Doorl. Hoogw.
de dienaar in Christos
Jozef Laane, pastoor." (13)

Binnen v f dagen had pastoor Laane bericht dat hem dit
werd toegestaan. (14)

Pastoor Laane zat in 1923 in zgn laatste levensjaar. Maar
wie was deze man, die te Hoogerheide maar 7 jaar pastoor
was?
Volgens zeer betrouwbare bronnen, waaronder mensen die hem
goed gekend hebben, was h een goedhartig pastoor. De ar-
men hadden zgn zorg, en h was dikw ls bereid hun lasten
in de mate van het mogel ke te verlichten.
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Boven: Priestergraf pastoor J.H. Laane + 1923

0nder: Gedachtenisplaatje pastoor Laane
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Gedonk In uwe Godvrnchtlge gobedon
I do Lia! vnn Znllgor

d DEN ZEEREER“/. HEER ' '

l Ioseph Hippolyte Maria Cornelia
3 Inslgrwlg

~ geboren to ROOSENDAAL, 27 Mei 1867 on
’ OVQHIGOH 10 HOQGERHEIDE, 31 Juli 1923,

; voorzien V81 do H.H. Sncrnrnontqn
. dtr ntervendon. - '

Priestar gowljd to Hoeven, 19 Moi 1894.
> AC|’\t0l’IQf|VO|QOI‘II Kapelaan tn VVIOIP,
' GFIIUW, Bavol, Breda,

Pastoor tn,Wllla1-nstud, 30 Mll 1913, on
I Pastoor to Hoogerheide, 23 Juni 1816.

» O God, ik heb U verheerliikt op aarde, ik heb
het werk volbrucht, dat Gii mii hebt op-

gelegd ~. . . . en nu kom ik tot U, Gil immers
= hebt mu qeroenen. .
I v loan. XVII 4, 13 en 1 Reg. lll S.

__ Medeliiden had miine ziel met den arme. Heb
'-(nu ook) medeliiden met mii. Luc. XVIII 38.

Geliefdc parochianen, God is miin getuige
hoe ik U liefhcb in het hart‘ van Iezus

Christos. Gedenkt miin woord, dat ik tot U
gesproken heb. Phil. I 8. loan. XV

- Dierbure Familie, troos! U, dat ik dit ellendig
, leven verlaat, om het riik der ceuwige

glorie binnen te gaan. . H. Cath. v..5ier_\a.
»-:3 En gii, Eerw. Breeders, gedenkt 'p1i}n_er nap

' het Altaar des Heeren. H. Monica. 1
Miin Iezus barmhartigheid. Zoet h<1r.%Ian Maria,

wees miin heil. H. Frqnciscus, bi voor mii.

DNUKZ J. VAN POLL S\IVKEII\]KK| IOOSENDRAL
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Uit mondelinge overlevering is ons ter ore gekomen, dat
h aan behoeftige bruidsparen het verschuldigde voor de
huwel ksmis kw tschold. H zei dan: "Houden jullie die
centen maar, want die zult ge nog hard genoeg nodig hebben

De laatste aantekeningen van pastoor Joseph Hippolyte
Laane in het trouwregister der parochie dateert van 18
april 1923. (15)
Pastoor Laane stierf op 31 juli 1923 te Hoogerheide en
we

Z n graf werd enkele jaren g eden op het kerkhof geopend
en zgn stoffel ke resten op een andere plaats op het kerk-

rd daar op 3 augustus d.a.v. begraven.

Joseph Hippolyte Maria Cornelis Laane parochus te Hoogerheide
actate 56 annorum mortius est 31 Juli et sepultus 3 August 1923
rite is sacramentis minutis 5 R.D. J. Middelaer par. Woensdrecht,
baptizatus 27 maii in Roosendaal." (I6)

hof onder een zerk herbegraven.

Als opvolger van Joseph Laane werd op 10 augustus 1923
Harry Bernhard W ting benoemd. (17)

NOTEN (Voor afkortingen, zie blz. 13 )
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HOOFDSTUK 17

HARRY BERNHARD WIJTING

Pastoor W ting kreeg het pastoraat van Hoogerheide dus op
10 augustus 1923. Vele ouderen zullen deze pastoor, die
bgna 14 jaar te Hoogerheide zou verbl ven, nog gekend heb-
ben.
we lezen voor ‘t eerst over hem wanneer op 10 februari
1924 het kerkbestuur voor f 5 000,-- aan effecten (4 % ren-
te) met toestemming van de bisschop verkoopt. (1)

H bl kt de kerk aan een inspectie onderworpen te hebben.
0p ll) april. 1924 rneldt l1 :"B de bouw van de kerk bl kt er te
weinig lood en zink te z n aangebracht. Een en ander verkeert in
slechte staat, er is geknoeid." (2)

Wear hebben we zoiets toch meer gehoord?
Maar in dit geval nog wel aan het huis van de Heer!

In een brief van dezelfde 10 april 1924 meldt h aan de
bisschop:

"Monseigneur,

0nze kerk vertoont van binnen zulke lekken, dat het priesterkoor in de
middelste drie travees één watervlakte l kt, en dat de regen en vooral
de sneeuw op verschillende plekken onzer kerk natte plekken hebben
achtergelaten van wel 4 a 5 m2.
0p twee plaatsen regende het in de afgelopen winter zoo door dat heel
ons torenuurwerk verroest is en 't zangkoor enkele malen dreef van
het water. Meermalen heeft men in vorige jaren, maar vooral in dezen
winter met z n sneeuwmassa's, op verschillende plaatsen emmers in de
kerk moeten zetten, om het vallend water op te vangen. De zoogenaamde
lekken in de goten werden gerestaureerd maar alles te vergeefs!
Thans nu het goed weer is geworden, heeft architect Horsten, geholpen
door eenige vaklui het dak en de goten geinspecteerd. Wat reeds meer-
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dere malen gezegd werd, is thans duidelgk gebleken: Men heeft b
het bouwen der kerk aan de goten te weinig zink gebruikt. Slechts half
genoeg zink en in het geheel geen lood, zoodat er massa's water in
plaats van in de goten tussen de gebinten terecht komt.
Het zink, 64 m’ op de bodem van de klokketoren, is zoo verweerd, dat
men er door heen trapt. Ook in de goten is de zink reeds op zeer veel
plaatsen verweerd.
Per begrooting van de allernoodzakel kste herstellingen geeft het
voor het dak_i f 500,-- onkosten, terwgl de allereerste herstellingen
in het overig gedeelte van de kerk ook ongeveer een zelfde som zul-
len bedragen.

Dan wordt echter onder toezicht van een architect alleszoo hersteld,
dat de herstelling afdoende is. De volgende jaren kunnen dan de vol-
gende herstellingen geschieden, welke thans nog zonder groote schade
kunnen wachten.
Monseigneur, eerbiedig vraagt het kerkbestuur van 0.L.V. Hemelvaart te
Hoogerheide U.D.H. machtiging tegen genoemde sommen die hoogst nood-
zakel kste herstellingen te doen aanbrengen.
Namens het Kerkbestuur, Monseigneur van U.D.H. de nederige dienaren,

H. W ting, voorzitter
A. Jacobs, scris." (3)

De "nederige dienaren" hebben toch ook wel geweten dat de
kerk onder architectuur gebouwd was en dat daarbg de "so-
lide en betrouwbare" aannemer onder het wakend oog van de
architect destgds flink, maar zéér oneerbiedig geknoeid
had. Regels stellen is één, ze naleven is twéé!

Dan mogen we heden met wat achterstallig onderhoud aan
onze kerk zitten, maar wat daar dest ds gaande was, liegt
er helemaal niet om.

De pastoor c.s. kon gerust zgn. Per kerende post kreeg h
permissie tot herstelling. (4)

De lezer zal intussen wel bemerkt hebben, dat nieuwe pas-
toors in den beginne de neiging hebben tot bouwen, herstel-
len en verbeteren.
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0p 23 september 1924 had pastoor W ting weer een ander ge-
val van herstel en bouw. Hierover bericht h aan de bis-
schop:

"Monseigneur,

In onze kerk z n slechts twee biechtstoelen ingebouwd. Ten gebruike
van de 2e Kapelaan dient een oude biechtstoel welke de kerk ontsiert,
en in zulken staat verkeert, dat dezer dagen juist onder het biecht—
horen, het bovengedeelte in elkaar gevallen is, zoo dat het een wonder
mag heeten, dat noch de priester, noch de biechteling letsel heeft
ondervonden.

Een nieuwe biechtstoel, ingebouwd en afgewerkt als de twee bestaande,
zal naar mening van den architect-opzichter der kerk ten hoogste vgf-
honderd gulden kosten (eene begrooting welk volgens de berekening de
vaklui wel wat te hoog schgnt). Eerbiedig vraagt het kerkbestuur van
0.L.V. Hemelvaart te Hoogerheide U.W.D. machtiging, dien ons inziens
noodigen biechtstoel te doen aanbrengen, welks begrooting w hierb
insluiten.
Monseigneur, namens voornoemd Kerkbestuur in alle eerbied van U.D.H.
de nederige dienaars.

H. W ting, voorz. Jacobs, scris." (5)

Zgn die priester en biechteling even goed weggekomen.
Je zou zeggen een wonder in de biechtstoel. Het is ook mo-
gelgk dat de zonden dermate waren, dat de biechtstoel er-
van instortte.
Als we aan het einde van z n pastoraat z n persoon belich-
ten, zullen we trachten bepaalde zaken te verklaren.

De pastoor kon, mede door dit voorval, op de goedkeuring
van z n plan vertrouwen.
Die goedkeuring geschiedde reeds op de 24e september 1924.(6)

De pastoor sch nt, wat zgn bouw—, herbouw- en uitbreidings-
plannen betreft een bepaalde tactiek te bezitten. Stap
voor stap gaat h verder tot alles naar z n zin is.
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0p 15 Februari 1925 heeft h weer iets op z n verlangl stje
en schrgft h , natuurl k namens het kerkbestuur, nog eens
een verzoek naar de bisschop:

"Monseigneur,

wegens de slechte regeling der zitplaatsen in onze kerk moeten er een
paar honderd mannen Zondags bl ven staan. Een ernstige poging om hier-
in verandering te brengen, strandde op de accoustiek der kerk. Vol-
wassenen willen het kruis der kerk (z beuken) niet bezetten, w l men
er de predikant niet kan verstaan. Nu de versleten biechtstoel in
de kerk is opgeruimd, is er plaats gevonden om nog 30 gewone kerkstoe-
len b te zetten. Eerbiedig vraagt ons kerkbestuur U.D.H. machtiging
deze voor de pr s van f 500,—— aan te kopen.
Monseigneur, namens voornoemd kerkbestuur van U.D.H. nederige dienaren

H. W ting, V.Z.
Jacobs, scris." (7)

Schr ver, die de pastoor zelf ook gekend heeft, k kt toch
wel een beetje op van deze brief.
Iweehonderd mannen heeft h in de kerk nooit zien staan.
Er stonden wel een aantal, maar 200 zou b na de helft van
de mannel ke kerkgangers z n geweest. Bovendien los je dit
probleem niet met 30 stoelen op. Trouwens de mannen die
bleven staan, het waren er veel minder, die wilden nergens
gaan zitten.
Sommige
in alle
ren van
als het

In
de
H
de

In

predikers waren slecht te verstaan. Pastoor W ting
geval niet. Soms was zgn gepreek als het fluiste-
een beekje om dan plotseling weer verder te gaan
donderen van een waterval.

ieder geval, z n verhaal deed het voortreffellk, want
secretaris kwam aan het geschr f niet te pas.
verkreeg op 16 februari 1925, dus haast onmiddell k,
toestemming.(8)

het jaar 1926, op de 7e juni, gaat het verhaal weer ver-
der. Het begint op een litanie van verzoeken te l ken.
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"Monseigneur, -

Door knoeier en met de goten b het bouwen der kerk is deze van bin-
nen grotendeels doorgeregend, en is het gele besmeersel zo besmeurd,
dat raad moet worden geschaft om het inwendige een dragel k aanzien
te geven. De schilder—1eraar van de ambachtsschool te Bergen op Zoom,
die zomers vr is, en gelegenheid zoekt om zelfstandig kerkschilder
te worden, heeft aangeboden haar op een fraaie en voordelige w ze te
schilderen. Voor rekening van een onbekende weldoener heeft h reeds
het priesterkoor beschilderd en zoo, dat heel de parochie het wensel k
acht hem de beschildering van heel de kerk op te dragen. lntekenl sten
voor giften ineens en giften b wekel kse of maandel kse afbetaling
brengen zooveel op, dat w in staat worden gesteld, om hem heelemaal
te laten schilderen. Voor het stellingwerk en het voortdurend opbou-
wen en verplaatsen, zullen w nog duizend gulden nodig hebben. De ren—
te hiervan is reeds meer dan gedekt, w l b deze gelegenheid a1 onze
schulden van 5% % en 5 % in schulden van 3% en 4 % z n geconverteerd
geworden. WU vragen machtiging aan U.D.H. tot het aangaan van eene
lening van f 1 000,-— tegen 4 %.

U.D.H. nederige dienaren
H. W ting, voorz. Jacobs, secris." (9)

De pastoor kreeg de toestemming weer en kon door naar de
volgende statie.

0p 10 oktober 1926 schrgft h een volgend verzoek:

"Monseigneur,

BU het bouwen der kerk is sch nbaar vergeten ter linkerz de voldoende
riolering aan te brengen.A1s het water van die z de van het dak loopt
stroomt het naar het Kerkhof en vandaar naar het erf van de familie
Moors. Het kerkbestuur vraagt aan U.D.H. om riolering aan te mogen
leggen. De begrooting is geraamd op_i f 125,--.
Van U.D.H. nederige dienaren, etc. etc." (10)

De l2e oktober 1926 gaat het bisdom accoord. (ll)

Het volgend signaal is alwéér reparatie en herstelperikel.

l1

l1

i
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De bisschop wordt op 19 april 1927 meer bedacht met een

aanvraag.

De pastoor deelt mede dat h een schr ven van architect
Horsten uit Bergen op Zoom, die in 1924 en 1926 inspecteur
van het kerkgebouw is geweest, heeft ontvangen.
HU heeft een denkbeeld gegeven wegens de gepleegde knoeie—
r en. "Reeds drie achtereenvolgende jaren z n de verschillende goten
en kilgoten met hun onderliggende vermolmde planken geheel moeten
worden vernieuwd. Dit jaar moeten de nog overgebleven goten, kapellen,
waar het water langs de muren begint te dringen, vernieuwd worden.
00k de kleine toren wegens het slechte lood en zinkbedekking, het
hout helemaal vermolmd is. Dus nieuw hout met lood en zink. De leien
op het dak laten, de een na de ander, los, w l z niet zoals moest
met koperen haken, maar met verkoperde zeren haakjes z n vastgehecht,

die nu allen verroest en zo dun geworden z n als een speld. Er z n
i 19 000 leien.
In 1926 z n inplaats van de aangevraagde lening van f 1 000,--
slechts f 500,—— geleend wegens de enorme uitgaven voor het dak,
sluit de jaarrekening met een deficit van f 374,——, terw l nog f 506,--
van de rekening der goten en gewelven op 1927 moet worden overgebracht.
wq vragen het hopel k laatste herstellingswerk te doen uitvoeren en
een machtiging tot het aangaan ener lening van ten hoogste twee dui-
zend gulden.

Uwe D. Hoogw. nederige dienaren,
H. W ting, voorz.
Jacobs, secris
Alph. Jacobs Migielsen." (12)

Het bisdom gaat accoord op 29 april 1927. (13)

Eindel k eens iets anders dan repareren. Hoogerheide bezat
gedurende zeer lange t d in het "R ke Roomse Leven",toen
het kerkbezoek hoog en de bemoeienis met het maatschappe—
l k en verenigingsleven groot was, twee kapelaans.

Deze gaven, heel normaal, ook godsdienstonderw s op de
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lagere school aan de Nieuwe weg.
De schr ver herinnert het zich nog als de dag van gisteren
In z n schoolt d waren dat Jan Frans Devolder, van 27 ok-
tober 1926 tot 21 augustus 1935 kapelaan te Hoogerheide,
en Govert A. Driessen van 21 december 1927 tot 27 januari
1932. (14)
Het was een zeer apart tegengesteld stel: Devolder, een
flink uit de kluiten gewassen man met een ietwat groot
hoofd bedekt met donker, enigszins krullend haar. H was
nogal traag in z n bewegingen. Waarsch nl k werd dit ver-
oorzaakt door de alt ddurende hoofdp n, waaraan h leed.
Kapelaan Driessen was een blonde, lenige man met stekelig
haar en van middelmatige grootte. De grote hobby van kape-
laan Driessen was motorr den. H bezat een "Harley David-
son" met breed stuur. Schr ver ziet ze nog r den: Driessen
ging met de hoogst mogel ke snelheid over de bonkige
"kinderkoppen" van de Hu bergseweg, en kapelaan Devolder
ineengedoken op de hevig verende duozit, die zo tekeer
ging, dat de passagier er ieder moment dreigde af te val-
len.

Eén ding hadden ze gemeen: ze waren beiden beresterk. TH-
dens de godsdienstles kon je je beter goed gedragen. Zo
niet, dan werd men verzocht even naar voor te komen. Bin-
nen handbereik volgde er dan een dreun dat horen en zien
je verging. Daar deed je gewoon niets tegen, want in die
dagen was een klap van een geestelgke eigenl k een klap
van God zelf.
Daar kwam nog b , dat omstreeks 1930 de grote wereldcrisis
uitbrak, die in Nederland tot 1940 zou voortduren. Het was
een t d van onderdanig en braaf z n, zowel op geestel k
als burger1 k—maatschappel k gebied. Men had een groot,
meestal te groot respect voor wat men boven zich had.
Na de Tweede Wereldoorlog z n de toestanden van de derti-
ger jaren binnen vr korte t d verdwenen. Maar of dit al-
les een voordeel is geworden, mogen we gerust betw felen.
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Maar keren we terug naar het terrein van de "Kerk".
Vader J.P. stuurt op 19 augustus 1932 een brief naar de
bisschop van Breda met het verzoek om z n zoon, die eerst
in Oudenbosch en later in Breda de kweekschool heeft afge-
maakt, tot volontair te Hoogerheide aan te stellen.
Z n zoon, J.A.P., heeft echter geen godsdienstdiploma. 0p
deze gronden is h op 23 augustus 1932 afgewezen. (15)

In 1934, op 14 juni, is er nog wat schoolnieuws.
Een t del k hoofd is aan de jongensschool drie maanden werk-
zaam geweest a raison van f 25,-- per maand. Er is op 4
juni 1934 ook een volontair aangesteld tegen een vergoeding
van f l0,-- per maand. (16)

Dit waren nu echt "beloningen" uit de "goede oude crisis-
t d".

Over pastoor Harry W ting hebben we tot aan z n emeritaat,
ingaande 30 maart 1937, niet veel meer vernomen. (17)

De pastoor, die we tamel k goed gekend hebben, was een vr
theatraal man, geneigd tot overdr ving. Dit kwam tot ui-
ting in z n preken, maar scheen ook door in z n brieven.
H had weinig affiniteit met de bevolking. Pastoor W ting
is de eerste pastoor geweest, die men in "burger" heeft
zien lopen. B die gelegenheid ondernam h meestal een
busreis. Is dit een zuiver waarde—oordeel, w denken het
niet. Het z n niet de mensen, die hart en nieren doorgronden.

In de plaats van de Z.E.H. H. W ting werd Gerardus F.J.
Konings tot pastoor van Hoogerheide benoemd. (18)

NDTEN (Voor afkortingen, zie blz. 13 )
1. Doos 254 in B.A.B. 2. Ibidem. 3. Ibidem. 4.Ibidem, no 762 conc
5. Ibidem. 6. Ibidem, no 1971 conc. 7. Ibidem. 8.Ibidem, no 242 conc
9. Ibidem. 10 Ibidem. ll. Ibidem, no 1514 conc. 12. Ibidem.
13. Ibidem, no 446 conc.
14. Inventaris benoemingen door L. Merkelbach van Enkhuizen in B.A.B.
15. Doos 254, no 389 in B.A.B. 16. Ibidem, nos 389 en 302.
17. Inventaris benoemingen door L. Merkelbach van EnkhJizen in B.A.B.
18. Ibidem.
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HOOFDSTUK 18

GERARDUS F.J. KONINGS

Gerardus Konings werd op 8 april 1888 te Roosendaal gebo-
ren en tot pastoor te Hoogerheide benoemd op 30 maart 1937

(1)

De eerste de beste zondag na z n aankomst preekte h in
de kerk en vroeg al direct om geld. H beéindigde z n
preek met de woorden:"Als de boeren niet meer klagen en de
pastoors niet meer vragen, dan vergaat de wereld".
Dat was een waarheid als een koe. Toch bleek t dens de
loopbaan van pastoor Konings te Hoogerheide de waarheid,
ieder zgn waarheid te z n.

Pastoor Konings ontwikkelde al vr spoedig na aanvaarding
van z n pastoraat, evenals velen van z n voorgangers, een
idee dat geld kostte.

H liet einde augustus 1937 een centrale verwarming aan-
leggen, die op f 4 000,-- was begroot. (2)

0p 21 september 1938 volgde er een geluidsinstallatie, kos-
ten f 825,--. De collecte hiervoor bracht f 525,—- op.
Men moest dus f 300,-- b leggen.

Het patronaatsgebouw stond, sinds de "oprichting" van het
gebouw, nog steeds op de grond die eigendom was van Mej.
Maria Johanna Cornelia Jacobs. 0p 16 december 1939 werd
van het perceel D 1002 een gedeelte, groot 18 are en 98
centiare, verkocht aan het R.K. kerkbestuur van de R.K.
parochie van Hoogerheide. 0p dit gedeelte was in 1917/1918
het "patronaat" opgetrokken. De verkoop vond plaats voor
dezeer lage som van f 300,--. (3) De opstand, de gebouwen,
werd geschat op f 4 000,-- waarvoor geen kw ting is ge-
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Twee verenigingen uit de periode van "Het R ke Roomse
Leven".

H. Kindsheid in 1939.
Rechts boven: Adr. Besters.
Rechts onder: W.A.Wil1emsen.

K.J.V. - K.J.M. uit 1937.

Achterste r : Nelie Bu k +, Celine v.d. Kasteele en
Kapelaan Slotemaker.

Derde r : Jaantje Konings, Lies Adriaansen, Marie
Cornelissen (Woensdrecht), Net de Doo ,
Marie Sebrechts en Dien Jansen.

Tweede r : wies Plompen +, Wies de Doo , Coba (dienst-
meisje Burg. V.d. Meulen) en Julia v. Pul.

Eerste r : Net van 0evelen, Jaan Oerlemans, Dien
Stu ts en Kaat van Pul.

De foto is genomen in de z.g. koeienpad v. h. klooster.
Achter de groep is de speelplaats te zien. In het hoekje
de kapel van het H. Hart.
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schied. 0ver deze som dienden wel registratierechten te
worden betaald.

Dit is de laatste vermelde hande1ing,voordat op 10 mei
1940 in Nederland de 2e Wereldoorlog uitbrak. Daarmee werd
een t dperk afgesloten van een decennium, 1930 - I940,
waarin de gewone man het hard te verduren had. Een t dperk
waarvan we zelf de negatieve kanten aan den l ve onder-
vonden hebben.

Kerk en Staat hadden veel macht en ze gebruikten deze niet
alt d op een rechtvaardige manier. Er werd in onze streek
geen vereniginkje opgericht, of de kerk had er een vinger
in de pap. Het dagel ks leven was er van doortrokken.
Er waren er zoveel, Rooms—Katho1ieke verenigingen en in-
stanties, dat we ze niet allemaal meer weten en ook niet
allemaal meer hebben kunnen achterhalen. Hiervoor, in ver-
band met deze geschiedenis, een welgemeend excuus.
Het was in feite zo, dat de Rooms Katholiek door al dit
soort kerkelgke activiteiten en nevenactiviteiten zo ge-
bonden was, dat h haast niet meer kon zondigen. Dit moet
uiteraard ook de bedoeling geweest z n van deze to over-
dadige bemoeienis met het geestel k/maatschappel k leven.
Men werd er niet mee geladen, maar overladen en dat terw l
het grootste deel der bevolking in die t dspanne door de
zeer grote werkeloosheid en zeer lage lonen in kommervolle
omstandigheden verkeerde. Enige priesters, kapelaan David
Slootmakers, kapelaan te Hoogerheide van Z1 augustus 1935
tot 23 september 1938 en kapelaan Martinus Cos n, kapelaan
te Hoogerheide van 27 januari 1932 tot 16 april 1952,
trachtten de bevolking op te beuren. Kapelaan Slootmakers,
alhoewel maar kort, té kort, op Hoogerheide, trok zich het
meest het lot der minder bedeelden aan.

De landel ke overheid, in de vorm van ministers, 2e kamer
en senaat, liet het in verband met de te hoge werkeloos-
heid volkomen afweten. De crisist d was in Europa en Amerika
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Hoogerheide: Interieur van de kerk met het oude plafond.

Woensdrecht: Interieur van de oude kerk voor w.0. I1.
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wel algemeen, doch in Nederland nam men geen adequate maat-
regelen om de werkeloosheid te bestr den. Men bezuinigde
en bezuinigde tot vr wel alles uitgezuinigd was.
In Nederland waren wél de lonen en de uitkeringen, maar
niet de pr zen van het levensonderhoud, nog alt d inge-
deeld in klassen. 0nze streek viel in de laagste klasse,
dus de laagste lonen en uitkeringen. De lonen veel en veel
te laag, en de werkelozensteun was te hoog om van dood te
gaan en te weinig om van te bl ven leven.
Er waren wel garantielonen, doch de werkeloosheid was zd
groot en de solidariteit zo klein, dat de garantielonen
zelden of nooit werden uitbetaald. wie op het garantieloon
aanspraak wilde maken, vroeg in feite om z n ontslag.
Dus mondje houden mwbraaf z n, want vele anderen stonden
klaar om die plaats in te nemen.

Voor de werkelozen was er stempelplicht en b verdienen b
de uitkering werd radicaal afgestraft. Cafébezoek was uit
den boze en zo werden deze mensen van alle kanten bedreigd
Er waren enige zeer dunne pleisters op de wonden van de
werkelozen: goedkoop gehakt in blik van onbekende herkomst
en goedkope margarine van zeer slechte kwaliteit.
Zo hield mU Bt8r—president Col n de gulden hard, keihard,
maar een groot deel der bevolking had geen guldens om uit
te geven.
0nze grote Rooms Katholieke voorman, minister Romme, meen-
de het gevonden te hebben. Als de werkeloze één kwartje
per week zou sparen, dan legde de Staat daar één kwartje
per week b . Men had echter geen kwartjes, amper centen.
Het hele gedoe was een zeer grote belediging voor het ver-
pauperde volksdeel.

0p het einde van de dertiger jaren was Duitsland op de top
van z n herbewapeing en bereidde de oorlog voor.
0p het platteland en in de fabrieken van Duitsland ont-
stond daardoor een groot tekort aan arbeidskrachten. Ne-
derland loosde z n werkelozen naar Duitsland. Z0 kon het
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beuren, dat in 1940 Nederlandse soldaten bestookt werden
met wapens, die ze zelf mee gemaakt hadden. De gehele cri-
sist d, 1930-1940, door was de werkmens een wegwerpartikel.
Het ontbreken van de nodige bescherming van een goede soci-
ale wetgeving en de onwilligheid van de overheid om hier-
voor te zorgen, hadden dit van hem gemaakt. Met deze treu-
rige achtergronden gleden we de oorlog in.
Reeds geruime tgd voor de oorlog was in Nederland de N.S.B.
opgericht die met de Duitsers sympathiseerde.Toen de oor-
log eenmaal een feit was, kon men zich er alleen maar over
verwonderen, dat het er niet méér waren. De verpauperde
werkelozen en de ten dele werkelozen hadden te veel moeten
doorstaan.

Reeds enige dagen na het uitbreken van de 2e Wereldoorlog
in Nederland, daags na de 2e Pinksterdag 1940, vallen de
Duitsers Hoogerheide binnen. De te hulp geschoten Franse
soldaten bieden hardnekkige weerstand, doch kunnen de
Duitse opmars niet verhinderen. Enige Franse soldaten sneu-
velen, aan huizen en lander en is schade toegebracht en er
is een aantal stuks vee gedood.

Het volk, geconfronteerd met de oorlogshandelingen, be-
zoekt massaal de H. Diensten. Het spreekwoord zegt:"Nood
leert bidden" en dat heeft men gedaan, de hele oorlog door.
In den beginne was de Duitse bezetting wel draagl k, doch
naarmate de oorlog zich uitbreidde en de kr gskansen voor
de Duitsers verliepen, werd de bezetting ondraagl ker en
eisten de Duitsers meer en meer op.
Aangaande het verloop van de oorlog omtrent Hoogerheide
e.o. verlaten w ons in grote trekken op het memoriaal van
kapelaan Cos n, die een en ander in episoden heeft beschre—
VEH-

T dens de gevechtshandelingen in mei 1940 sneuvelden uit

de parochie Adrianus Versw ver, L. Le s en Martinus Plompen,
terwgl Frans Konings werd verwond. (4)
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Het voor de oorlog aangelegde vliegveld werd door de Duit-
sers in bezit genomen, uitgebreid en met een verdedigings—
gordel omgeven. De Duitsers gebruikten het vliegveld "De
Eendenkooi" voor het stationeren van eenmotorige jagers. (5)
Na verloop van t d werden alle artikelen door toedoen van
de Duitsers, o.a. afvoer naar Duitsland, schaarser en
schaarser. Aanvoer van overzee kon vanwege de oorlog niet
meer plaats vinden, zodat tengevolge van genoemde omstan-
digheden bepaalde producten tot i 5 jaar né de oorlog
slechts op bonnen van het dustributiesysteem verkr gbaar
waren.
Hierdoor werd het leven harder en harder en aan vrede viel
voorlopig niet te denken.
Het dagel kse leven ondervond steeds meer hinder van de
voortschr dende oorlog. Bekwame en nodige mannen, ook ter
plaatse, werden gedwongen in Duitsland te werk gesteld.
Enkelen lieten er het leven, doch de meesten keerden, al-
hoewel ondervoed, terug.
Anderen, hoewel weinigen, traden in Duitse kr gsdienst.
Van hen is het grootste gedeelte zich, door allerlei om-
standigheden, niet meer te Hoogerheide komen vestigen.
Weerstanders doken onder om eerst weer na de oorlog boven
water te komen.
Josephus Adriaansen, een Engelandvaarder, werd opgepakt b
een dropping boven Noord-Brabant en is door de Duitsers
doodgeschoten.

BOMBARDEMENTEN.

In het begin van de oorlog, b het binnenvallen van Hoo-
gerheide, werden enkele Duitse bommenwerpers in het lucht-
ruim boven Hoogerheide/Woensdrecht neergeschoten.

Kapelaan Cos n maakte melding van bombardementen op 27
november 1940, 24 juni 1941, 25 juni 1943 en verder op
het vliegveld op 17 augustus 1943, 18 augustus 1943, 5
september 1943, 19 september 1943, 3 oktober 1943, 9 okto-
ber 1943, 20 oktober 1943, 24 oktober 1943. Verder nog op
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25 februari 1944, 10 april 1944, 25 mei 1944 en 14 septem-
ber 19aa. (5)
0p dat moment was de beslissing over het verloop van de
oorlog reeds een feit. De Duitsers waren overal op de te-
rugtocht en de val van "'t Derde R k" was aanstaande.

Ofschoon er gedurende de oorlog veel werd gebombardeerd,
vielen er naar rato weinig slachtoffers. Al moeten we be-
denken dat ieder oorlogsslachtoffer er een te veel is.

Volgens opgave van kapelaan Cos n vielen Henricus Nieuw-
laat, echtgenoot van Joanna Koolen; Jac. August n, echt-
genoot van Lisa Maas uit Putte. Louis de N s, zoon van
Frederik de N s en Joanna van 0staay, liep een zware voet-
wond op, waarvan h grotendeels is hersteld. (6)

Ondertussen was er op het parochiele vlak niet zo heel
veel nieuws te rapen.
0p 16 oktober bericht het kerkbestuur aan de bisschop dat
de openbare jongensschool, die in 1922 naar de parochie is
overgegaan, de waarborgsom, f 4 686,-- over 20 jaar, terug
dient te krggen. De burgemeester zal deze som van f 5 000,-
eerdaags overhandigen. Men zal nog een fundatie van f1000,-
ontvangen van de Gezusters Willemen, samen f 6 000,-—.

Gezien er nog een amortisatieschuld is van f l65.000,-- wil
z deze gelden gebruiken om deze schuld terug te brengen.
Accoord volgde. (7)

Tot na de oorlog is er geen uitgebreid nieuws van of over
pastoor, kerkbestuur of kerk. Er waren vanwege de geboden

dat men
de vlakte

en verboden van de Duitsers waarsch nl k redenen,
zich, op "herderl ke" brieven na, zeer w s wat op
hield.

Dndanks dit alles gebeurde er toch wel iets in deze verwar-
rende duistere t d. Niet alleen moest men overal b avond
verduisteren, men moest vanaf 24 maart 1943 de klokken
ontberen. 0p deze memorabele dag stalen de Duitsers de
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klokken uit de torens van Woensdrecht en Hoogerheide. (8)
In juni 1943 was men verplicht de radiotoestellen b de
bezetter in te leveren. (9)
Niet iedereen heeft hieraan voldaan, zodat menigeen nog
naar de "Engelse zender" en "Radio Uranje" kon luisteren.
Hieraan was het nodige gevaar verbonden, want wanneer men
hierb geatrappeerd werd, dan kon men op een veroordeling
rekenen.
Het was waarsch nl k te veel risico naar "Engeland" te
luisteren. De "Heren" daar zaten hoog en droog in Enge-
land en hadden, volgens schr ver, te weinig weet van de
toestanden in bezet Nederland. 0m de stemming erin te hou-
den waren hun uitzendingen wel goed. Als het er echter op
aan kwam hun raadgevingen op te volgen, dan diende men
zich dikw ls eerst terdege te bedenken.
Van diegenen die hun radio hebben ingeleverd, hebben wei-
nigen hun toestel ooit terug gezien.

De oorlog vorderde en vorderde in het nadeel der Duitsers.
Die vorderden ook, maar dan fietsen, auto's,karren, paar-
den en mensen.
Deze werden gebruikt of ingezet om de geallieerde opmars
aan het westel k front tot staan te brengen, of te vertra-
gen. Aan het oostel k front waren de Duitse legers, na hun
verpletterende nederlaag in de winter van 1941/1942 b Sta-
lingrad, onafgebroken op de terugtocht. In de winter van
1944 bevonden de Russen zich in Polen.

Na de doorbraak in Normandié aan het westel k front bewo-
gen de geallieerden zich in lange dagmarsen naar het noor-
den. Begin september 1944 werd Antwerpen genomen. wie van
de ouderen herinnert zich niet "Dolle Dinsdag", 5 septem-
ber 1944, toen de Duitsers volledig het hoofd kw t raek-
ten en w dachten dat de bevr ding voor "morgen" zou z n.
Hoezeer hebben we ons vergist. De Duitsers hergroepeerden
zich en klampten zich vast aan het Albertkanaal.
Begin oktober 1944 konden de geallieerden dit kanaal over-
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steken en vanaf toen bewoog zich een talr k leger, zwaar
bewapend en met een overmacht aan materieel, in onze rich-
ting.

0p 7 oktober 1944 bevonden er zich geallieerde troepen,
voornamel k Canadezen, op het grondgebied van de Gemeente
Woensdrecht. De gevechten waren gedurende 16 dagen hevig
en zwaar. (10)
De str d, zeer summier door Dr. De Jongh weergegeven in
zgn "Het Koninkr k der Nederlanden in de Tweede wereldoor-
log" (deel 10a: hoofdstuk 7) was zo zwaar, dat Canadese
soldaten schr ver meedeelden, zoiets nog niet te hebben

meegemaakt.

De Duitse legergroep Chill heeft de landtong naar Zuid-
Beveland tot het uiterste verdedigd. De botsing met de
aanvallers was verschrikkel k. Zeer veel soldaten sneuvel-
den, en ook burgers kwamen om. Toen de kruitdamp optrok,
was Woensdrecht zo goed als helemaal vernietigd en Hooger-
heide zeer zwaar beschadigd.

De bewoners van onze dorpen achter de Duitse linies z n
meestal naar Bergen op Zoom gevlucht. Die achter of in de
Canadese linies vluchtten naar Putte, Ossendrecht en Zand-
vliet.
Volgens mededelingen van kapelaan Cos n zaten er in 0ssen-
drecht en Zandvliet samen 2000 vluchtelingen.In Bergen op
Zoom zouden er ook i 1000 gezeten hebben. De situatie in
acht genomen heeft de geestel kheid zich als echte her-
ders doen kennen.

Het weerzien met dorp en straat was verschrikkel k. Ver-
schillende gezinnen hadden doden te betreuren De Heren
Dons en Iriks waren door de Duitsers omgebracht en verder
waren er gezinnen die niets meer hadden, dan hetgeen ze
aan hadden. De bevolking leek als van de"Hand Gods" gesla-
gen: doden, gewonden en velen alle bezit, buiten hun grond,
verloren.
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Foto boven:
De zwaar getroffen kerk
van Hoogerheide medio
oktober 1944.

Foto rechts:
Restauratie van de
toren in 1948.
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De kerk van Woensdrecht was vernietigd, de "Stompe Toren"
voorgoed weggevaagd. In Hoogerheide waren de kerk, het
klooster en het patronaat zeer zwaar beschadigd.

Schr ver zelf keerde op 23 september 1944 te Hoogerheide
terug en bracht op 1 november 1944, Allerheiligen, een
bezoek aan Woensdrecht.
Het dorp was één puinhoop. In de eenmansputjes zaten nog
dode soldaten in de meest bizarre houdingen. 0p de Neder-
heide was het één grote ravage. Vele pantsers lagen als
kapotgetrapt, luguber speelgoed door elkaar. 0ver Woens-
drecht, dat er als een gebombardeerd kerkhof uitzag, hing
een l klucht, de lucht van rottend vlees. wie het slagveld
in die dagen heeft bezocht, zal het nooit meer vergeten.

Alles en alles was te herdoen. Toen kwam de beste karak—
tertrek van de Brabander boven. H had diep, heel diep,
moeten buigen, buigen als het riet, maar zoals het riet
richtte h zich weer op. Men begon eigener beweging orde
te scheppen, en zich, hoe primitief ook, weer in te richten

Het leven kwam weer op gang en het verenigingsleven, dat
gedurende de oorlog een kw nend bestaan leidde, stak de
kop weer op.
Het grootste gedeelte van de jeugdverenigingen bevond zich
onder de paraplu van de geestelgke beschermers en adviseurs
Fanfare-, tonee1- en voetbalactiviteiten overtroffen zelfs
binnen vr korte t d hun vooroorlogse omvang.

Met de opbouw van de vernielde huizen en gebouwen ging het
stroever. Er was een geweldig tekort aan bouwmaterialen
en b herbouw of grote reparaties was sloop het eerste wat
moest gebeuren eer men de opbouw aan kon vatten.

Het gedwongen "schoolhouden" in verschillende hulplocaties
gedurende de oorlog was né de oorlog niet direct verdwenen
Het kerkbezoek, groter dan ooit, kon, na provisorisch her-
stel van het klooster, in de kloosterkapel plaats vinden.
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Aan de kerk en pastorie was zeer zware schade toegebracht.
Aanvankel k moest de toren van het schip worden gescheiden
en werd het achterste deel van het schip in orde gebracht
om er de diensten in te houden. Het duurde vr lange t d
voor de kerk min of meer in z n oude glorie was hersteld.
Toch bl ft men oorlogsschade b na alt d zien. Men kan im-
mers niet alles vernieuwen.
Met hetir ermww van de geestelgkheid was het niet veel
beter gesteld. Dit gebouw, het "zenuwcentrum" van de pa-
rochie, eiste dringende opbouw.

Uit de toren, waaruit men in 1943 de klokken had gestolen,
kwam in het voorjaar van 1946 nog steeds geen geluid.
"Eenzaam en stil, somber en kil" stond h daar.....
Een alleenstaande toren is als een fossiel uit een glorie-
volle t d.

Dit voor ogen hebbende heeft men in 1946 in de maand juni
"nieuwe" klokken aangeschaft. Z waren niet geheel per-
fect, maar werden toch na inspectie in orde bevonden.
Een afschrift van de beoordeling van de klokken van Hoo-
gerheide door de "R.K. K1okken- en Orgelraad" in dato
26 juni 1946 zegt hierover het volgende:

"Het driegelui werd geleverd door de N.V. Petit en Fritsen te Aarle-
Rixtel. Er was geen geregeld contract gesloten met het kerkbestuur en
deze zaak liep niet over de "Katholieke K1okken- en Drgelraad".
Eerst toen de klokken hingen, maar voor de betaling, vroeg de pastoor
om een verslag voor de Raad. De klokken werden echter al in de toren
opgehangen. De keuring moest geschieden zonder stemvorken.
Slagtonen z n G, A, en B.
Opschriften op G: Maria fundata 1943 destructa 1945 renovata sum.
Benevens de naam van de gieter. De andere klokken hebben hetzelfde
opschrift, maar de namen zgn Antonius en Gerardus Majella. De klok-
ken zelf en de toonverhoudingen der klokken onderling z n goed.
De grootste klok stoot iets, maar niet opvallend of hinderl k. B het
luiden, b scherp luiden zelfs, merkt men beneden deze kleine onrus-
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l9&6 — De nieuwe klokken met de kleine gebreken
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1947 — 1948.
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tigheid niet op.
Uitklinkt d is resp. 43, 52 en 32 seconden.
De middelste klok doet het sympathiekst aan van toon, ofschoon ook
de kleinste, hoewel korter van uitklinken, warm zingt.

Gietwerk van buiten:

Maria toont twee uitgevallen stukken, niet in de buurt van de slagrand
Er zit verder nog een ingezet stuk dat binnenkort eruit zal vallen.
Schade van deze fout is voor het geluid niet te horen.
Antonius heeft een uitgevallen stuk van ongeveer vier b zes centime-
ter, in het gebied van de slagrand. Dit stuk is er door de smid weer
ingeklonken, echter zo, dat er nog open naden overbl ven.

Gietwerk van binnen:

Maria vertoont van binnen twee nogal dichtgestopte spleten. Het vul-
sel bestaat uit stopverf met metaaldelen.
Antonius vertoont van binnen het beste beeld van alle drie.
Gerardus heeft veel gietbarsten en gaten; alle z n gestopt, maar één
reikt tot aan de klepel. Het is niet uit te maken of na het uitvallen
van het vulsel de klepel goed zal slaan op een recht vlak of in een
gat. Het euvel zou dan door een omhangen van de klok verholpen kunnen
worden.
De toonvorming wordt door de vulsels zeker geremd en als deze eruit
gevallen z n, zal de toon zich vr er kunnen ontwikkelen. Het gevoel
van gescheurdheid van de grote klok kreeg men doordat de hamer van
het uurwerk te laag lag en b het luiden tegen de klok schuurde.
Deze staat ook niet goed op de klok, is ongel k in het slagvlak en te
licht.
De luistoelen z n in goede staat; de derde is nieuw en geleverd door
Kerkhof. De derde klok sch nt haastig opgehangen en hangt enigszins
scheef. Verder z n de klokken stevig bevestigd en voldoen de luiwielen
aan de eisen. De klepels hangen recht en treffen de klokken juist
met de bal op de slagrand. Alles samen een gelui dat goed van gehalte
is. De gietfeilen, gevolgen van te haastig werk, geen goede leem en
nog geen geoefend personeel, doen geen grote schade aan de klank, dat
men een herbegieting zou voorschr ven.
In Fidem w.g. Dr. P.J. de Bru n
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Garantiebew s (afschrift).

Dndergetekenden verklaren door deze dat door hen in dato 18 maart
l9&6 geleverde drie nieuwe luidklokken voor de parochiekerk H. Maria
ten Hemelopneming te Hoogerheide gedurende 10 jaar, gerekend van de
dag van levering, garanderen tegen barsten, breuk een gevolg z nde van
gietnaden of gietfouten, echter niet tengevolge van brand, bliksemin-
slag, ondeskundige behandeling, of door ander door hen niet te voor-
komen geweld.

Aarle~Rixtel, ll Juli l9A6.
w.g. Petit en Fritsen." (12)

De enigszins voor andere uitleg vatbare omschr ving van
de staat der klokken is zuiver, zuiver bedoeld, Het is
ermee als met de"Urde van de Kousenband": "Honi soit qui
mal y pense".

Pastoor Konings was, als velen van z n voorgangers eigen,
op de solistische toer geweest en men was min of meer voor
een voldongen feit gesteld.

Op 15 juli 1946 schr ft de pastoor een brief aan de bis-
schop, Jos Baeten, te Breda.
H vermeldt hierin dat h het rapport van de R.K. Klokken—
raad heeft ontvangen en dat de klokken z n goedgekeurd.
Een garantiebew s, schr ft h , heeft h van Petit en Frit-
sen nog niet ontvangen.
H heeft naar Van de Kerkhof geschreven om een zwaardere
hamer voor de grote klok waaraan het uurwerk verbonden is.
De slag van het uurwerk is te licht. "Ik ben bl ," schr ft
h , "de Klokkenraad nog achteraf gehoord te hebben." H
is nu helemaal gerust. Trouwens de kosten waren schappel k,
maar f 35,70. Woensdag a.s. zal h de bank opdracht geven
de klokken te betalen: f 6 000,-—.

H zendt het rapport en het garantiebew s ter inzage met
het vriendel k verzoek dit alles te willen retourneren.(l3)

Onze pastoor is toch wel enigszins in de bonen. H stuurt
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een garantiebew s op, waarvan h zegt dat h het nog niet
heeft ontvangen.
Het is niet onmogel k dat h het nog niet ontvangen van
het garantiebew s als argument heeft gebruikt i.v.m. de
te lichte klepel.

Op 12 december 1946 ontvangt pastoor Konings een brief van
de bisschop-coadjutor van Breda. Deze schr ft o.m.:
"Een gedeelte van de stukken van herstel en verbouw der pastorie heb
ik hier voor me. De gewone volgorde der bisschoppel ke bepalingen
van 31 mei 1946 hebt U niet gevolgd. Behalve de gewone aanvraag van
het kerkbestuur aan de bisschop, om die uitgave daarvoor te mogen doen,
moeten w nu nog ontvangen begroting en bestek.
Verw s ik dan met de tekeningen naar onze inspectie. Na haar goedkeu-
ring hoop ik, kan onze goedkeuring volgen. W moeten U echter nu reeds
zeggen dat w , ofschoon geen bezwaar tegen de herstelling, wel bezwaar
hebben tegen de dure verbouwing.
Voor zo'n grote herstelling/verbouwing moeten wel zeker de bisschop-
pel ke bepalingen van 31 mei l946,0p afzonderl k papier, gevolgd
worden.

Met ware hoogachting,
Bisschop—Coadjut0r."(l4)

Men was wat haastig, te haastig buiten het boekje gegaan.
Wat opvalt is dat de "pastor en" vr wel alt d ruime aan-
dacht kr gen. Als men zo eens rondk kt treft men zelfs b
zeer kleine kerken naar rato zeer ruime pastorieen aan.

Het herstel der pastorie bl ft een voorname rol spelen.
Up 13 december 1947 bericht pastoor Konings hierover aan
Mgr. Jos Baeten te Breda:

"Monseigneur,

Dezer dagen heb ik bericht ontvangen uit Den Haag dat voor herstel
der pastorie het voorschot op de b drage in de oorlogsschade van
f 8 348,-— is verhoogd tot f 13 410,-~. Dit bedrag is door het gemeen-
tebestuur gestort op op de Van Mierlo Bank te B.U.Z. op onze geblokkeer-
de rekening. De "Wederopbouw" alhier heeft er een verklaring b gedaan
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om dit bedrag te déblokkeren, maar nu mag volgens de jongste verkla-
ring van de Minister van Financién niets gedéblokkeerd worden.
Nu heb ik sinds een maand te betalen
Aan de pastorie: aannemer S. f 6 362,98
item : aannemer G. " 2 314,93
aan het onderw zershuisz aannemer K. " 2 560,05
Totaal f ll 237,96.

Herhaaldel k staan deze drie op de pastorie om geld. Nu z n er twee
megel kheden.

A. Een kwitantie tekenen dat de bank deze drie mensen mag uitbetalen,
maar dan bl f ik met de geblokkeerde gelden zitten, en hoe kr g
ik dan later deze geblokkeerde gelden vrg?

B. U beleefd verzoeken, deze geblokkeerde gelden op het Bisdom te la-
ten overschr ven, en m vr geld te verlenen om deze mensen te be-
talen.

Dit laatste heeft de bank aangeraden te verzoeken.

Eind december kan ik weer drie rekeningen verwachten, van tussen 10
en l2 duizend gulden voor pastorie en onderw zershuis.

Mgr., wat dunkt U het best?
In afwachting van Uw antwoord met vriendel ke groeten,

w.g. G. Konings, pastoor." (15)

Het antwoord van Mgr. Baeten hebben we niet kunnen raad-
plegen, maar er zal wel betaald z n.

Het patronaatsgebouw, waarin voor de oorlogsvernielingen
zoveel R.K. jeugdverenigingen een onderdak hadden gevonden
diende ook te worden hersteld.
Het R.K. kerkbestuur verzoekt op 27 mei 1950 aan de bis-
schop toestemming te willen verlenen, om het patronaats-
gebouw te mogen herstellen. De kosten worden geraamd op
f 38 000,-—. Reeds ontvangen voor herstel f 10 000,--.
Nog te ontvangen f 5 000,-—. Voorschot van de kerk aan
het patronaat f 23 000,--. Samen f 38 000,--. Met de hoop
op goedkeuring. (16)
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De goedkeuring wordt verleend en volgens mededeling van
het kerkbestuur op 6 oktober 1950, zal de aanbesteding
tot herstel van het patronaat weldra plaats vinden. Het
kerkbestuur kan ook nog een stukje grond, aanpalend aan
het patronaat, kopen van Mej. Maria Johanna Cornelia Jacobs
Het is 7 meter breed en 80 meter diep. De eerste 40 meter
vanaf de weg tegen f 2,-— de meter’ en de laatste 40 meter
tegen f 0,50 de meter’, samen voor f 700,--. De gemeente
heeft voor de grond van de R.K. Landbouwschool deze pr s
betaald, etc. etc. Aldus pastoor Konings. (17)

Het genoemde perceeltje grond en de aankoop van de grond
van de gemeente voor de "oprichting" van de R.K. Landbouw-
school z n op 28 augustus 1951 ingemeten. 0p dit kaartje
komt ook het aangekochte perceeltje t.b.v. het patronaat
voor.
De grond voor de R.K. Landbouwschool is door de gemeente
Woensdrecht van Mej. M.J.C. Jacobs aangekocht. Dit is het
gedeelte waarop de V.V. Meto speelde. De verkoopacte aan

de gemeente Woensdrecht is verleden voor notaris Th. van
Aalst op 5 oktober 1950. (18)

Inmiddels is de oorlogsschade door de afdeling "Vastste1-
ling van Dorlogsschade en Afwikkeling" van het Ministerie
van Volkshuisvesting en Wederopbouw volgens FF formulier
nr. 136/H3—494 vastgesteld op f 170 121,-—, waarvan 75 %
is f 127 591,--.
Het kerkbestuur van de parochie 0.L.V. Hemelvaart gaat
hiertegen in het verweer.
Zn stellen dat de schade door de taxateurs Jac. Hurks, ar-
chitect B.N.A. te Roosendaal en Ir. L. Sturm b.i. te Roo-
sendaal is vastgesteld op f 98 362,41 op pr sbasis 1940 en
f 224 513,81 op pr sbasis 1945. welk schaderapport is goed-
gekeurd door de bouwkundige inspectie van het bisdom Breda.
"Dat, gezien de huidige bouwkosten ver boven die van 1945 z n gelegen,
w menen, dat op heden het getaxeerde bedrag van f 224 513,81 te laag
is om het kerkgebouw volledig te herstellen.
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Gezien het grote verschil tussen de getaxeerde bedragen en de schade-
vaststelling door het Hoofd van de Afdeling Vaststelling Oorlogsschade
en Afwikkeling van het Ministerie van Volkshuisvesting en Wederopbouw
te 's—Gravenhage, menen w , dat de vaststelling op een vergissing be-
rust en nemen w de vr heid dit bezwaarschrift in te dienen en U be-
leefd te verzoeken, deze vaststelling alsnog te herzien.
't Welk doende. R.K. Kerkbestuur

0.L.Vrouw Hemelvaart
Dorpsstraat C 138
Hoogerheide." (19)

De oorlogsschade, door de overheid op basis van 1945 op
f 127 591 gesteld, is op 13 december 1947 verhoogd en ge-
steld op f 134 l00,—-. (20)

Alles liep vooral financieel niet, zoals men het graag ge-
zien had. Vanwege het feit dat men niet veel geld uitgaf,
was er over 1950 wel meer geld uitgegeven dan er ingekomen
was. Maar 1950 eindigde toch nog met een batig saldo van
f 3 448,63. Niet veel, maar beter weinig over dan weinig
te kort. (21)

Pastoor Gerardus F.J. Konings schr ft op 5 maart 1951 een
uitgebreide brief aan de bisschop van Breda.

"Monseigneur,

Vorige week heeft de aanbesteding van het patronaat plaats gehad.
De schatting van de architect Hurks was in augustus (?) 42 mille. 0p
de dag van de aanbesteding vreesde h van misschien wel 58 mille; en
na de aanbesteding was het bedrag 70 mille en nog hoger. Het kerkbe-
stuur, dat op de pastorie aanwezig was, heeft thans afgezien van het
herstel van het patronaat en dit voor later bewaard.

Eerst willen we het geld besteden aan het herstel van de kerk. M n—
heer Hurks heeft beloofd over 6 weken de plannen klaar te hebben voor
aanbesteding van de kerk. Schatting volgens hem: f 181 000.--.

Na aanbesteding van het patronaat (jeugdhuis/parochiehuis) kreeg ik
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bericht van de wederopbouw te Roosendaal, en daags daarna van het Mi-
nisterie van 0pbouw dat de aanbesteding opnieuw moet geschieden, daar
alleen R.K. aannemers hadden mogen inschr ven. Voor werken die met
R ksgeld worden hersteld moet er een openbare aanbesteding plaats vin-
den. Zo luidt het bevel. Is dat zo? Het geval werd opgelost toen ik
antwoordde, dat de aanbesteding niet doorging wegens duurte. Maar b
een volgende aanbesteding moeten w er wel rekening mee houden. En
toen ik vroeg, en b de kerk dan, antwoordde Roosendaal: dat is wat
anders. Misschien dat de reden van dat alles is, dat het woord Jeugd-
huis gebruikt is b advertenties in de dagbladen. Met dank voor Uw
geduld en vriendel ke groeten. Met de meeste hoogachting uw

d.w.d. in Christus,
G. Konings." (22)

De brief kwam in handen van secretaris Van Hooft. Er is
een kanttekening aangebracht met de tekst: "Dit is een
verwarde brief. Kunt U Mgr. hieromtrent informaties geven?"

(23)

Het was inderdaad een verwarde brief. Een aanbesteding die
geen gunning kent, is in feite maar een peiling. Verder
moet pastoor Konings niet best op de hoogte zgn geweest
van de voorschriften. In plaats van veel zelf op te willen
lossen, had h in dergel ke gevallen beter b terzake des-
kundigen te rade kunnen gaan.

Er was a1 sprake van dat men aan het herstel van de kerk
voorrang zou geven, wat inderdaad gebeurde.
Voor 15 juni 1951 moet de inschr ving tot herstel van de
kerk hebben plaats gevonden, want op die dag werden de in-
schr vingsenveloppen ten huize van architect Jac. Hurks te
Roosendaal geopend. Er waren tien inschr vers, waaronder
de aannemers J.S. en Zn. en A.G. te Hoogerheide. Hoogste
inschr ver was de N.V. Albouw te Breda met f Z72 000,-- en
laagste de Fa. C. Buckens uit Breda met f 233 945,--
Men kwam tot een volgende besomming:
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Aanneemsom f 233 495,--
Honorarium architect vgls Klasse B B.N.A. - 15 346,79
6,56 % van f 233 945,--.
Salaris opzichter - 4 800,--
Totaal I_Z§§_Q2l1Z?(Z4)

0p 3 augustus 1951 kreeg het kerkbestuur, b machtiging
nr. 51, van Mgr Jos Baeten, de bisschop, de toestemming
het herstel van de kerk aan de Fa. Buckens te gunnen. "0ver-
wegende dat de architect nog ca f 10 000,-— zal bezuinigen."

(25)
Undertussen waren er aan het patronaat wat herstellingen
uitgevoerd ten bedrage van f 1 793,——. Het patronaatsgebouw
was na de bevr ding nog geruime t d in gebruik geweest als
noodschool. (26)

0ndanks de grote uitgaven, waar men in 1951 voor stond, be-
droegen de baten over 1951 f 140 420,24 en de lasten
f 85 257,28. Dus een batig slot van f 55 172,96. Uit het

hoge batig slot mogen we waarschgnlgk wel afleiden dat de
kerk nog lang niet hersteld was. Het batig slot der reke-
ningen zou de volgende jaren dan ook dalen.
De grootste uitgaven vonden dan ook plaats in 1952: Baten
f 331 371,02, lasten f 323 607,89. Dat jaar was het topjaar
wat het kapitaalverzet betreft.
In het jaar 1953 waren de baten en lasten a1 Fors gedaald,
en op het eind van 1954 lagen de uitgaven"s1echts"op
f 85 383,38 en waren de baten f 102 542,85. (27)

Dit overzicht hadden we veel overzichtel ker kunnen maken.
Maar we beschouwen ons niet als de boekhouder van de paro-
chie. Schr ver heeft aan de hand van enkele c fers getracht
aan te tonen in welk jaar het geldtransport het grootste
was. In die periode moet er omtrent het herstel van de
kerk, etc. veel gebeurd z n.

Pastoor Konings is,via een schr ven d.d. 21 Februari 1955
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van de Z.E.H. G. Roks, secretaris van het bisdom, te weten
gekomen, dat er een reéle kans zou bestaan op weddeverho-
ging.

0p 7 maart 1955 bericht de pastoor hierover aan de bis-
schop. Ten rninste, h schr jft:"Dat het kerkbestuur van de paro-
chie 0.L.V. Hemelvaart te Hoogerheide U, Mgr, beleefd vraagt toestem-
ming te willen verlenen om de jaarwedde van de pastoor te willen ver-
hogen van f 1 400,-- tot f 1 600.-- Deze verhoging kan de kerk van
bovengenoemde parochie zeker dragen, gezien het batig slot ieder jaar
circa f 5 000,-— bedraagt. Met hartel ke dank voor Uwe bereidwillig-
heid in deze, en met de meeste hoogachting. Uwen d.w.d. in Christo

G. Konings, Voorzitter." (28)

De volgende zaak dient zich op de le mei 1955 aan. De pas-
toor bericht aan de bisschop:

"Monseigneur,

Vandaag,zondag l mei, is het bestuur van de parochie 0.L.V. Hemelvaart
te Hoogerheide geweest om de mogel kheid te bespreken van de vergro-
ting van het kerkhof. Dit jaar komt het "Nieuw Kerkhof" vol en moeten
we terug naar het vroegere, "0ud Kerkhof" genaamd. Maar dat is zo klein
dat we binnen tien jaar weer elders een kerkhof zullen moeten zoeken.
Nu wil de familie Moors ons een stuk weiland verkopen, grootte 4100 m’,
hetwelk juist aansluit achter het oud kerkhof, tegen de pr s van f 1,--
per m’. Het kerkbestuur vindt het een geschikte pr s en tevens een
uitkomst, waarnaar velen hebben gezocht. Daarom wendt bovengenoemd
kerkbestuur zich beleefd tot U, Mgr., met het verzoek dit voorstel van
de familie Moors te mogen aanvaarden. we hebben dan voor vele jaren
een kerkhof juist achter de kerk gelegen.
In de hoop dat U, Mgr., Uwe goedkeuring aan ons verzoek zult willen
schenken. Met de meeste hoogachting,

G. Konings, voorzitter van het kerkbestuur.
L. secretaris." (29)

Het jaar 1955 was financieel een goed jaar. De rekening
sloot met een batig slot van f 14 881,48. (30)
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0p de 23e dag van de maand juli 1956 dient er zich een oud
probleem aan. De pastoor was tegen het einde van uloopbaan
wat hardhorend geworden. Van de andere kant was h ook
geen boeiend preker waarvan dan tevens de pilaren stonden
te trillen. De oude geluidsinstallatie was door het oor-
logsgeweld vernield en in een nieuwe was nog niet voorzien.
Redenenmmarmn h de bisschop op bovengenoemde datum ver-
zoekt een nieuwe geluidsinstallatie te mogen aanleggen.
Een dekkingsplan heeft h voorhanden en is zelfs al lopende:

In januari een collecte onder de H. Mis,opbrengst f 675,--
Rond Pasen een bedelbrief aan ca. 300 gezinnen - 981,50

f 1656,50
Volgens opgave van Philips kost een ge-
luidsinstallatie voor de kerk te Hooger-
heide f 2800,-—
De aanleg circa - 300,--
Totaal f 3100,--
H verzoekt met het kerkbestuur uit de kerkekas f 1500,--
te mogen b leggen. (31)

Nu was de aanleg van de nieuwe geluidsinstallatie niet
zo'n probleem. De rekening over 1955 had een batig slot
van f 16 913,50. Dus "den blauwe kon dit nog wel trekken".(32)

De kerk is amper enige jaren hersteld, als de daken van
kerk en toren weer moeten worden nagezien. In verband met
deze nodig te maken kosten verzoekt het R.K. kerkbestuur
op 1 januari 1957 de begroting over 1957 met f 873,20 te
mogen overschr den. (33)

Pastoor Konings was voor z n leeft d, vooral in de latere
jaren, een oud aandoend man. H was diabeet, wat hem de
uitoefening van z n ambt op de duur onmogel k maakte.
Pastoor Konings was nog min of meer koning en een pastoor
van de oude st l. Schr ver heeft zich meermaals met hem
onderhouden. H bezat mensel ke fouten en gebreken, en naar-
mate z n ziekte hem aantastte, daalde z n incasseringsver-
mogen.
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1953 - 100-jarige Herdenking "Kromstaf". Het her-
stel van de Bisschoppel ke Hiérarchie.
Links: Dhr Suykerbuyk, onderw zer.

Priestergraf van G.F.J. Konings + 1 mei 1965.
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0p St.—Iheresia-dag 1957 vroeg h tegen 1 november 1957
ontslag als pastoor te Hoogerheide.
In zgn schr ven aan de bisschop deelt h mee, dat h dicht
b de kerk een huis heeft kunnen huren en dat z n huishoud-
ster, Celine Casteels, die a1 20 jaar b hem is, met hem
mee wil gaan.
Graag zou h nog van de secretaris vernemen of h met z n
meer dan 40 dienstjaren, buiten de Algemene 0uderdomsverze-
kering, nog recht heeft op een R kspensioen. (34)

De pastoor en z n huishoudster gingen het pand in de Raad-
huisstraat bewonen, waarin nu de Gezinszorg gevestigd is.
De pastoor woonde op z n nieuwe adres tot z n dood op
1 mei 1965. (35)

Na het ingaan van het emeritaat van pastoor Konings benoem-
de de bisschop op 31 oktober 1957 Adolf Stanislas Meeus
tot pastoor van de parochie Hoogerheide. (36)

NOTEN (voor afkortingen, zie blz. 13)
1. Doos 254 in B.A.B. 2. Ibidem.
3. Kadastrale gegevens BD 1661 Sectie D 1002 ged. Gem Woensdrecht.

Gegevensdienst van het Kadaster te Breda.
Memoriaal M. Cos n, Hoofdstuk I. Eigen archief schrgver (A.P nen).
Ibidem, Hoofdstuk I1. 6. Ibidem, Hoofdstuk I1.
Doos 254, C 1300 - 334 in B.A.B.

8. Memoriaal M. Cos n, Hoofdstuk V1, deel 1. 9. Ibidem, deel 2.
\l\/11>

10. Bericht van de Tweede Wereldoorlog in T ding 1984-2 door A. P nen.
11. Memoriaal, M. Cos n: "De Vlucht" II.
12. Doos 254 in B.A.B. 13. Ibidem. 14. Ibidem. 15. Ibidem, 2960.
16. Ibidem, no 1444 conc. 17. Ibidem, no 2514 conc.
18. Kaartblad Gemeente Woensdrecht Sectie D Blad 1, nieuwe nummers

1394 - 1396. Kadaster no 137, blad 1. Dagregister deel 226 no 1995,
Kadaster te Breda.

19. Doos 254, no 373095. 20. P.A.H. dossier 22.
21. P.A.H. dossier 22. 22. Doos 254 in B.A.B. 23. Ibidem.
24. Ibidem. 25. Ibidem, No R/1143. 26. Ibidem.
27. P.A.H., dossier 22. 28. Doos 254, Conc. 1/3 — 55 L. 451.
29. Ibidem, 3/5 / 55 L. 831 Conc.
30. P.A.H., dossier 22.
31. Doos 254 in B.A.B.
32. P.A.H., dossier 22.
33. Doos 254 in B.A.B. 34. Ibidem.
35. Inventaris benoemingen door L. Merkelbach van Enkhuizen in B.A.B.
36. Ibidem.
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ADOLF STANISLAS MEEUS

Adolf Stanislas Meeus werd geboren te Breda op 25 septem-
ber 1901 en werd op 31 oktober 1957, dus op 56—jarige leef-
t d, tot pastoor van Hoogerheide benoemd.
Pastoor Meeus was niet onbekend met financiéle zaken. Iets
waarvan h zeker voordeel heeft gehad.

De rekening over 1957 vertoonde een batig slot:f 9 ll9,58.(l)
Maar, zoals b na gebruikel k, er z n al gauw na het aan-
treden van de nieuwe pastoor grote uitgaven te voorzien.
B schr ven van 8 augustus 1958 werd door de bisschop gun-
stig beschikt op een verzoek van het kerkbestuur, d.d. 24
juli 1958, om de navolgende werkzaamheden te laten uitvoeren:

l. Bestr ding houtworm in de kerk f 720,--
2. W ziging warme-luchtkanaal - 500,--
3. Het bouwen van een werkplaats aan de pastorie -
4. Inwendige verbouwing van de gang, eetkamer,

zitkamer en spreekkamer, benevens het opschi1-
deren van de pastorie — 1 100,--

5. Voor verbetering van het kerkhof en tuin - 1 500,--
6. 0m de centrale verwarming om te bouwen tot

een oliestookinstallatie - 3 000,--

Totaal l°l§_ZZQ1::(Z)

Dat hakte er natuurl k nogal aardig in. Het batig slot over
1958 bedroeg nog f 1 626,66. Baten f 45 999,51 tegen lasten

f 44 372,85. (3)
Het boekjaar 1959 was voor de parochie 0.L.V. Hemelvaart
alles behalve gunstig. Pastoor Meeus, met betrekking tot
financién toch geen onbekende, bl kt zich in verband met
inkomsten_en uitgaven toch wel enigszins te hebben verkeken.
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Bepaalde beloften werden niet nagekomen en de prognoses
hebben niet aan de verwachtingen voldaan. Het gunstig slot
van 1958 is omgeslagen in een deficit van f 5 854,49. (4)
BU het overleggen van de rekening over 1959 b het bisdom
is een en ander duidelgk aan het licht gekomen.

De 19e februari 1960 ontvangt het "Parochieel Kerkbestuur"
een schrgven van de bisschop van Breda, waarb voor het
kerkbestuur geen punt te rapen valt.

"Geacht Bestuur,

Na Uw schrgven van 8 dezer hebben w alles zo goed mogel k nagegaan,
en kunnen wn Uw optimistische knk op deze aangelegenheid niet delen.
0p de eerste plaats niet wat betreft de exploitatie van het parochie-
huis (het vroegere patronaat). WU sluiten hiervan onze berekening
daarvan in, waarb er een tekort is van f 6 634,23. 0p de tweede
plaats bedraagt het batig saldo van Uw kerk niet f 15 000,--, doch na
aftrek van de afschr vingen nauwelgks f 4 500,--. Dergel ke projecten
dienen reéel te worden opgesteld, en men kan geen genoegen nemen met
een bespreking met de provincie en de Gemeente.
De ervaring heeft heeft in deze al te veel teleurstellingen gebracht.
Alleen schriftel ke toezeggingen omtrent te verlenen toezeggingen z n
hier bruikbaar. Verder kan men zich afvragen of het wel reéel is, huur
voor gymnastiek te ramen voor de scholen, nu de Gemeente stelt dat ze
zelf een gymnastieklokaal gaat bouwen.
Het bisdom kan momenteel geen leningen verstrekken. A1 het bovenstaande
in overweging nemende, kunnen wn tot onze spnt geen machtiging geven,
tot uitbreiding en verbetering van het parochiehuis, en b gevolg ook
niet tot het openen van besprekingen tot het aangaan van een lening.

w.g. De Bisschop van Breda." (5)

0mtrent de R.K. Jongensschool te Hoogerheide z n er legio
rekeningen over de periode 1955-1960. In verband met de
geringe waarde hiervan voor de parochiegeschiedenis hebben
we deze niet vermeld.
Evenzo wat betreft het aantal gemengde huwelgken en dispen-
satie voor huwelgken aangegaan tussen bloedverwanten. Deze
z n zo legio dat we er aan voorb moeten gaan.
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In verband met de inrichting van het patronaat/parochiehuis
is het kerkbestuur nog niet van het idee gymnastiekzaal af-
gestapt. 0p 16 augustus 1960 overlegde men een exp1oitatie-
rekening. Men stelde de investeringskosten op f 134 000,--
Men stelde de lasten op 's jaarl ks f 11 684,98. De baten,
om in balans te z n, eveneens op f 11 684,98. Men rekende
o.a. op een zaalhuur door de gemeente Woensdrecht van

f 7 200,-- per jaar, en dit over 30 jaar. Verder winsten
van andere zaalhuurders, buffetwinsten, etc. (6)

De toekomst zou leren dat dit alles meer een voorbarige
prognose dan een reéle werkel kheid was.Toch werd het plan
doorgezet.
0p 29 december 1960 werd het parochiehuis/patronaat omge-
zet in "De Stichting Ontspanningsgebouw Woensdrecht". Het
stond open voor maatschappel ke, geeste1nke,recreatieve en
culturele verenigingen, manifestaties, enz., die plaatse-
lnk waren en niet in str d met de christel ke beginse1en.(7)

Nu zou men denken dat alles in kannen en kruiken was. Het

gymnastieklokaal was er ook nog. 0p 18 augustus 1960 gaf
het bisdom toestemming tot de bouw van het gymnastieklo-
kaal; kosten f 134 000,-- inclusief het gebruiken van ma-
terialen van de Expo 1958 te Brussel. De op 29 december
d.a.v. opgerichte stichting zou dit alles gaan runnen. Uit-
eindelgk zou men in grote moeil kheden komen. (8)

Het aantal scholen is na de Tweede Wereldoorlog danig uit-
gebreid. Volgens het gemeentebestuur van Woensdrecht waren
er einde 1960 te Hoogerheide:R.K. Uloschool, Hu bergseweg 3;
R.K. Meisjesschool, Hu bergseweg 3; R.K. Landbouwschool,
Hunbergseweg 14; R.K. Jongensschool, Nieuweweg 40. Dit
wat betreft de R.K. scholen. (9)

Boekjaar 1960 gaf aan baten te zien f 53 355,55
en aan lasten - 51 087,95

Batig saldo f__Z_Z§Z,§Q (10)
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De kapitale balans in acht genomen, was het batig slot
zeer klein.

Door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is op 12 april
1961 aan het kerkbestuur machtiging verleend het kerkhof
uit te breiden. (11) Dit is zonder twgfel de grond die van
de familie Moors is gekocht.

In het boekjaar 1961 bedroegen de baten f 189 712,59
en de lasten — 184 457,79

Batig saldo j___4_254,§Q

BU nadere beschouwing bedroegen de schulden door leningen
f 83 000,--.
De activa aan onroerende goederen stonden geboekt voor

f 523 693,--
Inventaris van de kerk — 85 869,--

Het kerkgebouw, etc. — 404 270,--
De kerk met annex was in werkel kheid waarschgnlgk wel
wat meer waard. (12)

Het komt ons voor dat sommige data niet exact Zgn, en dat
men reparatie, verbouw en herbouw niet alt d goed uit el-
kaar gehouden heeft. Naar aanleiding hiervan is komen vast
te staan, dat de uitbreiding/nieuwbouw in de jaren 1910/11
de grootste en meest kapitale is geweest, die aan de kerk
heeft plaats gevonden.0ok al spreekt het rapport een ande-
re taal.

"Rapport.

I. 1. Kerkgebouw gebouwd omstreeks 1888, in 1911 vergroot en toren aan-
gebouwd, drie traveren znn blgven staan. In 1951 de oorlogsschade,
die zeer groot was, hersteld. Waarbn de toren voor een groot gedeel-
te is vernieuwd, 938 zitplaatsen en‘: 4200 parochianen.
Het metselwerk, beton en natuursteen-werken:
Het metselwerk met de natuursteen afdekkingen b de torenomloop,
vier hoeken, en het metselwerk met de traceringen b de galmborden,
en waar nodig te herstellen en in te voegen.
Het rookkanaal van de c.v., dat kennel k naderhand tegen het kerk-
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gebouw is aangebracht, is gescheurd en komt los van de grond. Dit
noodzakel k herstellen en in te voegen. In het b zonder aandacht be-
steden aan dat deel van de schoorsteen, dat buiten het dak uit komt.
De voegwerken rondom de kerk na te zien, en waar nodig herstellen,
o.a. b de transepten, b de uitgebouwde biechtstoelen, en aan de
bovenz den van enkele steunberen. Het plafond in het portaal en in
de sacristie nodig herstellen. Voor zover als na is te kunnen gaan,
is de aanwezige scheur in de toren t.p.v. het raam dat zich hier bo-
ven de ingang bevindt niet groter geworden. Het zou goed z n deze
scheur nu te dichten. In de hoeken b de transepten bevinden zich
grote vochtvlekken tengevolge van lekkages, van de aldaar aan de
buitenkant aanwezige regenafvoeren. De voorgenomen verandering van
het afsluithek voor het kerkplein wordt opgeschort in verband met de
daar ter plaatse geprojecteerde nieuwe weg, waarb zich nieuwe mo-
gel kheden voordoen. Alleen in de z beuken z n gewelven aanwezig.
Dit zgn gestucadoorde gewelven op schenkels.

2. Toren en kapconstructies an alle overige timmerwerk.

De herbehandeling van de houtwormaantasting van de houtwerken van
het horizontale plafond. Boven de viering, 1 het schip en de beide
transepten is van deze aantasting niets meer te bespeuren. Een luik,
toegang gevende tot een hoek van de torenomloop, sluitbaar te maken.
Ter plaatse van dit luik regent het in, waardoor lekkages ontstaan.
0verigens bevinden deze werken zich in goede staat. Het schip en de
transepten z n afgedekt met een horizontaal plafond van houten bal-
ken met boardplaten.

3. Constructie en zerwerken.

De brug zers en verder zerwerk van de glas-in-lood ramen en het
zerwerk dat zich voor enkele raamkoz nen bevindt te ontroesten.

4. Lood en zinkwerken en sanitair.

De regenafvoeren b de transepten z n lek. Dit noodzakel k te her-
stellen, zie ook onder no.1. Verder de b de uurwerkzolder in de to-
ren aanwezige hemelwaterafvoer noodzakel k te herstellen (Iekkages).
0ver het algemeen genomen begint het zinkwerk hier en daar dun te
worden.
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5.E1ectrische installaties en bliksembeveiliging.

Voor zover is na te kunnen gaan, bevinden de electrische installa-
ties zich in goede staat. Deze z n in 1959 door "Donatus" gecontro-
leerd geworden en in orde bevonden. Voor zover is na kunnen gaan,
bevindt de bliksembeveiliging zich in goede staat. Deze is in 1961
door "Donatus" goedgekeurd.

6. Dakbedekkingen.

De leien daken bevinden zich in behoorlgke staat.

7. Verf- en glaswerken.

De onder 3 genoemde zerwerken te menién en waar nodig met roestwe-
rende verf behandelen.
Alle buitenhoutwerken, zoals boeiborden, het houtwerk van het "Ange-
1us"torentje, en de koz nen ramen en deuren van de sacristie moeten
noodzakel k geverfd worden. (Het bovenstaande reeds vermeld in de
s.v.0. in 1960.)
8. Diversen.

C.V. aanwezig, warmeluchtinstallatie, kolenstook. De capaciteit van
deze installatie l kt onvoldoende te z n. Geadviseerd wordt de Firma
Vincent uit Schiedam, die deze installatie heeft aangelegd, hierover
een rapport uit te laten brengen.

Pastorie.

De pastorie, Raadhuisstraat 132, is gebouwd in 1891 (volgens schr —
ver is er ook rond 1900 aan gebouwd). In 1948 schade, die zeer groot
was, hersteld. Gerestaureerd in 1958-1959.

l. Metselwerk-, beton en natuursteenwerken.

Voor zover als is na kunnen gaan, z n de scheuren van de muren in
de gang op de verdieping niet groter geworden. Overigens bevinden
zich de werken, de ouderdom van het gebouw in ogenschouw genomen,
in behoorl ke staat.

2. Kapconstructie en overige timmerwerken.

Een spant is in lichte mate door de boktor aangetast. Deze aantasting
noodzakelgk met een bestr dingsmiddel te behandelen. (Eerst afkappen



- 336 -

tot op het gezonde hout en daarna insmeren.) De ramen van de kape-
laanskamers z n nogal tochtig. 0verigens bevinden zich deze werken
in goede staat.

3. Constructie en zerwerken.

Deze bevinden zich in behoorl ke staat.

4. Lood— en zinkwerken en sanitair.

De zinkwerken beginnen oud en dun te worden. Stromend water op de
slaapkamers en badkamer aanwezig.

5. Electrische installaties.

Voor zover na te gaan bevinden deze zich in behoorlgke staat.

6. Dakbedekkingen.

Het pannedak bevindt zich in draagl ke staat.

7. Glas en verfwerken.

De verf op de muren van de gang op de verdieping begint af te blad-
deren. Het buitenwerk en de gepleisterde gevels z n in 1959 geverfd.
Dit verfwerk bevindt zich in behoorl ke staat m.u.v. de houten deu-
ren van het terras aan de achterz de.

8. Diversen.

C.V. aanwezig, warmwaterinstallatie, oliestook.

Parochiehuis. (Patronaat A.P.)

Gymnastieklokaal en "Trefpunt" gebouwd in 1916/1917 (A.P.), verbouwd
en uitgebreid tot gymnastieklokaal en "Trefpunt" in 1961/1962. Dit
gebouw is nog niet door de aannemers opgeleverd. De verantwoording
berust nog b de architect en de aannemers.

Eventueel overige goederen aan de parochie in eigendom toebehorende
gebouwen. . Zoals jeugdhuis?, schoolhuis, kosterswoning, etc.

Schoolhuis, Nieuweweg, 38 jaar oud. In 1947 oorlogsschade hersteld,
waarb dit huis grotendeels vernieuwd is. Het gemetselde oor aan de
linkerz gevel is gescheurd en dient noodzakel k hersteld te worden.
Het loket en voetlood van de schoorsteen b de linkerz gevel ont-
breekt gedeeltel k. Daardoor kunnen lekkages ontstaan, dit noodzake-
l k herstellen. Het bovenste was reeds vermeld in de S.V.0. 1956/58
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en 1960.
De vloer van de voorkamer is niet a1 te best en waarsch nl k door
zwam aangetast. De muren in de gang hebben veel te l den van optrek—
kend vocht. Het pleisterwerk van deze muren is daardoor zeer slecht.
Herstel zéér gewenst, eventueel een lambrizering aanbrengen van
hardboard.

Mariakapelletje in de Wouwbaan. Het kruis, wat daar op het dak heeft
gestaan, is afgewaaid. Herstel is noodzakel k. Uverigens bevindt het
zich in behoorlgke staat.

Mariakapelletje aan de Ossendrechtseweg (Jannekespadje). Dit is in
verval geraakt door vandalisme.

Rapport opgemaakt door J.G.P.H. Saven e.
Bisschoppelnk inspecteur voor bouwzaken.
Bisdom Breda. Getekend 3 september 1962." (13)

We hebben over enige jaren, tot in 1965, weinig informatie,
niet alleen over materiéle zaken, maar ook niet over pas-
toor en kapelaans.
De benoemingsbrieven zgn steeds aan de persoon in kwestie
gericht, en vanaf omstreeks 1963 stopt de inventaris van
L. Merkelbach van Enkhuizen. Verder is ook informatie uit
het bisschoppel k archief dan niet meer voorhanden.

Het is de 23e september 1965, dat we iets van de parochie
vernemen. 0p die datum installeert de Fa. M. v.d. Kerkhof
en Zonen drie electrische luidmotoren voor de klokken.Inc1u—
sief het verven van het torenkruis en klimhaken bedragen
de kosten f 5 410,--. (14)

De firma M. van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel heeft op 1
maart 1966 op de torenzolder van de kerk nieuw s1agwerkap-
paratuur aangebracht an reparaties aan de w zerplaten van
het uurwerk verricht. Daarb hebben z schade aan de toren-
vloer aangebracht. De waterschade is op 25 november 1966
op f 1 084,-- getaxeerd. De Fa. M. v.d. Kerkhof moet deze
schade vergoeden. (15)
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bepaalde zaken, de parochie rakende, toch niet zo een ge-
lukkige hand gehad. Anderz ds is het de schr ver uit eigen
ondervinding bekend, dat pastoor Meeus verschillende d -
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pastoraat van pastoor Adolf Stanislas Meeus gaat naar
einde. Alhoewel een financieel deskundige, heeft hn in

die de kerk betroffen uit eigen middelen heeft betaald
ambtel ke bescheiden blgkt, dat de pastoor op 19 decem-
I966 uit de pastorie is vertrokken en met emeritaat 1S

g6g88l'1.

Pastoor Meeus leefde nog 19 jaar binnen de gemeente Woens-
drecht en overleed aldaar op 9 november 1985.
0p dezelfde dag dat pastoor Meeus uit de parochie vertrok,
kwam een nieuwe pastoor, J. Ligtenberg, z n plaats innemen

(16 )
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Restant van de communiebank als sierelement in de
tuin van een particulier te Hoogerheide.
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J. LIGTENBERG

Pastoor Ligtenberg kwam op 19 december niet op een gelukkig
t dstip. Het Wwede Vaticaans Concilie kende zgn begin op
25 december 1961 onder Paus Johannes XXIII en werd besloten
op 8 december 1965 onder Paulus VI.
De besluiten van het concilie waren dermate ingr pend, dat
ZU grote veranderingen tmwmgbrachten in de geloofsbeleving.
Van een strakke, misschien wel een te strakke, gebonden-
heid aan het instituut naar een veel grotere vr heid. Een
vr heid, waar men in feite niet goed raad mee wist. Er
ontstonden bewegingen, die verdeeldheid in de hand werkten.
Er waren behoudenden, gematigden en extremen, die dachten
dat de Kerk een brouwketel was, waar ieder z n eigen ingre-
diénten wel in kw t kon. Er begonnen zich barsten en scheu-
ren af te tekenen, vooral in de Nederlandse Kerkprovincie.
Men kan, mag en moet zelfs voor vr heid z n, maar er be-
staat geen vr heid in ongebondenheid. De leer der Kerk,
vanaf de boodschap van Christus, kan niet naar eigen belie-
ven veranderd worden. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft
de vr heid in vrede en verbondenheid met de leer van Chris-
tus toch echt niet helemaal gehaald. Teveel marginale za-
ken werden voor hoofdzaken aangezien.

Na het aanvankelgk optimisme over de grotere vr heid, leid-
de deze zogenaamde vr heid tot een verflauwing van de ge—
loofsbeleving. Een verflauwing, die zich niet alleen tot
het gewone gelovige volk beperkte, maar zich ook aftekende
b een gedeelte van de priesters en religieuzen.
Het kwam zelfs zover, dat er een tweede beeldenstorm ont-
stond. Deze keer werd die ons niet voorgeschoteld door l6e



— 341 -

eeuwse Calvinisten, nee, ergo door onze eigen R.K. voorgan-
gers.
Het kerkbezoek en verder practiseren begon terug te lopen
en het aantal priesterroepingen daalde. Het gaat natuurl k
niet aan, om alleen Vaticanum II hiervan de schuld te geven
De vooroorlogse mentaliteit en de grote invloed van de me-
dia hebben hier wel degel k een rol gespeeld. De bedoeling
was vernieuwen. BU die vernieuwing is "nieuw" de boventoon
gaan voeren. Het is toch de hedendaagse slogan: "Nieuw is
beter". 0f dit op het gelovige vlak ook zo gewerkt heeft,
of nog werkt, daarover zal de geschiedenis oordelen.

Het is zeker niet de bedoeling van de schrgver geweest,
hier de moraalprediker of de theoloog uit te hangen. En al
gaat het hier om zaken die de geschiedenis van één parochie
overst gen, het is toch een gegeven, dat zeer velen van
ons op zich af hebben zien komen.

Dit is zeker ook met pastoor Ligtenberg het geval geweest.
In het begin van de geschetste toestand vatte h z n pas-
toraat over de parochie aan.
Het is dan ook het tgdstip dat we terug over moeten gaan
tot parochiéle aangelegenheden.
Klokken zgn eigenl k boodschappers en aankondigers. Zn no-
digen uit voor de H. Mis, het b wonen van een huwel ksmis,
melden het overlgden en de uitvaart van gelovigen en andere
belangrgke gebeurtenissen in de kerk. In vroeger dagen liet
men de klokken ook luiden wanneer er baanstropers in de om-
geving waren, als er een v andel k leger in aantocht was
en in geval van overstromingen. Klokken hebben dus alt d
a1 een belangrgke functie gehad. Zn dienen dus het nodige
onderhoud te hebben om hun functie goed te kunnen vervullen
0p de eerste dag van februari 1967 z n er aan klokken en
uurwerk nieuwe dubbelgecentreerde kogellagers aangebracht
door Van de Kerkhof en Zonen te Aarle-Rixtel. De prgs be-
droeg f 675,——.(l)
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De pastorie vraagt ook weer onderhoud.De werkzaamheden: het
schilderen en interieurvoorzieningen, werden op 9 april
1968 begroot op f 1 959,50. Voor kerkinterieur diende op
29 april 1968 nog eens f 528,74 te worden uitgetrokken.(2)

0p 23 december 1968 moeten de kamers van de Heren kapelaans
De Jongh en Dictus opgeknapt worden. (3)
0p 24 april 1969 werd er ingeschreven voor vr grote ver-
bouwingen aan de pastorie. De laagste inschr ver was C.A.
Backx uit Roosendaal voor de som van f 35 224,—— (4)
Bn de totale afrekening op 2 december 1969 bleken de wer-
kelnke bouwkosten aan de pastorie f 39 806,80 te bedragen.(5)

In december 1969 gaan de R.K. schoolgebouwen over naar de
"Stichting Katholiek Onderw s Woensdrecht."(6)

In 1970 vond er een aankoop plaats van 170 m’ grond t.b.v.
de begraafplaats achter de kerk. Deze grond werd aange-
kocht van de familie L.H.M. Soffers. (7)
In april 1971 kr gen we informatie over het bisdom, enz.
van het Imac van de universiteit van N megen:

Er waren in dat jaar in Nederland nog 3395 parochiepries—
ters werkzaam, waarvan 285 in het bisdom Breda, ofwel 8,4%.
Landel k is 34 % van de priesters in de leeft dscategorie
van tussen 51 en 60 jaar. Het laagste aantal, 3% % in de
leeftndsgroep tot 30 jaar. 0p de televisie keek 80 % van
de priesters naar het Journaal, Actualiteiten 74 %, Voet-
balwedstr den 63 %, Godsdienstige programma's 56 % en Maat-
schappel ke documentaires 52 %.
Via de radio luisterde 65 % naar het Nieuws, naar Klassieke,
Lichte en Amusementsmuziek ieder 37 %, Actualiteiten 32 %,
Godsdienstige programma's 22 %, Causerie, Kunst en Cultuur
7 %. Bladen worden veel gelezen, doch 60 % leest geen opi-
nieblad. (8)

In het licht van de tgd is het aantal roepingen dus zeer
klein. Voetbalwedstr den op de tv blnken ook b de oudere
priesters in trek te z n. Het valt te betreuren dat 34 % in
de leeft dsgroep van 51 tot 60 jaar zat. Van deze priesters
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zullen heden in 1989 nog weinigen actief z n.

Pastoor Ligtenberg scheen de tgd noch z n taak goed aan te
kunnen en geraakte langzaam maar zeker in een toestand,
waarin het ten volle functioneren in de parochie onmogelgk
werd.
Het kerkbestuur en het bestuur der provincie Noord-Brabant
kwamen op 3 februari 1972 een ruil overeen voor aanpassing
van het kerkhof in verband met de constructie van een weg.

Hiervoor ontving het kerkbestuur een bedrag van f 14 627,50
Hierin waren de kosten voor het ruimen van graven en enige
herbegravingen begrepen. (9)

Pastoor Ligtenberg deemsterde en deemsterde verder en ver-
der weg.
0p 24 april 1972 werd Pater Alexander Fievez van de Paters
Assumptionisten van Boxtel tot "vicario adjutor", he1per/
plaatsvervanger, benoemd. (10)

'n Week later, op 1 mei 1972, gaf de bisschop de leiding
over de parochie aan Pater Alexander Fievez. (11)

Pater Alexander nam zgn intrek op de pastorie op 25 mei
1972. (12)
Pastoor Ligtenberg, die geestel k en lichamel k aangeslagen
was, nam op 12 augustus 1972 afscheid van znn parochie en
vertrok op 5 september 1972 naar Dongen. (13)

Na meer dan tweehonderd jaar kreeg de parochie weer een
reguliere pastoor, Pater Alexander Fievez.

NUTEN (Voor afkortingen, zie blz. 13)
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ALEXANDER FIEVEZ

Pater Alexander Fievez werd op 4 september 1921 geboren
te Duizel, een dorp van de "Acht Zaligheden". H werd op
25 mei 1972 te Hoogerheide als pastoor benoemd.
Door het toen al min of meer n pende gebrek aan priesters
en de toestand waarin h een en ander aantrof, lag er voor
hem een berg werk in het vooruitzicht. Verder was ook de
parochie van de H. Jozef te Woensdrecht, waar h - voor h
naar Hoogerheide kwam - vertoefd had, een zorg voor hem.

Het geloofsleven was toen al aan het verflauwen en er lagen
zoveel taken op hem te wachten, dat h heil zag in een goe-
de taakverdeling met z n medepastores.

Een van de eerste gevallen, waarvan we kennis hebben, is
al een verarming en een exempel van de t dgeest.
Het kapelletje langs het "Jannekespadje" aan de 0ssendrecht-
se weg was enkele jaren voor de oorlog geschonken door de
familie Jacobs. In 1972 was het kapelletje door gebrek aan
toezicht en door vandalisme zodanig vernield, dat de fami-
lie Jacobs op 18 augustus 1972 de geschonken grond terug
in eigendom wilde hebben voor de symbolische som van één
gulden. (1)

In 1973 kr gt de parochie op 12 januari een telefoonaan-
sluiting te betalen, waarvoor de kosten f l24,-- bedragen.(2)

De centrale verwarming bl ft regelmatig geld kosten. Een
reparatie hieraan bl kt op 30 augustus 1973 f 2 290,--,
exclusief B.T.W., te kosten. (3)
0p het einde van 1973, begin 1974 kr gt men een overzicht
van het aantal parochianen, het kerkbezoek in de parochie,
de parochieb dragen, de parochieb dragen per gezin en tevens
een vermelding van de gemiddelde b drage in parochies met
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HUBERTUS COARNELS ANTONIUS ERNST.

DOOR DE'GENADE VAN GOD EN DE GUNST VAN DE APOSTOLISCHE STOEL

BISSCHOP VAN-BREDA I
E/L 2154/73 1 '~

Aan de Parochiale Kerkbesturen, I _ _
aan de Parochiéle Charitas-Instelling Hoogerheide-Woensdrecht,
en aan alle gelovigen van de parochies -
Heilige Maria Hemelvaart_te Hoogerheide en'
Heilige Joseph te Woensdrecht

Bij schrijven van 9 oktober 1973 hebben de gezamenlijke kerkbestu-
ren van de parochies te Hoogerheide en Woensdrecht mij een uiteen-_
zetting gegeven van de groeiende samenwerking tussen beide paro-
chies op het gehele terrein van het godsdienstige en het maatschap-
pelijke leven en het voorstel gedaan te komen tot een fusie van
beide parochies. "
Dit voorstel, dat is ingegeven door pastorale overwegingen, wil
ik graag overnemen. _ ' _
Gelet op het gevoerde overleg en de gunstige reacties van de paro-
chianen_op dit voorstel, gehoord het Kapittel van het bisdom van
Breda en alle belanghebbenden, hef ik bij deze de beide parochies
van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide en van Heilige
Joseph te Woensdrecht met ingang van 1 Januari 1974 op en richt
ik met gelijke datum een nieuwe parochie op, welke de naam-zal

- dragen: "Parochie Hoogerheide-Woensdrecht".
De beide kerken zullen worden gehandhaafd ten dienste van de paro-
chianen. ._ - . . ~.
De nieuwe Parochie Hoogerheide-Woensdrecht volgt de beide opgeheven
parochies onder algemene titel op.-
Het grondgebied van de nieuwe parochie is gelijk aan het grondge-»
bied van de beide voorgaande parochies tesamen. '
De nieuwe parochie Hoogerheide-Woensdrecht, haar zielzorgers en a1
haar parochianen_bieo ik van harte mijn beste wensen.

.. ' '. ~‘-2.-';/_)',

 ‘/(361.1.
Breda. 27 dgcember 1973 hissrhon 6éS'E}eaa
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meer dan 5 000 parochianen.

Aantal Parochianen
Hoogerheide
1966
1967
1968
1969:
1970:
1971

5197
5365
5545
5545
5729
5891

Kerkbezoek

73 % 1 18
71 % - 36
65 % - 27
58 % - 15
51 % - 19
aa W - 28

Totaal van de
ParochiebUdragen

825,-- f
471,-- -
873,-- -
230,-- -
300,-- _
025,-- -

Parochiebudrage
per gezin

12,75
22,77
16,71
8,78

10,84
15,93/O

1972: 5891 43 % - 35 582,—— — 18,08
1973: 5865 30 % — 35 934,-— - 18,26

Het gemiddelde van de gezinsbUdrage van de parochies met
meer dan 5 000 parochianen in het bisdom Breda was over de
periode 1966 - 1973: f 27,73. (4)

Hieruit moeten we concluderen dat het kerkbezoek snel ach-
teruit liep, vooral in 1973. Met de parochiebUdragen zitten
we beslist in het "laatste peloton". Algemeen bekeken zag
het er voor kerkbezoek en financién niet hoopgevend uit.

WaarschUnlUk uit overwegingen van een goede spreiding van
de zielzorg en met het oog op financiéle overwegingen, zUn
de kerkbesturen en caritasinstellingen van de parochies van
Hoogerheide en Woensdrecht in het najaar van 1973 overeen-
gekomen een fusie aan te vragen. BU beslissing van bisschop
Ernst van 27 december 1973 is de oprichting van de nieuwe
parochie Hoogerheide-Woensdrecht per 1 Januari 1974 een
feit geworden. (5)

0f deze fusie nu echt een succes is geworden, staat waar-
schUn1Uk niet vast. Na de bUvoeging in 1819/1820 van Hoo-
gerheide bU Woensdrecht, is Woensdrecht door diverse omstan-
digheden in een underdog—positie geraakt.
Zonder olie op het vuur te willen gooien, moeten we vast-
stellen dat het toen opgedane "zeer" nog niet geheel ver-
dwenen is. Een Woensdrechtenaar is nog steeds geen Hooger-
heidenaar, en een Hoogerheidenaar weet in de allermeeste
gevallen niet, dat Hoogerheide een historisch bUvoegse1 is,
en hU handelt daar naar. De samenvoeging heeft men toch wel
als een noodoplossing gezien. Heden ten dage schUnen er toch
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weer stemmen op ta gaan, om de parochiéle band wat losser
te maken.

April 197A staat het er met de klokken en de toren van
Woensdrecht niet gunstig b . De Firma Van Usta uit Etten—
Leur maakt op 4 april 197A een besomming van f 3 8l0,-—,ex-
clusief B.T.W. De bouwkundig inspecteur van het bisdom be-
groot de kosten op f 3 800,-—, exclusief B.T.W. (6)

Het plaatsengeld is over het algemeen omtrent juli 1974 in
de meeste parochies gesteld op f l,—— "all in". Z0 ook te
H00gerheide—W0ensdrecht. (7)

BU raadsbesluit van 1 maart 1975 is de gemeente Woensdrecht
gemachtigd tot het van de parochie 0.L.V. Hemelvaart aanko-
pen van perceel D 1811, groot i 2540 m’, waarop het patro-
naatsgebouw staat. De verkoop kr gt z n beslag, nu met het
"Trefpunt" in de locatie genoemd, voor de som van f 156 OO0.(8)

Het hele gebeuren omtrent de herbouw en verbouw van het
"Patronaat/Trefpunt, etc." alsmede de exploitatie hiervan,
kan, gezien de lage aankooppr s van het perceel, allerminst
een succes geweest z n.

Het aantal parochianen bedroeg in 197A te Hoogerheide 6083
en te Woensdrecht 1044. (9)

De begraafplaats achter de tuin van de familie Jansen enz.,

die in augustus 1932 in gebruik is genomen met de begraving
van Martinus Konings, is b besluit van de gemeente Woens-
drecht van 29 februari 1975 gesloten verklaard. (10)
De schr ver heeft dit kerkhof op 17 juli 1989 bezocht om
een Foto te nemen van de grafsteen van w len pastoor G. Ko-
nings. De aanblik van dit kerkhof is erbarmel k. AFgebr0—
ken zeren kruisen, afgebroken grafmonumenten, gebroken
zerken, waardoor men 20 in de diepte kan k ken. Men zou den-
ken dat er een aardbeving heeft plaats gevonden. Hier ligt
een taak voor de verantwoordel ken om dit alles in een aan-
vaardbare toestand te brengen. Ook de nog levende verwanten
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‘ Blz. 3&7: "De aanblik van dit kerkhof is erbarmel k
Afgebroken zeren kruisen, afgebroken grafm0numen—
ten, gebroken zerken." 17 juli 1989.
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mogen zich dit aantrekken. Het is te hopen, dat hier spoe-
dig iets aan gedaan wordt.

De gemeente Woensdrecht heeft b besluit van april 1975 op
de Algemene Begraafplaats aan de Scheidreef de vakken G en
H gereserveerd voor begravingen van Rooms Katholieken. (11)

In juli 1975 heeft men vanuit het parochiebestuur beslist
uniforme grafmonomenten aan te laten brengen tegen de richt-
pr s van f 500,--. (12)
Men heeft in hetzelfde jaar de grafreohten vastgesteld op
f 250,—- per 10 jaar, het grafdelven inbegrepen. (13)

Pater Serafinus Tillemans werd op 12 januari 1976 tot assis-
tent te Hoogerheide benoemd.H vertrok al vlug op 9 juli
1976. (14)

De bouwkundig inspecteur van het bisdom Breda bericht op
11 maart 1976 aan het parochiebestuur van Hoogerheide-Woens-
drecht, dat na inspectie de toestand van het kerkgebouw te
Hoogerheide niet zo tegen valt. Er is wel wat onderhoud no-
dig, zo memoreert h . Ondanks de ouderdomsversch nselen
vertonen de verbindingen geen afw kingen. Er is wel wat molm
en b de bouw of reparatie van de st len is tweedehands
hout gebruikt. De rugbalk, waarop de toren staat, de trek-
platen en de kilkeperspanten vertonen ten opzichte van el-
kaar geen waarneembare afw kingen. Het hoogste deel van de
spits staat niet meer in het lood. (15)

In verband met reparaties en andere diensten aan de kerk
te Hoogerheide, heeft de zogenaamde "klussengroep" in die
t d vele diensten bewezen. Duizenden guldens z n door hen
bespaard kunnen worden. waarvan acte!

De l9e juli 1976 is pater M.C.N. Lemmens per 1 augustus 1976
enerz ds benoemd tot part—time medewerker van het team der
paters Assumptionisten, dat werkt in Hoogerheide, Woensdrecht
en Dssendrecht en anderz ds tot industriepastor in het deke-
naat Roosendaal. (16)
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Pater F. van Kasteren is eveneens op 1 augustus 1976 be-
noemd tot medewerker in het pastorale team van Woensdrecht-
Hoogerheide en Dssendrecht. Dit team staat onder leiding
van pater Alexander Fievez. (17)

Op 2 september 1976 is, met machtiging van het bisdom, de
pastorie geschilderd door de Fa. Van Gils uit Roosendaal.
De kosten bedroegen f 11 596,--, exclusief B.T.W. (18)

Begin 1977 wordt door de dekenale commissie bericht, dat
de parochie Hoogerheide-Woensdrecht in 1975 7178 parochia-
nen telde, en in 1976 7254. (19)

Het parochiebestuur deelt gedurende de maand maart 1977 aan
diverse informanten mede dat:
1. de kosten voor een uitvaartdienst f 250,-- z n.

A. Voor hen die een gezinsb drage van f 80,-- of meer
betalen: niets

B. Voor degenen, die minder dan f 80,-- per jaar b dra-
gen: 3 x de jaarl kse b drage van f 25U,—- aftrekken.

2. Kosten kerkhof f 250,-- volgens het kerkhofreglement.
3. Grafdelven f 50,-—. (20)

Het parochiebestuur van Hoogerheide—Woensdrecht stelt op
22 september 1977 dat de reparatiekosten aan de toren te
Hoogerheide wel f 140 000,-— tot f 160 000,-- zullen vergen
De parochie bezit niet de middelen om deze reparaties te
laten doen. Men is daarom genegen de toren aan de gemeente
over te dragen.(21)

Volgens mededelingen bedroeg het aantal parochianen op het
einde van 1977 7254, het kerkbezoek was 17 %. (22)

Naar aanleiding van een onvolledig gedateerd rapport uit
1977 van "Monumentenwaoht Noord-Brabant" is de kerk van Hoo-

gerheide aan een opknapbeurt toe. Goten. killen en afvoeren
z n wéér aan herstel toe. (23)

Het parochiebestuur van Hoogerheide—Woensdrecht verkoopt
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op 13 maart 1978 aan de R zende Weg te Woensdrecht 300 m
grond aan Dhr. J. Michielsen. De pr s bedraagt f 25 000,-—,
kosten koper. [24]

Up 27 juni 1978 z n kerk, pastorie, etc. ingemeten door het
kadaster. Het perceel Seotie G 3099 is groot 11 a en 60 ca.(25)

In verband met de voorgenomen verkoop van de toren aan de
gemeente Woensdrecht zal de parochie Hoogerheide—Woensdrecht
volgens bericht van 27 juni 1978, f 40 000,-— moeten beta-
len voor gedeeltel ke dekking van het noodzakel k herstel.
Op 18 juli 1978 heeft het kerkbestuur van Hoogerheide—Woens-
drecht de kerktoren te Hoogerheide verkocht aan de gemeente
Woensdrecht. Volgens artikel 7 van de overeenkomst bl ven
het uurwerk, de klokken en de luidinstallatie aan de paro-
chie, behalve de leidingen. Volgens artikel 10 is de gemeen—
te Woensdrecht gehouden voor de instandhouding van de toren
zorg te dragen. De verkooppr s was, inclusief 120 m2 grond,
de symbolische som van f 1,--.(26)

Zoals de lezer a1 weet, was de parochie niet in staat de
toren uit eigen middelen te herstellen.

Volgens mededeling van 31 juli 1979 is het kapelletje op
de hoek van de Nederheide en de Nieuwe Weg in onderhoud b
het w.v.s. (27)

Met ingang van 1 augustus 1979 is de vergaderzaal van de

pastorie te Hoogerheide t del k gemeentehuis in de zin van
het Burgerl k Wetboek. Dit is in verband met verbouwingen
aan het gemeentehuis. (28)

Pastor Mart Lemmens is op 1 september 1979 tot industrie-
pastor te Etten-Leur benoemd. (29)

Volgens een opgave van de Koninkl ke Klokkengieter Petit
en Fritsen B.V. van 19 november 1979 aan de Heer Van Loon
van Gemeentewerken van de gemeente Woensdrecht bevinden
zich in de luidklokkenkamer van de toren drie luidklokken,
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gegoten door Petit en Fritsen anno 1946.
Klok 1, toon G, gewicht ca 700 kg, diameter ca 1010 mm.
Klok 2, toon B, gewicht ca 325 kg, diameter ca B00 mm.
Klok 3, toon D, gewicht ca 180 kg, diameter ca 675 mm.
De klokken bevinden zich in redel ke staat, doch behoeven
onderhoud dat door mensen uit de parochie uitgevoerd kan
worden. Klok 3 heeft mankementen, waarvoor de Firma offer-
te wil doen. (30)

Naar een bericht van 8 januari 1980 schenkt een vooraan-
staande familie uit Hoogerheide, in verband met de aankoop
van het Van Dam—orge1, niet minder dan f 23 000,-—, onder
voorwaarde, dat z t dens hun gehele leven te Hoogerheide
blgven wonen. B vertrek naar elders zal een gedeelte van
dit bedrag naar rato aan de nieuw gekozen paroohieplaats
moeten worden afgestaan. (31)

In 1980 is er een roiling van grond tussen A, de echtelie-
den Petrus L.A. Jacobs Mighielsen en Mevrouw Germania Hen-
drika v.d. Stee enerz ds, en B, de parochie Hoogerheide-
Woensdrecht anderz ds. A staat af aan de Scheldeweg sectie
D 2748, groot i 260 m’. B staat af aan A een perceel nab
de 0ndersta1, groot i 900 mg. (32)

Naar aanleiding van een schrgven van de "Dekenale Commissie"
wordt in 1980 aan het parochiebestuur medegedeeld dat de
kosten van een pastoraal werker worden begroot op i
f 59 500,—— per jaar. (33)

Te Hoogerheide waren er in het weekend 8/9 maart 1980 en

het weekend 15/16 maart 1980 resp. 1004 en 997 kerkbezoekers
In Woensdrecht waren dat er in dezelfde perioden resp. 243
en 198. De R.K. bevolking bedroeg in 1980 voor de gehele
parochie 7629 personen.
Hiervan: 0 — 6—jarigen: 760,

7 — 12—jarigen: 936 en

65 jaar en ouder: 625. (34)
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Hieruit zou men kunnen concluderen, dat buiten de personen,
die weinig of niet ter kerke te kunnen komen, er 5308 pa-
rochianen naar de kerk zouden kunnen gaan. Dit zou beteke-
nen, dat er van deze 5308 parochianen 2442 personen: 2 =
1221 personen naar de kerk gingen, ofwel i 23 %.
Men mag zich afvragen of deze weken, die nog in de winter-
maanden vielen, wel het goede moment voor een steekproef
waren. Verder is geen rekening gehouden met zieken en ge—
handicapten, die niet naar de kerk kunnen komen. Verder
moet het ingew den toch bekend z n, dat een niet onbe1ang—
r k aantal parochianen uit Hoogerheide op zaterdagen de mis
van 5 uur te Hugbergen b woont.

Gedurende de maand mei is de zaal van de pastorie veertien
keer als trouwzaal gebruikt door de burgerlgke gemeente.
0p 28 mei 1980 toucheert de parochie hiervoor veertien keer
f 25,-- is f 350,—-. (35)

In de afdeling correspondentie van de parochie vinden we
opgetekend, dat de klussengroep onder leiding van Dhr.
Hennekam in de jaren 1980 en 1981 vele goede diensten aan
de parochie heeft bewezen. (36)

De l9e mei 1981 vindt er een ruiling van enige grond plaats
tussen de Familie P. Timmermans — Beenaerts en het paro-
chiebestuur. (37)

Pater J.M. wiss werd op 1 augustus 1981 toegevoegd aan het
pastorale team van de parochie Hoogerheide-Woensdrecht.
H bleef tot 23 augustus 1983. (38)

Volgens een schrgven van 21 juli 1981 zal het torenuurwerk
op kosten van de gemeente Woensdrecht worden hersteld.(39)

Het Katholiek Bevolkingsbureau Dekenaat Bergen op Zoom
deelt op 31 december 1981 mede, dat er in de parochie Hoo-
gerheide-Woensdrecht in 1980 7629 en in 1981 7762 parochi-
anen waren. (40)
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Het parochiebestuur van de parochie Hoogerheide—Woensdrecht
leent per 3 maart 1982 b het bisdom een bedrag van

f a7 000,--. (41)

0p 3 november 1982 worden er plannen gemaakt voor een ver-
bouwing aan de pastorie door de "klussengroep". De kosten
worden geraamd op f 4 000,-—. (42)

Voorstel van het bisdom Breda van 19 november 1982: ingaan-
de 1 januari 1983 voor niet—deelnemers aan het paroohiefonds
te betalen b huwel k f 410,——, b jubileum f 168,-- en b
dienstverlening crematorium f 140,--. (43)

0p 28 december 1982 komt er een nieuw voorstel van het bis-
dom. Huwe1 ks— of uitvaartmis f 405,--, jubileumdiensten
f 165,—- en diensten op begraafplaatsen of crematoria
f 145,——. Uitvaartdiensten niet inbegrepen. Dit geldt voor
hen, die geen vr willige gezinsb drage betalen. (44)

Pater F. van Kasteren is vanaf 31 augustus 1981 b de zus-
ters J.M.J. gaan wonen. Hg was de laatste jaren van z n
verbl f te Hoogerheide jeugdpastor. (45)

0pgave van het kadaster dat op 20 september 1983 dat, vol-
gens artikel no. 6981, in sectie D no 2929 91 are en 15
centiare in eigendom van de parochie is. (46)

Het parochiebestuur van de parochie Hoogerheide—Woensdrecht
ontvangt op 5 oktober 1983 van de Nederlandse Provincie van
de Zusters van J.M.J. te ‘s-Hertogenbosch bericht, dat z
een schuld, groot f 7 000,--, niet aan hen terug hoeft te
betalen. (47)
Zulke meevallertjes z n in magere jaren natuurl k zeer welkom

Volgens mededelingen van het Katholiek Bevolkingsbureau te
Bergen op Zoom: Hoogerheide—Woensdrecht
in 1982 — 7 643 katholieken,
in 1983 — 7 662 katholieken en
in 1984 — 7 662 katholieken.
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In 1983 werden er 61 kinderen gedoopt en z n 3 volwassenen
tot de kerk toegetreden. Er waren 33 R.K. Huwel ken, waar-
van 6 gemengde. Verder 47 overledenen, 43 uitvaarten met
beaarding, 4 crematies, 114 vormelingen en 97 eerste com-
municanten. (48)

Einde 1983 , op 1 november, werd de heer Hans Schepers, ge-
boren te Stein op 25 februari 1956, benoemd tot pastoraal
werker te Hoogerheide—Woensdrecht. 0p 20 oktober is h met
z n gezin vanuit Simpelveld zgn intrek op de pastorie te
Woensdrecht komen nemen. (49)

0p 9 december 1983 blgkt de parochie Hoogerheide-Woensdrecht
aan de Caritasinstelling Hoogerheide-Woensdrecht een schuld te
hebben van f 9 600,-—. De rente bedraagt 4% zonder aflos-
sing. (50)

0p 29 december 1983 doet het kerkbestuur een pr saanvrage
voor nieuwe kerkramen. De al zeer bekende "klussengroep"
zal ze plaatsen. (51)

Rector A.C. van Gastel, rector b de zusters van J.M.J.,
doet op 13 Januari 1984 een verzoek aan de bisschop om aan
de Eerwaarde Zuster Rosalie de macht te willen verlenen de
H. Vaten aan te raken. Z moet namelgk als tweede kosteres
in de sacristie van de kloosterkapel dienst doen. Direct
na genoemde datum is haar die macht verleend. (52)

Een vr bekend inwoner van Woensdrecht schrgft op 22 okto—
ber 1984 aan het kerkbestuur dat, A. b betaling van de
parochieb drage is verzocht om publicatie van de jaarc fers.
B. Sommige parochianen de parochieb drage pas zullen vol-
doen na publicatie van de jaarc fers. (53)

Naar het zeer bescheiden oordeel van de schrgver een terechte
mededeling. Als er een openheid moet zgn in het kerkgebeu—
ren, waarom dan ook geen openheid met betrekking tot de fi-
nmu én De schrgver heeft indert d pastoor Meeus hier
ook om verzocht. Al is het ontbreken van gegevens waarschgn—
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l k niet de hoofdzaak van de te geringe b dragen van een
groot deel der parochianen. Met alleen een bank— of girore—
kening te openen kan men de zaak niet oplossen.
Anderz ds is het zo, dat verschillende personen hun paro-
chieb drage hebben gestaakt om zeer doorzichtige redenen.
Een bekend persoon, er z n trouwens veel bekende personen,
heeft het bedrag van z n parochieb drage zelfs laten afhan-
gen van de houding van een politieke part in de Staten
Generaal.

0nze informatie over 300 jaar parochieleven te Hoogerheide
neigt naar het einde. 0ver de laatste v f jaar hebben we
weinig of geen inlichtingen meer. Enerz ds is dit jammer,
omdat je niet tot op de dag van "heden" kunt gaan. Ander-
z ds is het voor betrokkenen in en om de parochie beter
dat z in bepaalde situaties niet "stante pede" beoordeeld
worden. Want het kan in geval van belangrgke beslissingen
wel eens zo z n, dat deze door betrokkenen naar aanleiding
van nadere inzichten of adviezen worden veranderd.

Enkele personen dienen we nog te vermelden.
Pater Frans van Kasteren, jeugdpastor te Hoogerheide, ver-
trok per 9 Januari 1987 naar Etten—Leur. (54)

Pater Alexander Fievez, de teamleider in de parochie, heeft
zich gedurende zgn pastoraat als een zeer beminnel k mens
doen kennen. Dndanks de enorme taak, waarvoor h zich b
z n komst gesteld zag, was h voor iedereen aanspreekbaar.
H deed wat h kon om in contact te bl ven met z n parochi—
anen. Dndanks het verminderde kerkbezoek en het feit dat
h niet allen regelmatig kon bezoeken, handelde h in de
geest van "Komt allen tot m ".
H stelde de pastorie open voor ieder, die zich voor kerk
en samenleving wilde inzetten. Hg kende vele mensen en vele
mensen kenden hem. De noden der parochianen waren ook de
z ne. Van deze man werd veel gevraagd; h heeft ook veel
gegeven.



Dit alles maakte hem tot een vermoeide man met
derde gezondheid. Dit noopte hem het bisdom te
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een vermin-
verzoeken

van zgn taak te Hoogerheide te worden ontheven.
Dit heeft men verstaan. 0p 8 juni 1986 vertrok h naar

Aalst-waalre, waar een kleinere parochie hem wachtte. (55)
In zgn plaats benoemde de bisschop van Breda de Zeereer-
waarde Heer Albert Damen tot pastoor.

NOTEN (Voor afkortingen, zie blz.13 )
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dragen P.A.H. 5, Dossier 41, Financién, parochiegrenzen P.A.H.W.
6, Dossier 32,K1okken en toren P.A.H.W. Z, Dossier 9, Dekenale commissie
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11,
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HOOFDSTUK 22

ALBERT DAMEN

Pastor Albert Damen, geboortig van Middelburg, ontving z n
benoeming op 1 juni 1986.
0ver deze herder valt voorhands nog niet veel te schr ven,
a1 kan men constateren dat h een andere "hand" heeft dan
z n voorganger. H heeft echter het voorrecht en de plicht
de parochie en de parochianen, ook dit evenals z n voor-
gangers, naar best vermogen vredevol te bewaren en te lei-
den.
Zgn verblgf te Hoogerheide-Woensdrecht is echter nog te
kort hem op dit alles te beoordelen.
Trouwens, objectiviteit is dikw ls moeilgk.
Maar moge het hem gegeven z n in de jaren die hem te Hoo-
gerheide—Woensdrecht nog wachten, z n parochie naar ieders
tevredenheid te dienen,zodat h met de H. Paulus kan zeggen
"Ik heb de goede str d gestreden".
Het is dan om<op hmndatwe een beroep doen om het 300-jarig
bestaan van de parochie op gepaste w ze pled ig tecmen\deren
Is het niet zo, dat z n voorgangers en diens medewerkers,
die in zeer kommervolle en armoedige t den, dikw ls onder
dwang handelend, hun schapen hebben geleid, dit ten volle
hebben verdiend?
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BESLUIT

Dit is een uitgebreid relaas over 300 jaar parochiegeschie-
denis geworden.
Een geschiedenis onder penibele omstandigheden en streng
"Staats"—toezicht begonnen in een bouwvallig schuurtje en
een turfhok.
Een str d van drie eeuwen lang, vooral onder het "Staatse"
regime en het onderling getwist in de gecombineerde paro-
chie. Vele pastoors stonden voor een b na onmensel ke taak
de "troika" b een te houden. De sobere kerkgebouwtjes kon-
den niet of amper onderhouden worden, omdat het merendeel
der parochianen te arm was.
Het was buigen en bedelen, vallen en opstaan, maar men
bleef er in geloven, zowel de parochianen als de bedie-
naars.

Na de Franse t d begon de heropbloei van het katholicisme.
In 1853 kwam het herstel van de bisschoppel ke hiérarchie
in Nederland tot stand. Dan ontstond vr vlug de periode
van het "R ke Roomse Leven", waarb je voor bgna alles
"R.K." kon zetten. Een periode, waarin men waarsch nl k
vergeten was, uit welke verdokenheid men was gekomen.
Na W.0. II en tengevolge van die oorlog, begon zich in
feite haast ongemerkt enige ontkerstening af te tekenen.
Vaticanum II heeft, zoals te constateren, geen verbetering
gebracht. Er kwam verdeeldheid over de manier van geloofs-
belijding in de Nederlandse Kerkprovincie, en in ver-
deeldheid kan niets bloeien.

De kerken begonnen stilaan leeg te lopen en priesters en
religieuzen traden uit.
Met deze toestand worden we heden geconfronteerd, a1 l kt
het dieptepunt voorb te z n. Jammer genoeg heeft een en
ander al tot sluiting en afbraak van kerken en kloosters
geleid. Men zou dit een terugtocht kunnen noemen.
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Een terugtocht is, als algemeen aangenomen, geen bew s van
moed en vertrouwen, en terugtrekken leidt niet tot een
overwinning.

0ok in de parochie Hoogerheide—Woensdrecht is de situatie
niet rooskleurig en zo zou, naar verluidt, te Hoogerheide
de prachtige kerk uit 1910/1911 wel eens voor sloop in
aanmerking kunnen komen. Dit zou jammer z n en dient daar-
om met alle mogelgk aan te wenden middelen te worden voor-
komen.

Nog in 1972, b een memorie van het R.K. kerkbestuur, haal-
de men een standpunt van "Keerpunt" van de Part van de Ar—
beid aan, dat zegt: "Kerktorens zgn herkenningspunten ge—
worden, waaraan steden en dorpen hun eigen karakter ontlenen
Geldt dit in feite niet voor ons hele kerkgebouw? Men mag
niet op z n schreden terugkeren, niet terugtrekken.
Vanzelfsprekend kan dit geen taak voor het kerkbestuur al-
leen zgn. Er is geld nodig, vr veel geld. Men moet er, als
Paulus, op uit trekken, en het geld halen, waar het maar
te kr gen is, binnen of buiten de parochie, als het er maar
komt.

Met een eventueel te bouwen kleinere kerk zal de verbonden—
heid en het kerkbezoek eerder af- dan toenemen.
0n2e mooie kerk moge dan groot onderhoud nodig hebben, het
is "onze kerk", waarin duizenden z n gedoopt, getrouwd, en
hun uitvaartmis hebben gekregen. waarin duizenden hun ge—
loof hebben beleden en troost z n komen zoeken. Met enig
gevoel van verbondenheid met dit alles is het een must dat
w ons inspannen om deze kerk te behouden. Als we hierin
mogen slagen, dan is ons 300-jarig feest geen einde, maar
een nieuw begin; geen terugtocht, maar een opmars.

Hoogerheide, op het feest van 0nze Lieve Vrouw Hemelvaart,
15 augustus 1989.

A.J. P nen.
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PASTOORS VAN DE PAROCHIE HOOGERHEIDE
VANAF HET BEGIN IN 1689 TOT HEDEN, 15 AUGUSTUS 1989

Naam Geboortedatum

G. Roessel

C.v.d.Bogaert
interimpastor
(wilhelmiet)
L. Talboom
interimpastor
(wilhelmiet)
G.v.d.Hoeven
Th.Bellen
P.Loomans
P.J.Droomans
A.J. Hoffen
J.B.KrUger
J.Doggen
J.B.Lanen
G.P.B1ommerde
B. W nen
A.v.d.Noort
J.H.Laane
H.W ting
G.Konings
A.Meeus
J. Ligtenberg
A.Fievez
A.Damen

?

?

?

?

12-9-1686

?

?

15-6-1761

20-6-1799

16-7-1831

14-5-1838

25-1-1847

20-2-1850

3-10-1865

25-8-1867

26-5-1872

8-4-1888

25-9-1901

15-8-1915

4-11-1921

1-4-1936

Geboorteplaats Werkzaam te Hoogerheide

Waarschoot
Gent

?

?

7
Sittard
Someren
0ud-Gastel
Breda
Roosendaal
Wouw
Nw—Vossemeer
Standaarbuiten
Hoeven
Dongen
Roosendaal
Breda
Roosendaal
Breda
Dongen
Duizel
Middelburg

van
1-4-1689

2-12-1713

1714

20-9-1714

1716

13-9-1760

17-3-1785

30-7-1796

29-12-1843

3-2-1879

12-6-1886

15-2-1894

28-8-1903

23-7-1909

23-6-1916

10-8-1923

30-3-1937

31-10-1957

19-12-1966

25-5-1972

1-6-1986

tot
6-11-1713 1

4-6-1714

15-9-1716
27-a-1760'+
1a-3-1785+
5-6-1796
22-11-1sa3+
16-1-1s791-
12-6-1886
15-1-1894+
19-9-1903
15-7-1909+
23-6-1916
31-7-19251-
50-3-1957
31-10-1957
19-12-1966
5-9-1972
5-9-1986
heden
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KAPELAANS EN ASSISTENTEN VAN DE PAROCHIE
HOOGERHEIDE VANAF HET BEGIN IN 1689 TOT HEDEN,
15 AUGUSTUS 1989

Naam

A.J.de Ram
P.v.d.Scha-
lieboom
H.Rubbens
J.Lu ckx
M. de Bie
N.v.Eeke1en

Brouwers
Loonen
Smits
Gielen
Romme
de Wit

v.d.Noort
v.d.Zande

de Kerf
Stoop

L.v.Breuge1
J.Rombouts
J.Midde1aar
A.den Ronden
H. Cuppens
A.v.Gaste1

0omen
Smoor

J.Pre ers
Asselbergs
Buisrogge
Houten
Middelaar
Brouwers

D k
d.Riet

Vermalen
Devolder

M. de Wit
G.Driessen
M. Cos n

L.I(..1('7L:'U(_JJ>("J(_)3 ----6».

L|L|(1J>L|(_:1JJ>3>"UCU(7 6.-..-6.-6

<<

D.Slootmakers
Chr. Backx
E. Smits
J. de Beer
Chr. v. Beek
P.v.Leeuwe

Geboortedatum

i_1753
12-9-1771
19-10-1797
28-5-1773
10-6-1794
20-3-1796
25-1-1799

1806
4-8-1809
17-5-1811
7-1-1834
30-9-1839
10-12-1846
6-6-1857
21-2-1848
17-8-1848
1-11-1846
6-7-1855
2-6-1853
14-4-1858
27-2-1861
15-3-1866
3-6-1872
9-9-1873
31-12-1882
10-2-1882
7-9-1881'
6-2-1878
4-9-1889
17-10-1882
5-3-1887
12-11-1894
10-12-1898
6-4-1893
10-4-1898
31-10-1898
30-8-1900
23-5-1909
17-9-1910
11-6-1912
1-1-1916
28-12-1916
8-4-1918

Geboorteplaats

Bergen op Zoom

Bavel
Gilze
Etten
Halsteren
Hoeven
Nispen
Breda
Uosterhout
Rucphen
Terhe den
Breda
Oosteind
Sprundel
St.-Jansteen
Terhe den
Dongen
Oosterhout
Oudenbosch
Terhe den
Terhe den
Princenhage
Beek
0ud-Gastel
Gilze-R en
Bergen op Zoom
Hontenisse
Gastel
Breda
Gilze-R en
Ginneken
Lepelstraat
0udenbosch
Hengstd k
Dosterhout
Oosterhout
Breda
Utrecht
Teteringen
Breda
Terhe den
Klundert
Aardenburg

Werkzaam te
van

6-6-1796

1797
1801
8-12-1803
11-8-1824
7-2-1827
21-10-1828
18-6-1834
13-5-1836
1-8-1839
1-10-1858
27-3-1867
4-11-1867
30-9-1869
30-6-1876
12-6-1880
13-6-1884
25-12-1885
19-5-1886
31-3-1892
30-6-1898
14-12-1900
31-5-1902
6-8-1906
12-4-1909
27-3-1909
13-12-1912
26-8-1917
21-9-1917
29-8-1919
10-9-1923
10-2-1925
19-8-1925
27-10-1926
31-12-1926
21-12-1927
27-1-1932
21-8-1935
23-3-1938
19-8-1943
12-2-1945
22-10-1947
16-4-1952

Hoogerheide
tot

30-7-1796

9-2-1804
?

3-8-1824
7-8-1827
23-10-1834
18-6-1834
13-5-1836
2-8-1839
9-2-1844
23-3-1867+
4-11-1867
30-9-1869
30-6-1876
12-6-1880
13-6-1884
25-12-1885
31-3-1892
23-10-1896
27-8-1897
14-12-1900
31-5-1902
6-2-1906
18-4-1909
23-7-1909
31-12-1912
21-9-1917
29-8-1919
10-2-1925
10-3-1923
18-9-1925
27-10-1926
31-2-1926
21-8-1935
21-12-1927
27-1-1932
16-4-1952
23-9-1938
19-8-1943
12-2-1945
22-10-1947
21-10-1959
21-10-1959



Naam

J.v.Gastel
A.v.Haren
Chr.de Jong
W.C1ement
W. Dictus
H.Koopman
K.Kaptein
M.Sleutjes
M. Lemmens
F.v.Kasteren

Wiss
Schepers
TillemansU1(_|(_1 ..-

E mard Bu sse

Geboortedatum

30-1-1911
26-6-1899
5-7-1930
5-7-1917
3-12-1922
30-7-1932
10-12-1932
12-7-1926
11-11-1936
23-7-1939
24-11-1920
25-2-1956

5-8-1938
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Geboorteplaats Werkzaam te

Terhe den
Grave
Gilze-R en
Bergen op Zoom
Zundert
Tubbergen
Schagen
Haaren
Reusel
Berkel-Enschot
IJsse1stein
Stein

Groede

van

24-8-1960
8-4-1960
12-8-1963
7-11-1964
12-9-1966
18-12-1970
24-5-1972
23-1-1975
28-7-1976
3-8-1976
26-8-1981
20-10-1983
12-1-1976
15-2-1989

Hoogerheide
tot
12-8-1963
29-8-1963
21-2-1969
19-9-1966
14-12-1970
19-11-1974
14-5-1976
5-7-1982
7-9-1979
31-8-1 81
23-8-1983
heden
9-7-1976
heden

NB. Broeder E mard Bu sse verricht, onder het toezicht van pastoor
Albert Damen en pastor H. Schepers, huisbezoek, waarin anders
niet volledig kan worden voorzien, b zieken, alleenstaanden, b
overlgden en b hen die in moeil kheden verkeren.

RECTOFIEN VAN HET PHILOMENAGESTICHT
VAN DE ZUSTEFIS VAN J.M.J. TE HOOGERHEIDE

Naam

IUSJ>3J>L:

Middelaar
v.Gaste1
v.d. eeken

Nooren
v.Hoo donk
Dierick

A.Kerremans
J.v.Gaste1

Geboortedatum Geboorteplaats

2-6-1853
15-3-1866
10-2-1877
14-3-1870
11-6-1887
15-1-1903
1-5-1911
30-1-1911

Uudenbosch
Princenhage
Princenhage
Princenhage
Ulvenhout
Ossenisse
Wouw
Terhe den

Werkwaam te
van

23-10-1896
31-5-1902
27-7-1910
12-5-1912
6-8-1930
23-8-1939
6-3-1957
12-8-1963

Hoogerheide
tot

31-5-1902
27-8-1910
10-5-1912+
20-6-1930
23-8-1939
6-3-1957
12-8-1963
30-9-1977

NB. Na 30 september 1977 z n de diensten waargenomen door de parochie-
geestel ken van Hoogerheide.
In rector J. Middelaar herkennen we de latere pastoor van Woensdrecht.
Sommige data z n niet op enige dagen exact, omdat niet alle bronnen
strikt eensluidend z n.

NDTEN:
De gegevens z n afkomstig uit:
1. Inventaris L. Merkelbach van Enkhuizen in B.A.B. Breda.
2. Parochiearchief Hoogerheide
3. Administratieve bescheiden.
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R.K. VERENIGINGEN EN BROEDERSCHAPPEN

Gedurende het 300-jarige parochieel leven waren er talruke
geestel ke broederschappen, processies, bedevaarten, Jeug -
verenigingen, nutsverenigingen, werknemers- en standsorg -
nisaties, waarvan we de oprichtingsdatum niet weten, ter-
w l andere ons geheel onbekend z n.
Verder weten we van vele ook niet juist wanneer z zgn
opgericht en of ze nog bestaan.
0m toch in de mate van het mogel ke hierin te voorzien,
hebben w een oproep gedaan ons met een en ander bekend t
maken. Indien de lezer de oogst wat mager l kt, dan is dit
min of meer b gebrek aan informatie.

Verenigingen volgens archiefonderzoek over de periode
19 november 1797 tot 20 juni 1983.

Ingesteld
19-11-1797

16-1-1837

18-9-1842

20-10-1855

19-1-1861

1-5-1875

10-1-1880

15-8-1884

26-9-1890

26-5-1896

Naam (en doel)
Broederschap Eeuwigdurende Aan-
bidding. B gehouden tot 1926.
Christelgke Vereniging of Geeste-
l k Verbond ter Uitroeiing der
Godslasteringen en Verwenschingen,
en Unkuische Gesprekken.
Broederschap van de H. Franciscus
Xaverius tot voortplanting van
den Godsdienst.
B gehouden tot 23 Februari 1883.
Broederschap van den H. Rozen-
krans. B gehouden t/m 1863.
Broederschap van de St.-Pieters-
penning. In het desbetreffende
register b gehouden t/m 1923.
Uprichting H. Familie.

Goedkeuring reglementen en sta-
tuten van het zangkoor van de
R.K.Parochie 0.L.V. Hemelvaart.
Bedevaart en Processie naar 0.L.V.
van de Hagelberg te Berendrecht.
Dprichting Meisjescongregatie
"Maria Dnbevlekte Dntvangenis".
Muziekvereniging "De Scheldezonen"
0prichters:W. Melsen, Zadelmaker

J. Soffers, Postmeester
J.B.SofFers, Sl ter
J. Verdult, Onderw zer

Archief
P.A.H.

P.A.H.

P.A.H.

P.A.H.

P.A.H.

D 254

D 254

D 254

D 254

J.N.v.d.KerkhoF,Hoofdonderw zer
Fr. Groffen, Aannemer
P.C.B1ommerde, Pastoor.



December 1898

10-9-1910

1912

1917

Maart 1919

1-3-1922

6-5-1922

Dktober 1923

1-12-1932

27-5-1950

2-10-1954

April 1961

Augustus 1972
20-6-1983
R.K. geestelgke verenigingen en organisaties b memorie nog bestaand
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Broederschap van het Heilig Hart
van Jezus. In het register b ge-
houden t/m 1923.
Oprichting van de Broederschap
van de H. Rozenkrans. Dit was in
Feite een heroprichting. (Zie
jaar 1861)
Broederschap van de H. Cornelius.
Upgericht na de afbouw van de
nieuwe kerk.
R.K. Wit Gele Kruis.

0prichting van een R.K. Streak-
boerenbond. Z zouden op dezelf-
de voet staan als de Landarbei-
dersbond.
Dprichting R.K. Gymnastiekvereni-
ging "Hercules" met zeer uitge-
breide statuten.
Adam Groffen, voorzitter
Alf. v. Zundert, penningmeester
L. Ku len, secretaris.
Stichting Derde 0rde van St.-
Franciscus onder leiding van een
pater Capuc n.
Broederschap van de H. Gerardus
Majella.

R.K.v.v. Vivoo.
Later gecombineerd met de andere
plaatsel ke voetbalvereniging
H.V.C. Van dan af de R.K.v.v.
Meto.
R.K. Bond van 0uden van Dagen
Nu: R.K. Bond van Bejaarden.
Statutenw ziging R.K. Tuinbouw-
vereniging "St.-Andries".
Deze vereniging bestond al eerder.
Jeveo.
Statuten nedergelegd in 20 arti-
kelen.

W kverpleging Wit Gele Kruis.
Stichting Bejaardenvoorziening.

of niet meer bestaand:
- Bond van het Heilig Hart
- Confrerie van het H. Sacrament
- Toneelvereniging "St.—Dyonisius"

P.A.H

D 254

P.A.H

D 254

D 254

D 254

D 254

D 254

D 254

D 254

D 254

D 254

D 254

P.A.H
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- R.K. Dntspanningsclub
- Katholieke Jongelingenvereniging
- Katholieke Jonge Meisjesvereniging
- Katholieke Actie
- K.A.J.
- Landarbeidersbond "St.-Deusdedit"
- Sint Eloy
- Bouwvakarbeidersbond St.-Joseph.

Bedevaarten naar o.a.
- Hakendover
- Kevelaer
- Hoogstraten
- Banneux, enz.

W beseffen dus zeer goed met deze informatie allerminst
volledig te zgn. Immers in de t d van het "R ke Roomse
Leven" voerden b na a11e verenigingen in de parochie het
predicaat R.K.
Voor diegenen, die "hun" vereniging hier niet vermeld vin-
den, jammer.
Voor hen die dit wel doen, is het in veel gevallen een
herinnering. A1 b a1 is dit voor ieder wat b komende
informatie.
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DOELSTELLING VAN DE HEEMKUNDIGE KRING "HET ZUIDKWARTIER"
opgericht 27 maart 1977.

--------_------_--—---_-.--—---_---_----_-------_----_--Q

De Heemkundekring "Het Zuidkwartier" is een vereniging
zonder winstgevende of politieke oogmerken. Ze neemt ten
opzichte van alle instanties een neutrale houding aan.

Haar werkterrein omvat het grondgebied der Zuidwesthoek-
gemeenten. "

Z stelt zich, met inachtneming van het bovenstaande,
ten doel:

1. Het bevorderen van belangstelling op heemkundig- ge-
bied voor de omgeving, door het geven van voorlichting,
het organiseren van lezingen, kursussen, ekskursies,
tentoonstellingen en andere evenementen.
2. Het beoefenen en ter kennis brengen van de regionale
geschiedenis, antroponymie, topografie, toponymie, geo-
logie, bodemkunde, waterhuishoudkunde en geomorfologie.
3. Het vastleggen van dialecten, al dan niet overgele-
verde verhalen, r men, uitdrukkingen, enz.
4. Het stimuleren tot hét in stand houden van oude ge-
bruiken, ambachten en folkloristische aktiviteiten.

5. Het veren voor het behoud van waardevolle land-
schappen en bouwwerken en kultuur-historische en heem-
kundig waardevolle zaken.
6. Het uitgeven van een periodiek aan haar leden en
andere voorkomende-publikaties.
7. Alles te doen of te bevorderen wat in een heemkundig
kader te plaatsen valt.

Nieuwe leden kunnen zich voor 1990 opgeven d.m.v. stor-
ting van de jaarcontributie ad f 25,-- t.n.v. Penning-
meester "Het Zuidkwartier" b de Rabobank te Dssendrecht
nr. 14 05 21 437. Gironummer van de bank: 110 73 97.
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SAMENSTELLING BESTUUR HEENKUNDEKRING "HET ZUIDKWARTIER"

Dhr. L. Timmermans,
Duinstraat 40
4631 KV Hoogerheide.
Tel. 01646 - 12546

Dhr. L.F. v.d. Berqg,
Aviolandalaan 29
4631 RP Hoogerheide.
Tel. 01646 - 13339

Mej. M. Bastiaanse,
Tulpstraat 11
4645 CS Putte
Tel. 01645 - 2794

Dhr. A. Mattheussens,
Aanwas 27
4641 JG Dssendrecht
Tel. 01647 - 2662

Mevr. M. Beens - van Beeck,
Koppelstraat 21
4645 RD Putte
Tel. 01645 - 2581

Mevr. J.C.V. de Greef - Verhees,
0ude D k 2
4641 PD Ussendrecht

Dhr. J. van Loon,
Kon. Wilhelminastraat 22
4641 GS Dssendrecht
Tel. 01647 - 2782

Dhr. A.A.J. Suykerbuyk,
Bergsestraat 21
4635 RD Hu bergen
Tel. 01644 - 2391

Losse nummers van de "T ding" z n verkr gbaar voor de

Voorzitter

Vice-voorzitter

Secretaresse

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

pr s van f 6,-- per stuk (1987 - 1 a f 8,—-) b de
Heer A. van Pul, Duinstraat 40, 4631 KV Hoogerheide,
Tel. D1646 - 13423.
Nadruk of overname uit "T ding" of gedeelten daarvan in welke vorm
dan ook, is, zonder schriftel ke toestemming van het bestuur en
de schr vers der artikelen verboden.
Het Zuidkwartier aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de
st l en de juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor
rekening van de ondertekenaars.
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Contactadressen van de werkgroepen van de Heemkundekring
"Het Zuidkwartier" per 1 maart 1989.

1. Heemschut. Dhr.L. Timmermans, Duinstraat 36,
4631 KV Hoogerheide, tel. 01646-12546

2. Toponxmie. Dhr. C. v. Dpdorp, Pr. Clausstraat 3,
4631 LZ Hoogerheide, tel. 01646-13830

3. ‘t Kwartier. Vacant.

4. Distributie. Mej. M. Bastiaanse, Tulpstraat 11,
4645 CS Putte, tel. 01645 - 2794

5. Archeologie. Dhr. K. Rosskamp, Dorpsstraat 3, .
4641 HV Dssendrecht, tel. 01647-4363

6. 0ude Handwerktechnieken.
Mevr. E. Suykerbuyk - v. Agtmaal,
Raadhuisstraat 114, 4631 NJ~Hooger-
heide, tel. 01646 - 12536

7. De Zanggroeg. Mevr. M.J. P nen - Verresen, Mgr.
Poelsstraat 43, 4631 CA Hoogerheide,
tel. 01646 - 12895

8. Redactieraad. Dhr. A. P nen, Mgr. Poelsstraat 43,
4631 CA Hoogerheide, tel. 01646-12895

9. Documentatie. Dhr. A. van Pul, Duinstraat 40,
4631 KV Hoogerheide, tel. 01646-13423

10. 0ude talen, gezegden, spreuken, etc.
Dhr. W. Groffen, Antwerpsestraat 129,
4631 RA Hoogerheide, tel. 01646-12441
Mevr. H. Roovers, Don Boscostraat 14,
4641 JP Ussendrecht, tel. 01647-3467
Vacant.

11. Evenementen.

12. Heemtuin.

Mevr. J. BFUUHS-Soffers,Duinstraat 54a
4631 KV Hoogerheide, tel- 01646-13264
Dhr. L. Timmermans, Duinstraat 36,
4631 KV Hoogerheide, te1.01646-12546
Dhr. L. Timmermans, Duinstraat 36,
4631 KV Hoogerheide, tel.0l646-12546

13. Kruidentuin.

14. Museum.

15. Fotografie.

Het bestuur verwelkomt suggesties van onze leden voor
eventuele andere werkgroepen.

K
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