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Het Zuidkwartier betreft het gebied

ten zuiden van Bergen op Zoom,

omvattende de plaatsen Hoogerheide,

Huijbergen, Ossendrecht, Putte en

Woensdrecht.
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VAN DE REDACTIE
De eerste Tijding van 1997 heeft u weer bereikt en de inhoud bestaat uit twee heemkundige
onderwerpen en een korte informatie over de donor-codicil.

Waarom dit laatste? Wel, eind december vorig jaar ontviel ons onze vriend Ton van Eekelen.
Ton was de Neerlandicus van het redactie-team, maar dat niet alleen, naast een beminnelijk
mens was Ton een vakbekwaam corrector met een grote streekkennis, die de aangeleverde
artikelen op een gemoedelijke wijze aanvulde. Ton was nierpatient, die al zeer lang in
afwachting leefde van een donomier. Helaas ............... ..
Wij wensen zijn vrouw en kinderen alsnog veel sterkte toe en hopen dat u, beste lezer, eens
nadenkt over een donorschap. U kunt op het onderstaande adres nadere inforrnatie aanvragen.

Nu de twee bovengenoemde onderwerpen:
De kerk van Sin! Gertrudis in Ossendrecht, door Ad van Veldhoven.
De bewoning van Woensdrecht in de Karolingische Tijd, door Eugene Jansen.

Beide artikelen zijn rijk voorzien van f0to’s en geven weer een ruime informatie over onze
streek. Verder verzoeken wij u wederom om copy voor de volgende Tijdingen.

Tevens willen wij vermelden, dat dhr. Dick Adriaansen een artikel in voorbereiding hee over
de scholen en schooltijd van u, uw ouders, uw grootouders, uw overgrootouders, enz.
Dick is dus op zoek naar schoolfoto’s, kunt u helpen, bel hem dan even s.v.p..
Telefooni 0164 - 672399.
De reakties op de gefotografeerde voorwerpen in Tijding 1996-3 (opp blz. 38 en 39) worden in
verband met plaatsgebrek in de volgende Tijding geplaatst. 9
Tenslotte meenden we het verjongde uitgebreide bestuur te moeten vermelden op blz. 59.

Verder veel 1ees- en studiegenot toegewenst door de redactie.

STICHTING ORGAAN- EN WEEFSELDONORVOORLICHTING

Postbus 764
1200 A T Hilversum
Telefoon: 035 - 6834945
éfde informatielijn: 06 - 8212166



DE KERK VAN SINT GERTRUDIS IN OSSENDRECHT

Kroniek van een dorpsparochie onderweg

De kerk van de parochie Sint Gertrudis in Ossendrecht. Sinds haar wijding, op 3 mei
1897, staat zij nu al honderd jaar als een baken op de Brabantse Wal. Allereerst voor
allen die er gelovig binnengaan op zoek naar de weg van het leven. Maar ook voor de
gewone reiziger. Over de vlakke polders en het water van de Schelde blijft deze
voortdurend zicht houden op de kerk van Ossendrecht met haar opvallend ranke toren.
Ook vanuit de lucht wordt het oog gepakt door dat niet te missen kerkgebouw omgeven
door een uitwaaierend dorp temidden van bossen, water en polders. Een oase vlakbij het
dorre industriegebied ten noorden van Antwerpen.

Voorspel in een ver verleden

Veel ouder dan haar honderdjarige kerkgebouw is de parochie van Sint Gertmdis zelf.
Niemand weet precies hoe oud. Kerkelijk gezien vormden Ossendrecht, Hontemude en Bath
een driehoek waaraan de vier oudst bekende bisdommen in deze streken hun uiterste
begrenzing vonden. Ossendrecht zelf behoorde bij het Luikse en grensde aan het Kamerijkse
bisdom dat tot Zandvliet reikte. Hontemude, aan de overkant van de Schelde in het Zeeuws-
Vlaamse, viel onder het bisdom Doomik, en Bath hoorde met de rest van Zeeland tot Utrecht.
We spreken dan wel over de periode voor 1559. In dat jaar kwam er een nieuwe kerkelijke
indeling en viel de parochie van Ossendrecht voonaan onder het pas opgerichte bisdom
Antwerpen.

w
\ 

i ‘E.ii.

Sinte Geertmydsbronne bij Borgvliet omstreeks 1671. Aquarel van J. dc Grave.
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Als het over heel lang geleden gaat, kun je veel liegen. Niemand weet immers precies hoe het
toen allemaal gegaan is. Met Gertrudiskerken in Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Heerle,
Hildemisse, Ossendrecht en Zandvliet is het wel erg verleidelijk aan te nemen, dat Sint
Gertrudis zelf deze streek bezocht hee . De legende van de zoetwaterbron bij Borgvliet, die
geslagen zou zijn door de heilige zelf, voedt deze speculatie. Er zijn echter geen bewijzen te
vinden voor haar lijfelijke aanwezigheid hier.
Toch maakt de geschiedenis gewag van een aantal namen en gebeurtenissen die ook voor de
kerkgeschiedenis van Ossendrecht en andere plaatsen langs de Schelde interessant kunnen zijn.

In het jaar 625 wordt bisschop Amandus van Aquitanié in Zuid-Frankrijk genoemd. Hij is
missionaris en predikt onder “de barbaarse bevolking” van Gent en in het Land van Waes. Een
aantal volgelingen zullen hem daarbij wel geholpen hebben. Tussen de bedrijven door probeert
hij als bisschop in 647, tevergeefs overigens, de tucht te herstellen in de kerk van Tongeren
(Maastricht en Luik). Al spoedig daarna, in het jaar 650, duikt hij weer op als missionaris en
wel in Antwerpen. Hij sticht er een kerk en een klooster. Van daamit richt hij zijn
bekeringswerk ook op de polders langs de Schelde ten noorden van Antwerpen, waar toen
“Friese vissers en schippers” woonden.
Deze bisschop Amandus overlijdt omstreeks het jaar 675.

In dezelfde periode als bisschop Amandus leven Pepijn van Landen en zijn vrouw Itta of
Iduberga. Van hun twee dochters, Begga en Geertruydt, wordt de laatste in het jaar 626
geboren. Mede op aandringen van bisschop Amandus sticht moeder Itta een drietal abdijen,
namelijk te Nijvel, Fosses en Andenne. Eigenlijk zijn het doorgangshuizen voor de Ierse en
Schotse missionarissen, die langs deze plaatsen naar Bourgondié en zo dieper Duitsland in
trokken om het geloof uit te dragen.
Geertruydt wordt in het jaar 651, vijfentwintig jaar oud, abdis in het door haar moeder te
Nijvel gestichte klooster.
Abdis Geertmydt ster , pas drieéndertig jaar oud, op 17 maart 659.

Enkele jaren later, in 687, vindt er een politieke gebeurtenis plaats die voor de verdere
geschiedenis van onze streek van grote invloed zal zijn. Pepijn van Herstal, zoon van Geer-
tmydt’s zuster Begga, weet de Saxo-Friezen te verslaan en maakt zo de Kempen en de delta’s
van Rijn en Schelde tot Frankisch gebied. Achtereenvolgens worden wij dan geregeerd door
Karel Martel, Pepijn de Korte en koning/keizer Karel de Grote. Alle drie zijn zij familie in
rechte lijn van de eerste abdis van Nijvel, Gertrudis. Geen wonder, want zo is het gebruik in die
tijd, dat haar abdij in Nijvel om in haar onderhoud te voorzien van de aan haar verwante
heersers goederen ten geschenke krijgt, en naar verluidt lagen deze onder andere in de polders
boven Antwerpen. Deze schenkingen zouden hebben plaatsgevonden tussen de jaren 783 en
980.

De vredige rust en de bloei van het Karolingische keizerrijk worden echter wreed verstoord,
als in de IXe eeuw de Noormannen hier huis komen houden. Overal langs de oevers van de
Schelde verschijnen zij met hun boten. Waar de bewoners zich verzetten laten zij sporen van
vernieling na. Ook Antwerpen wordt in het jaar 836 verwoest. Hun invallen blijven duren tot
zij eindelijk in 891 bij Leuven de nitiefverslagen worden.

De eens zo geroemde eenheid van het grote Christelijke Rijk van keizer Karel de Grote is dan
ver zoek. Overal zijn versterkingen gebouwd ter bescherming tegen de Noormannen. De
mensen zochten er hun toevlucht.
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Om te overleven waren zij afhankelijk van de bescherming van die burchten.
Die afhankelijkheid vormde de eerste aanzet voor het ontstaan van de Heerlijke Lenen, de
Graafschappen en de Hertogdommen van later.

Voor de geschiedenis van Ossendrecht, en waarschijnlijk ook van haar kerk, is het binnen deze
ontwikkelingen van belang dat de Graven van Leuven, de latere Hertogen van Brabant, het hier
voor het zeggen krijgen in de loop van de XIe eeuw. Deze Graven en Hertogen verwerven ook
de voogdij over de abdij van Nijvel en krijgen daarmee een lepel in de pap over het beheer van
al haar goederen.

De verering van Sint Gertrudis

Ondertussen is Gertrudis, de eerste abdis van Nijvel, een heilige geworden in de ogen van het
volk. De mythe is begonnen in de omgeving van Nijvel zelf. Allerlei wonderbaarlijke verhalen
doen over haar de ronde. Z0 zou een verdronken jongeman, die op haar bed werd gelegd, weer
tot leven zijn gekomen. En reeds bij haar leven, zo wordt dan met stelligheid beweerd, was zij
een groot kenner van de Heilige Schii , een vrouw vol naastenliefde en van heldha ige deugd.
Zij zou zelfs zo godvruchtig en leergierig geweest zijn, dat ze geleerde boeken uit Rome liet
komen opdat de Ierse monniken haar aan de hand daarvan zouden kunnen onderrichten.
De mare van Sint Gertrudis verspreidt zich over Brabant en het bisdom Luik. Vandaar naar
Duitsland, Scandinavié en Noord-Italié. Vooral in de Nederlanden en in Zuid-Duitsland krijgt
zij veel verering. De overwegend boerenbevolking roept haar aan bij muizen- en rattenplagen.
De handelsreizigers, die via Keulen naar Maastricht, Luik, Tongeren, Antwerpen en Gent
trekken, zoeken bij haar bescherming tegen de gevaren die hen bedreigen en drinken als
afscheidsdronk dgzogenaamde “Sinte Gheerteminne”.
De Hertogen van Brabant, die de voogdij hebben over de abdij van Nijvel, beginnen deze Sint
Gertrudis zo’n beetje als hun huisheilige te beschouwen. Het is moeilijk te zeggen of zij de
Gertrudisverering verspreid, of deze alleen maar bevorderd hebben waar zij reeds bestond.
Bij veel ouders in het Brabantse ontstaat het gebruik om een van hun dochters naar deze eigen
Brabantse heilige te noemen.
Haar feestdag vieren zij op 17 maart, de dag dat zij zou zijn overleden.

In 1124 wordt in Zandvliet een parochie opgericht vanuit de Sint Michielsabdij in Antwerpen.
Men spreekt van de kerk van Zandvliet, maar een patroonheilige wordt niet genoemd. Pas veel
later, in 1356, is er in de Oorkonden van de Sint Michielsabdij sprake van “de sente
Geerdenengrond ende Hildegardishoec, buitendijks te Zandvliet”. Die grond grenst overigens
wel aan de huidige Zuidpolder van Ossendrecht.

Begin XIIIe eeuw stichten de Hertogen van Brabant een Gertrudisabdij in Leuven. Dat lijkt
ook het startsein voor de Sint Gertrudistraditie in onze streken. Geertruidenberg en Bergen op
Zoom worden in die periode eveneens in verband met Sint Gertrudis genoemd. Bij de
Bergenaren gaat het om een geschil met de abdij van Nijvel over grondbezit. Na bijna zes jaar
procederen, krijgt Nijvel in 1246 gelijk en de Heer van Breda moet de pacht in Bergen op
Zoom aan het klooster van Nijvel laten.
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Een kerk in Ossendrecht en haar oudst bekende bedienaren

Het eerste geschreven document dat spreekt van een kerk in Ossendrecht vinden we in het jaar
1334. Op 14 augustus van dat jaar maken de gezusters Mabilia en Margarita,
Immensdochteren uit Stabroeck, een testament. In dat testament bedenken zij de kerk, de tafel
van de Heilige Geest en de pastoor van Ossendrecht. Het document is opgesteld in het Latijn.
Vertaald lezen wij: “...Zo geven en schenken wij aan de hierna te noemen kerken, namelijk van
Berendrecht, van Zandvliet, van Ossendrecht, van Putte, van Hoghenscote, van Scoten, van
Hoeven, van Wilmarsdonck, van Oorderen, van Eckeren, van Staecbruuc, aan elk van deze
boven genoemde kerken dertig denarien en aan de Tafel van de Heilige Geest dertig denarién
en aan de pastoors van elk van de genoemde kerken twee solidi...

Natuurlijk bestond de kerk van Ossendrecht reeds voor 1334, maar hier vinden wij haar voor
het eerst in een document vermeld. Wanneer twintig jaar later Hertog Jan IV de Sint
Michielsabdij van Antwerpen herstelt in haar oude rechten en eigendommen, beroept hij zich
op veel oudere stukken van 1271, 1210 en 1154. Ossendrecht zou daarin al genoemd worden
als de uiterste begrenzing van de bezittingen van de abdij ten noorden van Antwerpen.
In die stukken spreekt men niet van de dorpen, maar van “de prochien” langs de Schelde.

‘“t Dorp Ossendregt”, naar een tekening vanTavemier.

Ossendrecht behoorde tot het bisdom Luik, viel daarbinnen onder het Aartsdiakonaat van het
Kempenland en lag in het Dekenaat van Hilvarenbeek. Het bezat een echte parochiekerk. Deze
wordt in de stukken wel “quarta capella” genoemd, maar in het Luikse bedoelde men daarmee
een kerk waaraan zielzorg verbonden was.
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Deze kerken werden in naam van de bisschop van Luik opgericht door de Aartsdiakens. Voor
de bedienende pastoor, dat is degene die er door de gunst van de Heren de inkomsten van mag
opstrijken, had men allerlei verschillende benamingen in die tijd: pastor, plebanus, presbyter,
investitus, papa, rector, curatus, ecclesiasticus, parochianus en curio.

Degene die in Ossendrecht als pastoor werd aangesteld moest zorgen dat er op alle zon- en
feestdagen een H. Mis gelezen werd. In de kerk stond bovendien een altaar van de Heilige
Maria. Ook voor het lezen van de H. Mis op dit altaar werd een geestelijke, niet noodzakelijk
de pastoor zelf, jaarlijks betaald.
Bij overstromingen echter viel er voor de pastoor in Ossendrecht niets te verdienen. Er was
dan immers geen opbrengst van het land en de kerktienden moesten daar toch vandaan komen.

De pastoors die de prebenden (het inkomen) van de Ossendrechtse altaren mochten opstrijken,
werden aangesteld door de Heren of Vrouwen onder wiens bestuur de Heerlijkheid viel. Dat
recht van benoeming wordt het patronaatsrecht genoemd. Aan het eind van de middeleeuwen
beschikt Machtilde van Maelstede over dat recht. Voor haar zijn de tienden van de
Ossendrechtse kerkakkers. De namen en verdiensten van de door haar en haar opvolgers
aangestelde pastoors zijn bekend vanaf 1419 tot de herindeling van de bisdommen in 1559. W.
Juten gee er een overzicht van in het tijdschri Taxandria 1922 e.v., Waar hij schrij over het
Concilie van Beke.

De oudst bekende is Rector Hubertus Weelde, investitus (1419...1421), possessor (= bezitter).

In een Antwerpse acte van 22 febmari 1430 vinden wij nog het volgende gegeven:
“Jacob vande Wiele, priester cureyt tot Ossendrecht gaf na sijn lijf Cornelis, Jacob, Clause
en Lij sbette zijn natuurlijke kinderen uit Lijsbet Godevaerts (nog in leven). . . .”

Dominus Eustacius, investitus (1436-1438),
Dominus Baldwinus Johannis, o icians hanc ecclesiam (= deze kerk bedienende),
(1442-1443)
Rector d. Anthonius de Rosendael, pro absentia, possessor van 1462-1479.
Deze laat zich vervangen door:
Johannes Nicolai, presb. sec., (1462-1464), Petrus Coman van Steenbergen (1469-1475) en
Nicolaus Cornelissen (1477-1479).
Ossendrecht hee tijdens deze periode 102 haardsteden maar valt aan het einde ervan terug op
84 woonhuizen.

Rector d. Egidius Bruijnzeels, niet aanwezig maar wel de bezitter (1485-1487), laat zich
vervangen door Matteus van Oosterhout.

Joannes Beyerssen van Voxdael en de ingezeten van Ossendrecht richten in deze periode een
altaar op. Bisschop Johannes van Hovene van Luik verhe op 29 maart 1489 dit altaar tot een
bene cie “onder de naam van den Almogenden God, van de Heilige Maagd en van de Heilige
Catharina”. Het bene cie bedraagt 27 Kronen.
Als de volgende pastoor in 1497 aantreedt telt Ossendrecht 93 haardsteden.

Rector Philippus Nouts is de bezitter van 1497-1502, maar Gerardus Ackdorens, presbyter,
krijgt de toestemming de kerk te bedienen.
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In 1497 schijnt de kerk aan enige restauratie toe te zijn. Op 2 januari van dat jaar is een
resolutie genomen waarin we lezen: “op ter begeerte bij die van Ossendrecht gegeven, om te
hebben geconsenteerd op elk vat bier, dat men daar halen sal, een stuver te hebben tot ter
timmerasie der kercke aldaar behoef.”
Het zegel van Ossendrecht draagt in de tijd die nu komt de afbeelding van de Heilige
Gertrudis. Zij is dus duidelijk de patrones.

Rector mag. Henricus Ambrosii, possessor in 1537, rector Johannes Hasselt, absens in 1556 en
rector Franciscus van Ess (elders Frans Janssens genoemd), presens in 1556, zijn de laatst
gekende pastoors van Ossendrecht voor de Beeldenstorm.

In het jaar 1556 tellen we in Ossendrecht 135 haardsteden, waarin 775 mensen wonen. Zij
zullen echter niet lang meer onder de bisschop van Luik vallen, want in 1559 worden de grote
bisdommen van weleer opgesplitst in de kleinere bisdommen Mechelen (aartsbisdom), Den
Bosch, Roermond, Namen en Antwerpen. Antwerpen heeft vier landsdekenaten: Lier en
Herenthals in het zuiden, Breda en Bergen op Zoom in het noorden. Ossendrecht valt onder
Bergen op Zoom.

De Tachtigjarige Oorlog

Het nieuwe bisdom Antwerpen tre het niet. In 1566 begint de Beeldenstorm. Twee jaar later
zit ook Ossendrecht midden in het geweld van de Tachtigjarige Oorlog. Het wordt een tijd van
materiele en geestelijke ellende. Voortdurend wordt onze streek geteisterd door oorlogsgeweld
en allerhande plunderingen.
Er schijnt toch nog een pastoor te zijn in Ossendrecht. Het is Mattheys Peterssone, die in het
najaar van 1573 opgevolgd wordt door ene Willem Michielsen. Lodewijk van Nassau heeft
echter het jaar daarvoor Bergen op Zoom bij verrassing weten in te nemen. Bergen wordt
geprotestantiseerd en in 1573 wordt daar alle openbare uitoefening van de Roomse godsdienst
verboden.

De Wilhelmieten van Huijbergen proberen de katholieken van Ossendrecht te bedienen. Maar
de Wilhelmiet Jan Hermansz. Van Rienen wordt in 1575 door de Geuzen gevangen genomen.
Het klooster moet 400 Carolusguldens als losgeld betalen. Omdat ze dat niet kunnen, lenen ze
290 gulden van Thomas Betten, Heer van Hoogerheide. Verschillende van hun goederen in
Ossendrecht moeten ze daarvoor als pand stellen. Deze Thomas Betten is een protestant. In
1581 koopt hij een kwart van Ossendrecht van de katholieke Joanna van der Noot. Nog een
kwart koopt hij van Karel van Brecht. En zo krijgt een protestantse Heer met het bezit van half
Ossendrecht ook het patronaatsrecht over de katholieke kerk.

De kerk zelf wordt door oorlogshandelingen tussen Geuzen en Spanjaarden in 1581 verwoest.
Twee jaar later zijn het Franse hulptroepen die de streek onveilig maken. Onder hun
bevelhebber Biron plunderen zij in alle dorpen. De bevolking vlucht. Ook de Wilhelmieten van
Huijbergen moeten de benen nemen in 1583. Kerkelijke boeken en registers worden in
veiligheid gebracht bij ene kanunnik Stuytlinck in Antwerpen. Later zal gezegd worden dat ook
de eigendommen van de kerk van Ossendrecht daarheen gebracht zijn. Helaas zijn deze voor
altijd verloren gegaan.
De Wilhelmieten komen pas weer terug in 1595. Ook hun klooster in Huijbergen is dan
verwoest.
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Veel ruimte om te kerken wordt de overgebleven katholieken niet gelaten. De kerk van
Zandvliet biedt weinig soelaas. Immers Zandvliet, dat aan het einde van deze XVIe eeuw nog
geen echte versterking is, wordt door Willem Lodewijk, graaf van Nassau en gouverneur van
Friesland en Groningen, in 1592 ingenomen en verwoest. De kerk wordt daarna provisorisch
gerepareerd door de bevolking. Inderdaad provisorisch, want als er in het voorjaar van 1606
een inke storm opsteekt stort de Zandvlietse kerk in.
Gelukkig zijn er de Wilhelmieten in Huijbergen weer. Zo vindt Ossendrecht een paar
zielzorgers in de ordebroeders Fredericus Coebergen en Antonius Lauterbeens. Die hebben het
er maar druk mee, want ook Putte moet bediend worden. Gemakkelijk wordt het hen niet
gemaakt. De protestantse Heer Walraven Hack, patroon van de kerk van Ossendrecht, gee in
1612 zowel het gebouw als de inkomsten die aan de parochie verbonden zijn aan de
protestanten. Deze protestanten knappen de kerk gedeeltelijk op, zodat zij er hun diensten
kunnen houden en een woning hebben voor hun predikant. De katholieken houden hun
godsdienstoefeningen in een schuur op de Maybergh. Dat gaat drie maanden goed, maar dan
wordt hun priester door prins Maurits gedwongen de parochie te verlaten.

Toch laten die van de Zuidwesthoek zich niet zo maar kisten door de Geuzen en hun
pesterijen. Dat blijkt uit de verslagen van de dekenale visitaties van die tijd. Hun kinderen
sturen ze naar een Roomse school in Zandvliet. Kerken doen de meesten in Huijbergen, dat
veel communicanten trekt uit Ossendrecht en Woensdrecht. Ossendrecht zou in 1617 zo’n 15
afvalligen hebben. Ook als er geen priester is, worden er samenkomsten gehouden. Ze doen dat
in het huis van de Tafel van de Heilige Geest. Dat is de kerkelijke armenzorg, die door de
Ossendrechtse katholieke bevolking goed bedacht schijnt te worden.
In 1621 laten die van Ossendrecht weten, dat ze de Wilhelmiet Adolphus Beyaarts als pastoor
zouden willen. Deze doet al dienst in Ossendrecht. Hij klaagt er echter over bij zijn pastoraal
werk veel tegenwerking te ondervinden van de plaatsvervangend drost van Bergen op Zoom,
Dankart Basijn.

De Spaanse bevelhebber Ambrosius Spinola laat van 1622 tot 1627 het fort van Zandvliet
bouwen. De arbeiders die daarvoor nodig zijn, komen zo ongeveer van alle dorpen in het
Antwerpse, dat Spaans gebied is. Niet uit Ossendrecht dat vlakbij ligt maar in Staatse handen
is. De militaire expedities zijn niet van de lucht. In 1623 meldt de deken, op bezoek in Huijber-
gen, dat de Ossendrechtse en Putse katholieken ineens veel minder naar de kerkdiensten
komen. Hij vermoedt “afvalligheid” wegens de schaarse Rooms Katholieke diensten in het
gebied en vanwege “de verdorvenheid” van de vele aanwezige soldaten.
Inderdaad, soldaten moeten er veel geweest zijn. Het fort van Zandvliet is nog maar nauwelijks
klaar, of het wordt in 1628 al aangevallen en veroverd door de Staatse troepen. Het jaar
daarop verdrijven de Spanjaarden die indringers weer. In 1632 wordt het opnieuw aangevallen.

Ossendrecht beschikt intussen over een waarzegger, die zieken zou kunnen genezen. De
bevolking schijnt regelmatig een beroep op hem te doen. Als dat niet helpt, gaat men naar
Huijbergen, waar sinds 1626 de relikwie van de Heilige Siardus vereerd wordt en veel volk
trekt. Het is Adolphus Beyaarts, de eerder door Ossendrecht gewenste pastoor, die de relikwie
van Tongerlo naar Huijbergen gebracht hee .

Naar Huijbergen gaan is echter niet zo eenvoudig. De Heer van Hoogerheide hee de Wildert
tussen Ossendrecht en Huijbergen opgeéist. Wie er betrapt wordt krijgt een boete. Gelukkig,
de vorster van Ossendrecht, Peter Pieterszn. Rams, is graag bereid voor wat kermisbier een
oogje toe te doen.
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De protestanten zien dat alles met lede ogen aan. Ze krijgen niet echt greep op de
Ossendrechtse bevolking. In 1640 sturen ze een pseudo-priester. De schepenen zijn afvalligen.
De predikant probeert een katholiek op de post van diaken en armenmeester te krijgen en deze
zo te dwingen naar zijn prediking te komen luisteren. Ossendrecht wordt belaagd door wolven
in schaapskleren.
De katholieken op hun beurt zoeken onverstoord hun heil in Huijbergen. Ook Woensdrecht,
Hoogerheide, Zuidgeest en Borgvliet komen daar. Ofschoon Huijbergen en Putte voor hun
godsdienstoefeningen, vanwege hun ligging pal op de grens, gemakkelijk uit kunnen_wijken
naar Spaans gebied buiten het markizaat, krijgen ook deze dorpen het een en ander te
verduren. Zo komt op 15 april 1649 de burgemeester van Bergen op Zoom, vergezeld van
zestig ruiters, voetvolk, predikanten en Bergs gepeupel, beslag leggen op klooster en kerk van
Huijbergen. Nu ze er toch zijn roven ze maar meteen de grote klok uit de toren van de kerk.
Pikant voorval is, dat de protestanten deze klok in de toren van de kerk van Ossendrecht
hebben gehangen. In Ossendrecht hebben ze dat natuurlijk best wel geweten. Maar niemand die
er ooit iets van gezegd hee . Zo raakte dat in de vergetelheid. Twee eeuwen later, in 1852,
kwam het echter uit. De bisschop van Breda, Johannes van Hooydonk, kwam naar
Ossendrecht om te vormen. Hij werd met zoveel klokgelui verwelkomd, dat de klok ervan
barstte. Toen daarna de kapotte klok naar beneden gehaald werd, kwam het uit. Het opschri
luidde: “Maria vocor, benedicta sum, Wilhelmus patronus et Siardus noster.” Maria, Wilhelmus
en Siardus waren wel zo duidelijk met het klooster van Huijbergen verbonden, dat de herkomst
overduidelijk was.

Een eerste poging tot herstel van de Ossendrechtse parochie

Tot 1687 blijven die van Ossendrecht braaf kerken in Huijbergen of krijgen een pater van
Huijbergen op bezoek in hun schuurkerk. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om steeds maar
door de Wildert naar Huijbergen te moeten lopen. Door bemiddeling van de landdeken
Theodorus Egons vragen ze aan de bisschop van Antwerpen weer een eigen pastoor te mogen
hebben. Ze hebben zelfs al iemand gevonden in de persoon van de priester Gabriel Roussel. Hij
zelfwil ook wel als desewitor in Ossendrecht benoemd worden.

De bisschop, helaas wijs als hij hoort te zijn, kijkt iets verder dan Ossendrecht. Ook
Hoogerheide, Woensdrecht, Zuidgeest en Hinkelenoord hebben behoe e aan een priester.
Ossendrecht ligt voor deze plaatsen wel een beetje ver uit de richting. Hoogerheide ligt
centraler. Hij benoemt daarom Gabriel Roussel (of Rosseels of van Roessel) tot verdriet van
die van Ossendrecht in Hoogerheide. Gabriel zelf noemt zich aanvankelijk nog pastoor van
Ossendrecht. Het is maar een pleister op de wonde. Ossendrecht kerkt van 1689 tot 1796 in
Hoogerheide.
In 1714 is er nog wel melding van een priester die op 15 augustus, met toestemming van de
bisschop, de Heilige Mis opdraagt in de schuur van Claes Theune en ook
catechismusonderricht gee aan de kinderen. Maar daar blijft het bij.

Tekenend voor de ondernemende geest van de zich onafhankelijk voelende Ossendrechtse
katholieken, is de oprichting van hun processie naar Berendrecht in het jaar 1745. Jaar op jaar
zullen ze die begankenis doen en zich daar in Berendrecht weer even vrij voelen, zoals vroeger.
Voor het overige sjokken ze noodgedwongen braaf door de bossen naar de kerk in
Hoogerheide. Ze laten er hun kinderen dopen, gaan er te biechten en ontvangen er de
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communie. Hun namen komen in de trouwboeken en trouw ook dragen ze bij voor het
onderhoud van pastoor en kerk. Dat laatste zal hen noodlottig worden, want de pastoor van
Hoogerheide wil natuurlijk die inkomsten uit Ossendrecht nooit meer missen. Hij zal dus ook
niet meewerken, als ze weer zelfstandig willen worden.

Enkele Ossendrechtse families gaan toch nog tot in 1730 naar de kerk in Huijbergen.
Hun doden begraven de Ossendrechtenaren soms in Huijbergen, meestal in Ossendrecht zelf,
waar de dominee het begraafregister bijhoudt. Het kerkhof ligt immers bij de kerk en die is
vooralsnog van de dominee.
Ook trouwen doen ze bij de dominee, want dat is in die dagen zoveel als “trouwen voor de
wet”.

Maar pas op. De bisschop is nog niet van die van Ossendrecht af. En de dominee ook niet.
Tegen het einde van de XVIIIe eeuw komen er opnieuw initiatieven om de oude situatie te
herstellen en van Ossendrecht weer een zelfstandige katholieke parochie te maken.

Op 3 januari 1834 schrijft pastoor Hoffen van Hoogerheide in een brief aan zijn
superieuren: “Mocht het (tussen Ossendrecht en Hoogerheide) tot een scheiding komen,
dan dient dit toch geheim te blijven. De boeren in Ossendrecht zijn heel dominant. Zij
lezen de couranten en passeren veel tijd in de stad. (Het zijn de boeren), die dikwijls de
kerkmeesters opstoken.”
Hoffen wist waarover hij sprak, want hij had sinds 1798 al heel wat meegemaakt met
zijn schaapjes in Ossendrecht.

De aanhouder wint

Al op 3 juni 1798 hebben vierenzeventig gezinshoofden hun handtekening gezet voor de
aanstelling van zeven gecommitteerden: Fr. Michiels, A. Van den Eynden, A. Hazen, Corn.
Jacobs, J.B. Noteltiers, W. Couwenbergh en W. Nuyts. Deze commissie moet de belangen van
de Ossendrechtse katholieken gaan behartigen. W. Nuyts zal echter al spoedig voor de eer
bedanken.
Om te beginnen eisen zij van de hervormden hun kerkgebouw terug. In het kader van de
landelijk getroifen regeling met betrekking tot vroeger genaaste kerken, is dit mogelijk. Als
minnelijke overeenkomst moeten de katholieken wel de som van 1.375 gulden betalen. Het
dorp telt op dat moment 725 katholieken, waarvan 460 communicanten, hetgeen zoveel wil
zeggen als 460 inwoners boven de 12 jaar. De Kerkelijke Overheid en het Uitvoerend Bewind
staan echter niet toe dat de oude parochie heropge cht wordt.

Een Ossendrechtse parochie zou, aldus landsdeken Talon in Roosendaal, betekenen “dat zowel
Ossendrecht als Hoogerheide een noodlijdende pastoor zouden krijgen”. Met andere woorden:
jullie kunnen geen twee pastoors onderhouden. De Hoogmogende Heren van de Bataafse
Republiek, bij wie men in beroep gaat tegen deze beslissing van de Bredase Vicarissen, willen
zich niet in het con ict mengen, zogenaamd omdat er scheiding is van Kerk en Staat.
Een maand later krijgt de bisschop van Antwerpen een brief op poten uit Ossendrecht. Niet
goedschiks, dan maar kwaadschiks. Krijgen we hier geen pastoor dan gaan we wel onze eigen
weg.
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Schoenmaker Adriaan van Gorp wordt door de commissie van zeven aangesteld om op zon- en
feestdagen in de kerk van Ossendrecht “den rozenkrans te lezen”, zodat de mensen niet meer
naar Hoogerheide zullen gaan. De brave schoenrnaker houdt er de bijnaam “pater Adriaan” aan
over.
Pastoor Hoffen laat zijn lastige parochianen in Ossendrecht weten, dat ze, met zo te handelen,
heel groot kwaad doen. Hij dreigt met het machtigste wapen dat hij heeft: hel en verdoemenis.
Voorbidder Adriaan van Gorp zit echter al gauw zelf met de gebakken peren. Zijn dochter
Annemarie zou op 24 maart 1799 haar Eerste Communie moeten doen. De pastoor van
Hoogerheide wil daar niet van weten, zolang haar vader, “pater Adriaan”, zijn directe
concurrent blijft in de kerk van Ossendrecht. Ruzie met moeder-de-vrouw en de rest van zijn
gezin. Adriaan kiest in die situatie voor zijn dochter en onderwerpt zich gedwee aan de
bisschop van Antwerpen.

Twee weken daama, het is 4 april, gaan die van Ossendrecht met een nieuw voorstel naar de
Vicarissen. Ze willen de zaak wel bijleggen. Het enige wat zij vragen is: twee Heilige Missen
en een Lof op zon- en feestdagen; alle uitvaarten in hun eigen kerk en een Heilige Mis voor de
Gild van Sint Sebastiaan op haar teerdag. Bovendien zijn ze bereid de priester bij slecht weer
op te halen met een kar of rijtuig; hem fatsoenlijk te eten te geven, niet in een herberg dus, en
hem te laten ovemachten bij een brave ingezetene.
De Vicarissen vinden dat redelijk en stemmen toe. In de onderhandelingen met de pastoor van
Hoogerheide loopt het echter weer helemaal mis. De pastoor en die van Ossendrecht liggen
elkaar kennelijk niet al te best.
Ossendrecht besluit als protest massaal dezelfde kar te gaan trekken. Geen duit meer voor de
onwillige pastoor en zijn kerk in Hoogerheide, maar alles voor ‘t nut en welzijn van de eigen
katholieke gemeente in Ossendrecht. A
Burgemeester Willem Melsen verbiedt pastoor Hoffen nog langer te collecteren in
Ossendrecht. Overbodig, want de arme pastoor durft er zijn gezicht toch al niet te tonen. Ze
zijn in staat hem, zo al niet te vermoorden, dan toch een ink pak rammel te geven, zo kwaad
zijn ze!
Of cieel wordt het bisdom Antwerpen op 9 november 1801 opgeheven door Rome.
Een week eerder sturen die van Ossendrecht nog gauw een nieuw verzoek om tot zelfstandige
parochie verheven te worden. De bisschop moet het toch begrijpen. Ze hebben al zoveel
gedaan voor het herstel van de kerk. Na de hevige storm van 8 november vorig jaar hebben ze
opnieuw kosten moeten maken. De weg naar Hoogerheide is slecht, gevaarlijk en onveilig.
Somrnige ingezetenen moeten wel 5 kwartier lopen voor ze er zijn. Bovendien, Ossendrecht
telt nu al 500 communicanten en dat zullen er nog meer worden als de polders zijn ingedijkt.
Het antwoord van Antwerpen komt op 21 december 1801. Het kerkgebouw van Ossendrecht
mag voorwaardelijk gebruikt worden. Pastoor Holfen van Hoogerheide blijft wel de pastoor
voor Ossendrecht. Er zal op alle zon- en feestdagen twee keer de Heilige Mis gelezen worden
en gepreekt. In de namiddag zal er bij die gelegenheden ook catechismusonderricht zijn voor
de kinderen. Gedurende de winter zal er zelfs dagelijks onderricht gegeven worden in de kerk.
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De oude kerk van Ossendrecht zoals die er tot 1896 stond.

Een stap in de goede richting

Tweede Kerstdag 1801 wordt de eerste katholieke dienst sinds bijna twee eeuwen in de kerk
van Ossendrecht gevierd.
Pastoor Hoffen beschrijft de toestand: het is er een armoedig huishouden; de miskelk en de
ciborie zijn van tin.
Hij leent in vier parten 200 gulden van J.B. Noteltiers, terug te betalen in twee jaar. Zelf betaalt
hij de kosten van een nieuw kazuifel met toebehoren. De Heren Mirou schenken de kerk een
ciborie van oud zilver. Als tegenprestatie moet wel gedurende 50 jaar een gezongen jaargetijde
gehouden worden voor hun overleden oom Jacobus Mirou.
Allerlei aankopen bezorgen de kerk uiteindelijk een schuld van 2.200 gulden.
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De oprichting van het Apostolisch Vicariaat van Breda vindt plaats bij Breve van 22 maart
1803. Ossendrecht krijgt nu als kerkelijke overste de Apostolisch Vicaris Mgr. Antonius van
Dongen, die zich laat assisteren door twee Vicarissen, Ignatius van Gils en Adrianus Oomen.
Door de bloeiende smokkelhandel en de goede graanprijzen kent Ossendrecht enige
welvarende jaren. De atbetaling van hun schulden verloopt daarom vlot.
Een beetje overmoedig koopt J.B. Noteltiers in 1807 het huis van de overleden Jan Muts als
toekomstige pastorie en zet daarmee de pastoor van Hoogerheide weer maar eens voor het
blok. Een aantal jaren zit ook het Ossendrechtse kerkvolk daardoor in de nanciéle problemen.
Het huis stond aan de Dorpsstraat tegenover de huidige pastorie.

De kleine protestantse gemeenschap van Ossendrecht, zeg maar de dominee en zijn vrouw,
vindt ondertussen dat het katholieke leven er wel wat al te gemakkelijk zijn gangetje gaat. In
1811 tekenen zij protest aan tegen de Maire en zijn Municipale Raad. Maire of burgemeester is
dan Jacobus Jacobs, maire a Djoine J.B. Verbist, leden van zijn Raad zijn Fr. Michiels
(chimrgijn), J. Schroeijers, P. Willems, W. Melsen, G. Melsen en J.B. Noteltiers. De klachten
van de protestanten betreffen: het gemeentegeld (ook hun geld dus) dat in de R.K. kerk
gestoken wordt; het voortdurende gelui van de R.K. klokken en de openbare processie naar
Berendrecht.
Maar op 15 december 1813 wordt hun protest afgewezen en de Maire in het gelijk gesteld.

Het destijds door Noteltiers aangekocht huis, nog steeds een nancieel blok aan het been,
wordt in 1818 doorverkocht met een verlies van 1.500 gulden. De nieuwe eigenaar wordt
Gerard Vermeulen.
Het jaar daarop is er een meevaller. Koning Willem schenkt Ossendrecht 8.000 gulden voor de
reparatie van kerk en toren. Het oude gebouw wordt daarmee opgeknapt en verbonden met de
toren. Zo staat er weer een echte kerk in Ossendrecht. Het kerkhof ligt er omheen, zoals overal
elders toen ook het geval was. Maar ook de protestanten hebben het recht daar hun doden te
begraven. Vanaf 1829 echter worden protestantse en katholieke doden voortaan gescheiden
begraven. Alsof ze anders ook na de dood nog met elkaar op de vuist zouden gaan!

Als de Zuidelijke Nederlanden zich tegen koning Willem en de arrogante Noordelijke
Nederlanden keren wordt het weer even spamend. Er verschijnen troepen in Ossendrecht. De
kerktoren wordt als gevangenis voor soldaten gebruikt. Helaas, ook soldaten en gevangenen
voelen af en toe een zekere aandrang in zich opkomen. Opgesloten voldeden ze dan maar ter
plekke aan die behoefte, in de kerk. Het gemak dient de mens. De Ossendrechtse katholieken
mochten in 1834, toen alles letterlijk en guurlijk achter de rug was, de troep opruimen en de
door de soldaten aangebrachte schade herstellen.

Maar ze zullen dat graag gedaan hebben, want in 1834 is eindelijk een groot verlangen
werkelijkheid geworden. Mgr. Johannes van Hooydonk, sinds 1826 Apostolisch Administrator
van Breda, besluit omstreeks de jaarwisseling van 1833/34 tot heroprichting van de Sint
Gertrudisparochie van Ossendrecht.
Meteen komen ze in Ossendrecht in het gareel. Bij Joanna Maria Francisca de Laet in
Antwerpen, weduwe van Andreas Aerden, worden 2.500 gulden geleend.
Huis en schuur van Jappe Noteltiers worden op 18 juni 1834 aangekocht als toekomstige
pastorie.

J.B. van Mol wordt aangesteld als penningmeester voor de nieuwe parochie. Kerkmeesters zijn
G. Melsen, J . Schroeijers, J.J. Jacobs, J . Swagemakers en W. Brooymans.
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Ze zijn er helemaal klaar voor, de 900 Ossendrechtse zielen, waaronder 600 communicanten,
als zij op 23 oktober 1834 weer als parochie van Sint Gertrudis door het leven mogen gaan.
Twee dagen later wordt hun eerste pastoor benoemd. Het is een bekende: kapelaan Nicolaas
van Eekelen uit Hoogerheide. Geen slechte keus, want hij kende de situatie in Ossendrecht als
geen ander. Zijn broer is ook pastoor, in Kapellen net over de grens. Wat deze aan kerkelijke
inventaris kan missen, komt naar broerlief in Ossendrecht.

Nieuw parochieleven in en rond de oude kerk van Sint Gertrudis

Pastoor van Eekelen regelt eerst het catechismusonderricht voor de jeugd. Dat en hun
voorbereiding op de Eerste H. Communie is immers een belangrijke taak voor een pa-
rochieherder. Hij vindt de dames Holzer bereid die taak op zich te nemen. Zij zullen dit blijven
doen tot Ossendrecht in 1847 kloosterzusters krijgt. Later, als er een kapelaan komt in 1857,
zal die de jongens onder zijn hoede nemen. Maar zover is het nu nog niet.
Onder het pastoraat van Van Eekelen worden ook de nodige godvruchtige verbonden en
broederschappen opgericht, zoals het Geestelijk Verbond (1837), de broederschap van Sint
Franciscus Xaverius (1842) en die van de Heilige Rozenkrans (1849).
Het kerkhof wordt in 1842 voor 192 gulden afgekocht van de protestanten. De doden mogen
dan al niet meer in de kom van een gemeente begraven worden. Het nieuwe kerkhof komt, niet
al te ver van de kerk, op de plaats waarover wij nu al weer spreken als het oude kerkhof.
In 1845 komt de Wouwse bakker Rochus Ansems naar Ossendrecht. Hij huwt er Joanna
Swagemakers en laat zich een huis met schuur bouwen tegenover de kerk. Zo krijgt
Ossendrecht zijn eerste kostersfamilie. Rochus is koster/organist.

Voor een grote geestelijke beurt van alle Ossendrechtse katholieken die tot de jaren van
verstand zijn gekomen, dus kunnen zondigen en dat dan ook niet nalaten, wordt in 1846 een
eerste Heilige Missie georganiseerd. Geloof maar dat er met de vuist op de preekstoel geslagen
is! En die was toen nog gammel, want van hout!

Een groot goed valt de Ossendrechtse gemeenschap te beurt in 1847. Mevrouw de Barones
Osy de Knij ‘ krijgt op 22 mei toestemming een R.K. Meisjesschool te beginnen in de hoeve
op “de Berg” die haar eigendom is. Drie zusters uit Oudenbosch worden met de uitvoering van
die taak belast. De Barones, en later haar erfgenamen, zullen hen onderhouden. Voor de
oudere meisjes, die van school af zijn, komt er een zondagsschool. Ook voor de gehuwde
vrouwen uit de “volksklasse” zal er gelegenheid zijn “voor het stolten van enige gebeden en
het genieten van enig christelijk onderricht”. Hen die daar gebruik van maken wordt door de
familie Osy de Knijff een stuiver in het vooruitzicht gesteld. Voor die tijd mooi meegenomen!

Het toezicht op de gang van zaken wordt toevertrouwd aan een familielid van de Barones, de
Heer Cogels, die in Ossendrecht grond bezat langs de Lange Weg. De komst
van deze inspecteur leidde altijd tot enige paniek bij de zusters. Bescheiden als zij waren in hun
dagelijkse behoeften, kon er van de toelage voor drie ook nog wel een vierde zuster
onderhouden worden. Zuster nummer vier, een potige non met enige haargroei onder haar
neus en op haar kin, deed de keuken en de voordeur. Verscheen de Heer Cogels voor zijn
jaarlijkse inspectie dan moest zij echter uit het zicht verdwijnen. Soms werd zij zelfs in een kast
verstopt. -
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Niet alleen voor keuken en voordeur was deze vierde kracht van belang. Zuster Supérieure gaf
ook godsdienstles aan de mannelijke jeugd. Die bestond in Ossendrecht niet alleen uit
lieverdjes. Meerdere malen moest de arme Overste een beroep doen op haar clandestiene
“hulptroepen” in de keuken om de een of andere onverlaat door elkaar te komen schudden als
een strozak of hem zelfs met klikken en klakken helemaal buiten de deur te zetten.

Het leven van een klok is niet anders dan dat van een kruik. Zij hangt zo lang in een toren tot
zij barst. In 1852 barst de klok van Huijbergen die al twee eeuwen onrechtmatig in de toren
van Ossendrecht heeft gehangen. Een kerk zonder klok is als een predikant zonder stem. Dus
komen er nog datzelfde jaar twee nieuwe klokken. Mgr. Van Gent doet de wijding. De
grootste krijgt de naam van de Heilige Maagd Maria, de kleinere wordt naar de patrones van
de parochie, Sint Gertrudis, genoemd.
Pastoor Nicolaas van Eekelen geniet, anders dan zijn protestantse overburen, nog vijfjaar van
het gelui van zijn nieuwe klokken. Dan, in 1857, vindt hij het wel genoeg. Hij ruilt het actieve
pastorale leven in voor het contemplatieve bestaan bij de Trappisten. Van 27 maart tot 11 mei
verblijft hij in Westmalle. Daarna trekt hij naar de Achelse Kluis, waar hij op 22 oktober 1873,
zevenenzeventig jaar oud, zal overlijden.

Zijn opvolger, pastoor Godefridus
Biestraten, staat al klaar. Hij hoe het werk
echter niet meer alleen te doen. De bisschop
van Breda, want het Bredase is ondertussen
door het herstel van de Hiérarchie in 1853
een echt bisdom geworden, geeft hem een
kapelaan. De eerste kapelaan van
Ossendrecht heet Antonius Smits. Hij lijdt,
jammer genoeg, aan een ongeneeslijke
longziekte en houdt het nauwelijks een jaar
vol. Al op 9 augustus 1858 is hij overleden.

Twee maanden na dat overlijden komt een
nieuwe kapelaan, Adrianus Aart. Deze krijgt
vier jaar de kans om zich te bewijzen. Dat is
altijd nog drie jaar langer dan zijn opvolger,
kapelaan Fassaert, die na goed een jaar al
weer wordt overgeplaatst.
Wijze bisschoppen, - en waren ze dat in die
tijd niet allemaal?-, verplaatsten hun jonge
kapelaans regelmatig, opdat zij veel ervaring
zouden opdoen in verschillende parochies.
De zorg om het zielenheil van levenslustige
jongemannen, die te eigen zouden kunnen
worden aan de plaatselijke bevolking,
waaronder ook vrouwelijk schoon, speelde
bij die overplaatsingen trouwens een
minstens zo grote rol.
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Kapelaan Amoldus de Kort (1864-1868) belee in Ossendrecht de instelling van het
Veertigurengebed (1865) en de oprichting van nog een broederschap, die van de Heilige
Familie, in 1868.

Een andere vermeldenswaardige belevenis is de prediking van alweer een volksmissie in 1865.
Niemand minder dan de wijd en zijd bekende en befaamde predikant pater Bernard
Ha censcheid wordt, in gezelschap van twee mindere goden in het vak, door de paters
Redemptoristen op de Ossendrechtse bevolking losgelaten. Het is aanschuiven geblazen bij de
biechtstoelen. De rij wachtenden is vele malen langer dan die bij de kassa van een hedendaagse
supermarkt op zaterdagochtend.
Ter herinnering aan deze algehele geestelijke schoonmaak wordt achter in de kerk van Sint
Gertrudis een groot missiekruis gehangen. Tot ver in de twintigste eeuw zullen de
Ossendrechtse gelovigen na de dienst hun rug naar het altaar keren en enige gebeden prevelen
in de richting van dat kruis om zo menig a aat te verdienen. Na de revolutie van 1917 in
Rusland, wordt dat al heel gauw een gebed voor de bekering van Rusland, want ook de icoon
van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, vrome herinnering aan een andere
volksmissie, hangt achter in de kerk.
Pater Bernard Ha censcheid zal de tol voor al zijn inspanningen tijdens die volksmissies nog
datzelfde jaar betalen. Hij ster op 2 september 1865 te Wittem, pas zevenenvij ig jaar oud.

Parochiaan Toon Sauter, zesentwintig jaar en timmerman van beroep, komt in 1867 tot het
besluit dat hij de Heilige Vader en zijn Kerkelijke Staat in Rome moet gaan verdedigen. Toon
is niet in Ossendrecht maar in Bladel geboren op 28 februari 1841. Hij kwam met zijn vader
naar Ossendrecht, toen deze daar als commies werd aangesteld.
Op 16 december vertrekt Toon om als nummer 6446 in het Regiment der Zoeaven te gaan
dienen. Toon heeft echter nooit voor het behoud van de Kerkelijke Staat gevochten. Hij ster
op 12 maart 1868 in Rome zoals dat een echte timmerman betaamt, door van een trap te
vallen. Onze Lieve Heer, waarschijnlijk toch al geen voorstander van een Kerkelijke Staat en
nog minder van een oorlog om die te behouden, zal hem zeker beloond hebben voor zijn goede
bedoelingen.

Onze Lieve Heer zelf koestelt trouwens heel andere plannen om Ossendrecht in de Wereld
bekendheid te geven! Op 3 maart 1866 is in Ossendrecht een meisje geboren. Zij heet Kaatje
Dierkx. Op haar hee Hij zijn oog laten vallen. Maar dat heeft nog tijd.

1868, het laatste jaar van kapelaan de Kort in de parochie van Sint Gertrudis, kent nog enige
hoogtepunten. De kerk krijgt een nieuw orgel en Antonius Adrianus Melsen draagt hier zijn
Eerste Plechtige Heilige Mis op. Antoon Melsen is 21 november 1842 in Ossendrecht geboren.
Zijn ouders zijn Adriaan Melsen uit Ossendrecht en dienst tweede vrouw Petronella van
Hooydonk uit Woensdrecht. Adriaan Melsen hee maar liefst denien kinderen gehad: zes van
zijn eerste vrouw, Anna Catharina Kuylen, en zeven van zijn tweede echtgenote. Adriaan
overlijdt op 17 december 1881 en is dan op de gezegende lee ijd van zesentachtig jaar.
Zijn priesterzoon, de eerste door Ossendrecht geleverde pastoor, Antoon Melsen, zal op 29
januari 1910 overlijden.

Kapelaan Cornelius Broeders die eind 1868 komt, is maar een tussendoortje. Hij is bestemd om
leraar te worden op het klein-seminarie te Oudenbosch. In 1869 al wordt hij vervangen door
kapelaan Jan van der Noot.
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Pastoor Biestraten krijgt in 1871 toestemming van Mgr. Leijten het kerkhof uit te breiden met
een zogenaamd “vondelingenterrein”. Hij mag het zelf inwijden.
Het jaar daarop viert hij op 4 januari zijn zilveren priesterfeest met de hele parochie. Zijn
kapelaan vertrekt in het jubeljaar van zijn pastoor als missionaris naar Amerika en wordt op 7
augustus opgevolgd door kapelaan Adriaan van der Sande. De laatste kapelaan die Godefridus
Biestraten in Ossendrecht verslijt is Petrus Leyten (1875).

De bisschop vindt dat Ossendrecht toe is aan een nieuwe pastoor en Godefridus Biestraten aan
een nieuwe parochie. Biestraten wordt in 1876 benoemd in de parochie van Gilze. Hij zal
omwille van zijn verdiensten nog Geheim Kamerheer van de Paus worden, wat hem recht geeft
op paarse randjes en de titel van Monseigneur.

Adrianus van den Dooren treedt aan als de nieuwe pastoor voor Ossendrecht. Hij brengt zijn
moeder, de weduwe van den Dooren - van Lier, mee. Zij woont in de pastorie en verzorgt met
de toewijding van een moeder haar heerzoon. Bij vormsels zien we haar optreden als meter
voor de vormelingen. Niet voor niets komt later op zijn doodsprentje te staan, dat hij veel
liefde toonde voor zijn ouders.
Zoonlief kan echter ook heel goed voor zichzelf zorgen naar het schijnt. Voor zijn pastoraal
werk krijgt 11ij een jaarwedde van 600 gulden. Met af en toe wat extra’s, zoals een lekker stuk
van het geslachte varken, een haas uit de polder en wat konijnen uit het bos, zal het op de
pastorie niet slecht van eten geweest zijn. Van drinken trouwens ook niet, want Adriaan van
den Dooren was een groot kenner én genieter van wijn. Niet dat hij ooit dronken op straat is
gezien! Maar toch, hij kocht aanzienlijke hoeveelheden van die godendrank in. Zoveel dat de
Dienst voor Belastingen en Accijnzen in Ossendrecht een smokkelaar vermoedde bij de naam
van “van den Dooren”. Op onderzoek uitgetrokken belanden zij, en ze hadden het nooit durven
denken, in de pastorie. De Ossendrechtse pastoor zit daar niet mee: “Inderdaad, heren, die van
den Dooren ben ik, maar die wijn wordt niet gesmokkeld, ik drink die allemaal zelf op!”

Mogelijk hebben zijn kapelaans hem daarbij een handje geholpen. Gedurende zijn pastoraat dat
van 1876 tot 1895 bijna twintig jaar duurt, passeren er maar zes de revue. Dat is een
gemiddelde van drie jaar per kapelaan, wat niet slecht is. Een goed kosthuis doet wonderen!
Het zijn de kapelaans A. de Weert (1877), H. Hopmans (1886), F. van Aert (1890), J . Jooren
(1892), J. van Spaandonk (1892) en Ant. de Kort (1893). Het valt wel op dat, naarmate de
pastoor ouder wordt, de kapelaans weer sneller vertrekken.

Onder pastoor van den Dooren worden eindelijk de parochiegrenzen tussen Hoogerheide en
Ossendrecht de nitief vastgelegd. Dat was, zo gaat dat tussen pastoors die vechten voor hun
territorium, een slepende kwestie geworden. De huizen boven Calfven stonden immers dichter
bij de kerk van Hoogerheide dan bij die van Ossendrecht. Toch, Hoogerheide verloor ook deze
strijd, precies zoals ze ook de strijd tegen een kerkgebouw en parochie in Woensdrecht
verloren.
Zou het in Woensdrecht en Ossendrecht nog wel ooit goed komen met die van Hoogerheide na
al deze kerkelijke ruzies?

Maar ook in Ossendrecht zelf hee de pastoor het nodige te bakkeleien. De leden van de kerk
van de overburen beginnen zich voor de zoveelste keer danig te ergeren aan het luiden van de
Roomse klokken bij iedere gelegenheid die zich daar ook maar even voor leent. Adriaan van
den Dooren merkt schamper op, dat die protestantse boeren niet moeten zeuren.
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Zelf doen ze niet anders dan het klokje op hun boerderijen laten kleppen om hun werkvolk op
te jagen bij begin en einde van de scha - en werktijd. Het protestantse protest tegen deze
roomse geluidsoverlast heeft opnieuw geen gevolgen voor het rijke Roomse leven in
Ossendrecht.

Gemeentelijke nachtwaker Luuk Bogers, tevens strenge en gevreesde Suisse in de kerk waar
hij “Eerbied in Godshuis” moet handhaven en vooral ook moet zorgen dat er achter in de kerk
onder de preek niet gekaart wordt, ontdekt tijdens zijn nachtelijke toer door het dorp licht in
de kerk. Dat is verdacht. Hij waarschuwt onmiddellijk de politie. Als ze binnenkomen slaan de
dieven op de vlucht. De achtervolging leidt tot niets. De dieven zijn gevlogen.
‘s Anderendaags vindt men wel een schipperspet op de musterdmijt van bakker Joosen. Hun
boot is dan natuurlijk al vertrokken uit het haventje van Ossendrecht. De dieven worden nooit
gevonden.

In 1883 krijgt Adriaan van den Dooren een aanvaring met zijn kerkkoor. Dat is in Ossendrecht
niet zo moeilijk zou je zeggen, maar toch, deze keer spant het er ink. De pastoor verdenkt het
zangkoor ervan de zang te hebben bekort tijdens de hoogmis, omdat enige leden zo nodig met
harmonie “de Hoop” naar een festival in Belgié moesten en de tram in Zandvliet niet wilden
missen.
De volgende zondag stelt hij hen openlijk vanaf de kansel aan de kaak. Dat is Peerke So ers,
des dorps orgeltrapper, klokkenluider en schoenmaker, te veel van het goede. Verontwaardigd,
maar wel met twee woorden, roept hij vanaf het hoogzaal: “Da’s gelogen, mijnheer pastoor!”
De pastoor geeft toch ontslag aan de schuldigen. Een van hen, Jan Baptist Melsen, wethouder
en tevens president van het parochieel annbestuur, treedt woedend ook terug als president van
dat kerkelijk armbestuur. Hij wil met “zo n’n gewelddadige pastoor” niets meer van doen
hebben.

Maar alles slijt. De parochie van Sint Gertrudis lee weer verder. Rochus Ansems, die vele
jaren koster/organist is geweest, overlijdt op 13 november 1888. Het ambt van koster gaat
over op zijn zoon August Ansems. Deze vervult later de dubbele taak van koster en organist
ook nog samen met zijn zoon Eugene, die dan het orgel bespeelt.
Behalve een nieuwe koster krijgt Ossendrecht in 1890 ook nog een echt uurvverk in de toren.
Zo zijn ze bij de tijd tegen de eeuwwisseling.
Dat zijn ze nog vijfjaar onder pastoor Adriaan van den Dooren, die zelf de nieuwe eeuw niet
meer haalt. Hij ster op 9 april 1895 en is, voorzover wij dat weten, de eerste pastoor die in
Ossendrechtse grond begraven wordt.
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Een nieuwe kerk voor Ossendrecht

Joannes Wijtvliet begint op 24 juni 1895, het feest van Sint Jan de Doper, aan een pastoraat
dat tweeéndertig jaar zal duren. Zijn trouwe huishoudster is Adriana Diepstraten uit Halsteren.
Alsof hij zijn lange verblijf in Ossendrecht voorzien hee , begint hij onmiddellijk aan
plannen voor de bouw van een nieuwe kerk, waarin hij zonder gevaar voor eigen leven
veilig de Heilige Mis kan lezen. De oude kerk is te klein geworden en dusdanig in vewal,
dat te vrezen valt dat dak en muren de donderpreken van de nieuwe pastoor niet zullen
overleven. Jan Wijtvliet staat bekend als een geboren predikant, die alle foefjes van de leer
der welsprekendheid beter weet uit te buiten dan menig ander in het bisdom.
In Ossendrecht houden ze wel van een goede predikant, zodat ze na de dienst kunnen zeggen:
“Hij hee ‘t maar weer eens goed gezegd.”

Nauwelijks aangekomen in Ossendrecht, begint de pastoor al te overleggen met het
kerkbestuur. Niet dat ze veel in te brengen hebben. Bouwpastoor Wijtvliet en zijn kapelaan de
Kort trekken de kar. Op 18 augustus wordt een inzamelingsactie gestart onder de parochianen.
Het voorstel is dat zij ofwel een bedrag ineens geven, ofwel voor vijf jaar een bedrag
toezeggen dat zij vervolgens in maandelijkse of jaarlijkse termijnen kunnen betalen. De pa-
rochianen tasten diep in de beurs. Opbrengst van deze actie: 12.000 gulden. Dat is veel voor
die tijd, maar je bouwt er geen kerk mee. Er zal dus ook nog geleend moeten worden.

Bouwpastoor Joannes Wijtvli t
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De oude kerk, die vele eeuwen lief en leed van de Ossendrechtse gemeenschap hee
meegemaakt, moet afgebroken worden om plaats te maken voor de nieuwbouw. Dat gaat de
mensen wel aan het hart. Neem alleen nog maar het oude kerkhof eromheen. Van iedereen ligt
daar wel familie begraven. Men besluit alleen de grafzerken aan de noordkant, de huidige
Dorpsstraat, te ruimen. Wat men niet meer wist, maar wat later (in 1906) bij de bouw van het
patronaatsgebouw zou blijken, was dat aan de zuidkant in vroegere tijden veel meer doden
begraven waren. Daar stonden echter in 1895 al bijna geen zerken meer.

Aibraak van de oude kerk betekent de noodzaak van een tijdelijk onderkomen tijdens de
nieuwbouw. Met dat doel richt men een oude schuur van de Erven Melsen in. Deze schuur lag
aan de Kerkstraat, achter het huidige Kloosterhof. Timmerman Jan Koolen krijgt de opdracht
de schuur te vertimmeren en bruikbaar te maken voor kerkelijke doeleinden.

Op 5 maart 1896 is men er helemaal klaar voor. In herberg “de Prins” van koster August
Ansems vindt de aanbesteding plaats. De bouwplannen met bestek van architect van Genk uit
Leur zijn terdege bestudeerd. Laagste inschrijver voor de uitvoering ervan is aannemer M.
Bakkeren uit Princenhage. Hij wil het nieuwe Ossendrechtse Godshuis zetten voor de som van
49.750 gulden. Het wordt hem gegund en er wordt een inke borrel op gedronken.
Bij bankier Ingenhousz in Breda wordt tegen 3% een bedrag van 33.500 gulden geleend. De
bouw kan beginnen.
Er is geen reden om er veel gras over te laten groeien. Integendeel, hoe sneller de kerk er staat
hoe beter. Met man en macht gaat men aan het werk. En er zijn vele mannen en handen nodig,
want bouwen is dan nog voor het grootste deel handwerk. Karren rijden af en aan met zavel,
zand en stenen. Met kruiwagens en schoppen worden die karrenvrachten weer op de
uiteindelijke plaats van bestemming gebracht. Ieder steentje moet met mankracht aangesjouwd
en naar boven gedragen worden. Geen wonder dat een man als Sjaak van Dooren, de man van
Sjoke Clarijs, tot aan zijn dood met trots vertelde, dat hij nog meegewerkt hee aan de bouw
van de kerk van Ossendrecht. Vele andere Ossendrechtenaren zullen met open mond hebben
staan kijken naar de gestadige groei van het grootste gebouw dat in Ossendrecht tot 1896 ooit
is weggezet.

Op woensdag 17 juni 1896 is alles zover dat bouwpastoor Jan Wijtvliet met de gebruikelijke
ceremonieén de eerste steen kan leggen. Als onze redenering klopt, hee Ossendrecht van dan
af een nieuwe datum voor zijn jaarlijkse kermis: op 17 juni als dat een zondag is of op de
zondag die daar het dichtst bij valt. Kermissen en jaarmarkten zijn immers altijd en overal
verbonden met de kerkwijding, het patroonsfeest of de eerste steenlegging van de kerk. In
Ossendrecht kan het niet de kerkwijding geweest zijn, want die valt op 3 mei, ook niet het
patroonsfeest, want het feest van Sint Gertrudis valt op 17 maart, dus schiet alleen de eerste
steenlegging over die inderdaad in de tweede helft van juni plaats vond.
Wat dit betekent voor de oude kermisdatum (najaar) in relatie tot de oude nu afgebroken kerk,
vergt nog enig speurwerk.

Het is haast niet te geloven, maar reeds op donderdag 8 oktober 1896 hee men het hoogste
punt bereikt. Koster Ansems heeft er de nodige vaten bier voor laten aanrukken. De vlag gaat
op de zesenvij ig meter hoge toren. Met een beetje goede wil kunnen die van Zandvliet, Hoo-
gerheide en Woensdrecht haar zien wapperen als ze de polder ingaan. Zelfs tot in Zeeuws-
Vlaanderen, aan de overkant van de Schelde, is zij te zien!
En als later een jonge leidekker onder grote belangstelling en met veel halsbrekende toeren de
haan op de toren plaatst, weet Ossendrecht voortaan uit welke hoek de wind waait.
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De kerk sinds 1897. Het witte gebouw links is de oude pastorie. Op de voorgrond links:
“Villa Princesse Pauline” van de familieMusters.

Reeds op dinsdag 9 februari 1897 kunnen pastoor Wijtvliet en kapelaan Broos het nieuwe
kerkgebouw voor het eerst in gebruik nemen. Binnen een jaar hee men het grote project
weten te verwezenlijken. Natuurlijk moet er nog het een en ander aan gebeuren, maar met een
gerust hart kan, in overleg met de bisschop, een datum voor de kerkwijding worden
vastgelegd. Dat wordt maandag 3 mei 1897.

Ossendrecht richt een feestcomité op, want ze zullen de bloemetjes wel eens buiten zetten.
Zitting nemen: Burgemeester Frans Theuns, kapelaan Broos, E. Adan, A. Adan, A. van den
Eynden, Ant. Jansen, L. Philips, P.J. de Jong, C. van Veldhoven, J.P. Kruter, Jac. Koolen, P.C.
Aertsen en als secretaris W.P. Swering.
Zo te zien aan de namen hebben ze iedereen genomen die kon lezen en schrijven, aangevuld
met afgevaardigden van alle wijken. Zo hoort dat ook bij een feest waar het hele dorp aan
deelneemt.

Voor een verslag van de feestviering lezen we de berichtgeving van die tijd in de regionale
krant de Avondster:

“OSSENDRECHT, 1 mei (1897), Heden middag arriveerde alhier onze beminde kerkvorst,
Mgr. Leyten, bisschop van Breda.
Reeds lang te voren waren er reeds toebereidselen gemaakt om Z.D.H. met alle eer en
plechtigheid te ontvangen. Het dorp was geheel in feestdosch, drie eerebogen waren opgericht,
met toepasselijke opschri en en alom wapperde de driekleur.
Een grote menigte menschen was op de been om den bisschop te ontvangen en ingeleide te
doen in het dorp. Toen het rijtuig aankwam zette zich de stoet in beweging. Voorop vier
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gardes d’honneur, daarna de harmonie, vervolgens de commissie, bestaande uit de
voornaamste ingezetenen, tenslotte een wagen met bruidjes, die den grond bestrooiden.
Hierop het rijtuig, waarin Monseigneur, vergezeld van den HoogEerw. Heer vicaris-generaal
Mgr. Van de Corput en den secretaris van Z.D.H. Vier andere ruiters sloten den stoet.
Voor de pastorie hield de stoet stand. Eenige coupletten werden gezongen als welkom aan den
hoogen bezoeker; tot Monseigneur daarop eenige woorden van dank (sprak) voor de hartelijke
en schoone ontvangst en de moeite, die de ingezetenen zich hadden getroost voor de inwijding
der nieuwe kerk. Hij wees hen er op, hoe zij door eendracht en door de goede zorgen van den
ZeerEervv. Heer pastoor J. Wijtvliet, een nieuwe kerk hadden gekregen. Hij hoopte dat, als
morgen de plechtige wijding had plaats gehad, de ingezetenen door hun gebed den zegen van
God over hun nieuwe kerkgebouw zouden afsmeeken. Hierop gaf hij zijn bisschoppelijken
zegen aan de verzamelde menigte en trad binnen om uit te rusten van de vermoeienissen der
rels.” I

“OSSENDRECHT, 4 mei (1897). Maandagmorgen begonnen de plechtigheden van de wijding
der kerk.
Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid begaf zich ten half negen naar het kerkgebouw. Een
aantal eerw. Heeren geestelijken waren er reeds op de plaats aanwezig, waarna de plechtigheid
toen een aanvang nam.
In ons hoofdartikel vinden de lezers deze meer uitvoerig beschreven.
Om elf uur werden de ingezetenen en vreemdelingen, die in grooten getale aanwezig waren,
toegelaten.
Toen om kwart voor twaalf de plechtigheden van de wijding waren afgeloopen, begon de H.
Mis, welke opgedragen werd door de ZeerEervv. Heer Pastoor, J. Wijtvliet, onder wiens
bestuur de kerk gebouwd is. Z. Z.Eewv. werd hierbij geassisteerd door zijn broeders den
ZeerEe1w. Heer Th. Wijtvliet, pastoor van Groede, en den WelEerw. Heer A.F. Wijtvliet,
kapelaan te Breda.
Onder de Heilige Mis werd een Bisschoppelijk schrijven afgelezen, waarbij aan hen, die bij de
wijding tegenwoordig waren, een a aat van 1 jaar werd gegeven, en elk jaar op den dag der
wijding een van 40 dagen onder de gewone voorwaarde. Na de H. Mis, welke om kwart voor
één was afgeloopen werd door den Bisschop de zegen gegeven. De stoet van ongeveer 20
eerw. geestelijken trok toen door de kerk heen naar de pastorie.
In de loop van de middag ging de Harmonie “de Hoop” in den tuin der pastorie nog eenige
muziekstukjes ten beste geven, waarna Mgr. om 6 uur per rijtuig vertrok, om zich des avonds
nog naar Breda te begeven.”

Wat “de Avondster” niet vertelt is dat er, volgens mondelinge overlevering althans, nog een
incident plaatsvond. Meester Kruter en Harmonie “de Hoop” hadden zich in de nieuwe kerk
geinstalleerd met het doel de bisschop bij zijn intrede een schitterend welkom toe te blazen.
Met de beste bedoelingen van de hele Wereld zetten zij, zodra de bisschop in zijn volle
waardigheid de kerk betrad, het “Ecce Sacerdos et Pontifex”, (“Zie de Priester en
Bmggenbouwer”) in, gebruikelijk gezang bij de komst van een bisschop. Zij brachten het niet
verder dan de eerste maten. Tot grote verbazing van de meeste aanwezigen worden zij abrupt
door de bisschop tot de orde geroepen. In een kerk past alleen maar orgelmuziek, de koperen
blaasinstmmenten van een harmonie zijn er taboe.
De brave bisschop had helaas meer begrip voor strenge liturgische voorschri en uit Rome, dan
voor de goede en blijde gevoelens van zijn beminde gelovigen in Ossendrecht.

Ossendrecht kan het bouwen niet meer laten. De meisjesschool bij de zusters op “de Berg”
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moet dichterbij, liefst in de dorpskom zelf komen. Wijtvliet en de zusters laten daar geen gras
over groeien. In het jaar dat Kaatje Dierkx, ver weg in China, als zuster Marie Adolphine de
marteldood sterft, wordt de haar zo vertrouwde school met zusters en al op boerenkarren over
verhuisd. Het klooster “Sint Elisabeth Gesticht” staat op de grond van de familie Melsen,
gelegen tussen Kerkstraat en Dorpsstraat ter hoogte van het huidige Kloosterhof Op 22
oktober 1900 bezit Ossendrecht daar een kleuterschool, in de volksmond de bewaar- of nog
liever kakschool genoemd, en een maand later op 14 november de eerste klaslokalen voor een
meisjesschool. De zusters Pn'sca en Barbara zwaaien de scepter. In 1908 en 1916 volgen
noodzakelijk geworden uitbreidingen. Het jonge vrouwvolk zit nu voortaan veilig achter hoge
muren en twee grote poorten. Het begin van de emancipatie in Ossendrecht.
Toch, want hier worden hen de normen en waarden bijgebracht waarnaar het mansvolk van
Ossendrecht zich gedurende vele jaren maar te voegen hee . Moeder regelde immers alles in
een Ossendrechts gezin, zeker de opvoeding van haar kinderen, maar soms ook, bij gebleken
achterstallig onderhoud, die van de vader.

Waar laat ik mijn zuur verdiende centen? Waar ga ik ze lenen als ik iets wil? Sinds 1902 hoeft
ook dat geen probleem meer te zijn voor de Ossendrechtse katholieken. In het huis van
meester Kruter, halverwege de berg af naar de Aanwas aan de linker kant (later fam.
Carpentier), komt de Rooms Katholieke Boerenleenbank. De mensen, aan de naam van de
bank te zien vooral de boeren, kunnen er terecht op de enige dag dat ze niet hard moeten
werken, de zondagvoormiddag. Ze zijn dan toch in het dorp om naar de Mis, het café en de
winkel te gaan.

Op 9 juni 1906 is er weer een Ossendrechtse telg die toetreedt tot de rangen der priesters. Het
is Antonius
Aloysius Melsen, zoon van Ludovicus Wilhelmus Lambertus Melsen en Isabella Mathilda
Michielsens. Vader is een rasechte Ossendrechtenaar, moeder komt uit Oorderen. Deze twee
hebben acht kinderen, vier zonen en vier dochters. De vader zal echter na de dood van moeder
hertrouwen met de Ossendrechtse Jacoba Maria Jacobs. Uit dat tweede huwelijk komen nog
eens drie kinderen, twee dochters en een zoon.

Pastoor Wijtvliet is nog niet uitgebouwd. Ofschoon men zich af kan vragen wat er, behalve
onschuldig kattekwaad, nog meer aan slechts in de paar straten van die jaren uit te halen valt,
vindt hij toch dat ook de mannelijke jeugd van de straat gehouden moet worden.

De inmiddels in 1906 aangetreden ondernemende kapelaan A. Van der Bom valt hem daarin
bij. En zo wordt nog datzelfde jaar begonnen met het bouwrijp maken van de grond aan de
zuidkant van de kerk. Men stuit daarbij op een onverwacht grote hoeveelheid knekels en
doodskoppen. Het moet wel een heel oud gedeelte van het kerkhof zijn, want niemand wist
nog van het bestaan. Het leegstaande huisje van schilder Sprangers, langs een paadje van
Kerkstraat naar kerk, wordt voorlopig ingericht als knekelhuis. Met dat huisje zal later ook
deze macabere verzameling van eertijdse Ossendrechtenaren verdwijnen. Niemand weet nog
waarheen.
In 1907 is men zover dat het nieuwe patronaatsgebouw “Sint Pancratius” ingezegend kan
worden. Ongeveer zestig jongens worden als lid ingeschreven. Directeur is kapelaan van der
Bom. In het bestuur zetelen: W.P. Swering, J. Kruter, G. Van den Eynden, Jos Mattheussens,
Constant de Beukelaar en Bern. De Beukelaar.

Op zondag 23 mei 1909 pakken de parochianen van Sint Gertrudis weer maar eens goed uit.
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Twee trotse zusters met hun leerlingen op 5 september 1902

Zicht vanuit het zuiden op de nieuwe kerk, nog zonder patronaatsgebouw
Fotograaf Joh. Ongering noemt het de “St.-Gerarduskerk”.
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Hun pastoor is dan veertig jaar priester. Het moet een groots feest worden. want ze zijn de
pastoor zeer erkentelijk voor alles wat hij voor de parochie gedaan hee in de veertien jaren
dat hij nu in Ossendrecht staat. Alles wat geestelijk is in zijn familie- en vriendenkring wordt
uitgenodigd. Uiteraard ook de nietgeestelijken van de grote familie. Het weer is prachtig, het
hele dorp is op de been, harmoniegezelschap “de Hoop” is het incident met de bisschop allang
weer vergeten en laat zich van zijn beste kanten zien en horen. Kortom, feeststemming alom.
De kerk is uitbundig versierd met doeken, bloemen, planten en vaandels. Helemaal vooraan op
het priesterkoor staat het geschenk voor hun jubilerende pastoor: een nieuw hoofdaltaar.
iedereen is er vol van, zo mooi als dat is. Het mag dan geen goud en geen marmer zijn, behalve
de trappen, het vertegenwoordigt een veel grotere waarde: de harten van al zijn parochianen.
De voor de kerk altijd gulle familie Adan hee de aanschaf mede mogelijk gemaakt.

De regionale krant “de Zoom”, uiteraard niet afwezig bij dit Ossendrechts feest, biedt de
feestvierende parochie een afbeelding van hun pastoor ter herinnering aan.
In de tuin achter de oude pastorie wordt, na de uitbundige viering in de kerk, menig glaasje
geschonken en gedronken bij de gezellige muziek van harmonie “de Hoop”.

De gebroeders Piet en Adriaan Kruter, zonen van het gezin meester Kriiter-Theuns, worden op
8 oktober 1910 bij de paters Redemptoristen priester gewijd. Adriaan, de jongste van de twee,
zal zijn leven slijten in de missie van Noord-Oost Brazilié; Piet blij werkzaam in Nederland.

We zijn twee jaar verder als op Driekoningen 1912 een nieuwe Heilige Kruisweg in de kerk
wordt opgehangen en ingezegend. Een kmisweg die past bij de stijl van het hoofdaltaar. Het is
alweer een geschenk van de parochianen waarvoor, dat moet gezegd, de beter gesitueerden
opnieuw diep in hun ook beter gevulde beurzen tastten.
Ook de bisschop heeft in 1912 een geschenk voor de bloeiende parochie van Sint Gertrudis.
Een tweede kapelaan in de persoon van J. Wagemakers komt de gelederen der zielzorgers
versterken. Ossendrecht groeit groter.

Niet altijd is het koek en ei tussen pastoor en parochianen van Ossendrecht!
In 1913 wil boer Piet Aerts de kerk een altaar schenken dat gewijd is aan de H. Gerardus
Majella, patroon voor hopeloze zaken. Of dat was omdat Piet geen vrouw konden vinden is
nooit uitgezocht. Feit is wel dat de pastoor geen altaar wilde. Jan Wijtvliet wilde liever een
beeld voor zijn kerk. Maar boer Piet hield voet bij stuk. En omdat boeren voor niemand opzij
gaan, ook niet voor een pastoor, kwam er een altaar van de Heilige Gerardus Majella. Het
werd geplaatst in het zuidelijk transcept voor de jongensbankjes. Wel een altaar, maar geen
altaarsteen, voorgeschreven voor het lezen van een Heilige Mis aan zo’n altaar. De pastoor, al
even koppig als de boer, vertikte het om op het bisdom in Breda een altaarsteen aan te vragen.

Toch wel een beetje pijnlijk. De kerkmeesters, geruggesteund door de kapelaans Verbunt en
Wagemakers, reisden zelf naar Breda en kwamen terug met een altaarsteen. De steen werd als
surprise op Sinterklaas aan de verbouwereerde pastoor gegeven. Hij nam hem in ontvangst met
de lach van een boer die kiespijn hee .
Overigens kreeg hij in 1913 ook zijn zo vurig gewenste beeld, de Heilige Apollonia. Zij kon
hem dus meteen van die kiespijn genezen!

Daarmee was de boerenoorlog van de pastoor nog niet voorbij! ln de nieuwe kerk was door
verpachting achter de jongensbankjes een “Boerenhoek” ontstaan. De boeren pleegden ieder
jaar die banken te pachten en zo bij elkaar te kruipen. Het was de pastoor, om meerdere
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De feestelijkheden bij gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van
Joannes Wijtvliet. Voor en achter de oude pastorie.
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redenen, een doorn in het oog. Hij wilde de boeren in de middenbeuk. Dat konden ze ook
gemakkelijk betalen. Dus weigerde de pastoor op een gegeven moment de banken van “den
Boerenhoek” nog langer te verpachten.
Dan kende Jan Wijtvliet de boeren van Ossendrecht toch slecht! Iedere boer huurde zijn eigen
zetbaasje in. Deze ging, ruim voor het begin van de H.Mis, op de plaats van de eigenlijke baas
in “den Boerenhoek” zitten. Kwam de boer zelf, maar net op tijd of juist iets te laat voor de
dienst, dan verhuisde het zetbaasje naar de stoeltjes en de boer zette zich waar hij graag zat, in
“den Boerenhoek”.
De pastoor hee ook dit gevecht verloren.

De nieuwe kerk was eigenlijk prima tegen inbraak beveiligd. Niet te veel en stevige deuren en
hoge ramen. Maar het gilde der inbrekers vindt altijd wel een gaatje. De volle offerblokken van
Ossendrechts kerk waren te verleidelijk.
Zo zat er ‘s avonds in het lof een vrome onbekende achter in de kerk met een iet of wat groot
uitgevallen paraplu. Nou ja, het zou kunnen gaan regenen. Niemand sloeg er acht op.
Koster Ansems deed na het lof zijn toer door de kerk. Toen hij het hoogzaal wilde afsluiten
zag hij echter een paar orgelpijpen bewegen. Je zou voor minder op de vlucht slaan! Niet zo de
koster van de Sint Gertrudis. Hij keek nog eens goed en zag dat het menselijke benen waren
die onder het orgel uitstaken. Deur op slot en veldwachter Adriaan Dingemans gewaarschuwd.
Deze arresteerde bij aankomst een dief die geen kant uit kon. Zijn inbrekerstuig zat verborgen
in de inderdaad wat groot uitgevallen paraplu.

Jan Wijtvliet stond erop dat zijn parochianen zich behoorlijk en volgens de geboden van God
en die van Zijn Kerk gedroegen. Gebeurde dat niet dan was er altijd nog de preekstoel.
Meerdere malen, vooral na de jaarlijkse kermis, donderde en bliksemde het in de kerk. Hij
noemde nog net geen namen, maar iedereen wist na vijf woorden al over wie het ging. Vooral
de Ossendrechtse polderjongens en -meisjes kregen soms de huid vol gescholden om hun
“liederlijkl1eid”, hun “ongepaste vrijheden” en hun “schunnige liedjes” gezongen “in de
Dorpsstraat nog wel!”. Bar en boos! Vreemdelingen en bezoekers spraken er al schande van!
Maar ook een gegoede boer, doorgaans niet al te ijverig in het beleven van zijn katholieke
geloof, kreeg er openlijk van langs vanaf de preekstoel, nadat hij, in de polder overvallen door
hevige buikkrampen, in de gedachte dat hij ging sterven, luidkeels om de bijstand van een
priester geroepen had.
Heel Ossendrecht wist wie de pastoor bedoelde en kon het gnuiven niet laten.

Nu moet je als lid van een uitgebreide familie in West-Brabant wel uitkijken wat je zegt en
decreteert, zeker als je pastoor in Ossendrecht bent. Wijtvliet, en meerdere geestelijken na hem
trouwens, hadden een gruwelijke hekel aan meisjes en vrouwen op etsen. Het waaide hier nog
wel eens en dan, voordat je het wist, waaide de natuur... oep, de rokken omhoog! Dat was
onzedig, kon en mocht niet. Belgische vrouwen hadden er wat op gevonden: de rok vastzetten
aan de schoenen met elastiek. Maar dit gebruik was nog niet tot de Noordelijke Nederlanden
doorgedrongen. Zou het ook nooit halen, als zijnde stom en geen gezicht. Zoiets deed je op
een Belgische sportvelo, maar niet op een degelijke Hollandse ets!
Dus menig net meisje in Ossendrecht dat, per ongeluk voor haar verjaardag, op Sinterklaas of
zo maar, een ets gekregen had, kon die mooi op zolder of in de schuur laten staan, wilde zij
of haar familie niet verketterd worden vanafde preekstoel.
Met geen pen valt te beschrijven hoe groot de hilariteit, de vreugde en het gevoel van
bevrijding was, toen op een zonnige Pinksterdag na het Lof een zwerm nichten van de familie
Wijtvliet bij Heeroom op bezoek kwam...op de ets!
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En nu we het toch over etsen hebben. Bel Verlinden, een stevige Ossendrechtse, niet al te
uitbundig in het beleven van haar zogenaamde katholieke plichten, maar die, met een groot
hart voor “het missiewerk onder de wilden”, centen en zelfs halve en hele sjoe’s spaarde bij
het leven, die Bel had ook een ets gekocht. Opdat de mannelijke bereidwilligen uit de buurt
haar brede kont en andere lichaamsdelen niet zouden betasten, terwijl zij haar zogenaamd
leerden etsen, groef Bel een diepe greppel en leerde daarin zich zelf het modeme rijwiel te
berijden. Mijnheer pastoor kon tevreden zijn.

In 1914 zijn er heel andere zorgen voor de pastoor en zijn kapelaans. Buurland Belgié wordt
bezet door de Duitsers. De mensen slaan massaal op de vlucht. Een grensparochie als
Ossendrecht krijgt dan de eerste stoot te vervverken. Op een gegeven moment is alle
beschikbare ruimte bezet door de vluchtelingen. De kerk moet als onderdak gaan dienen. In
samenwerking met Bergen op Zoom moet voor meer spreiding gezorgd worden. De Belgische
kolonie in Ossendrecht telt veel kinderen. Met liefde wordt voor hen gezorgd.

Belgische kindercolonie in ‘ 14-’ 18 voor het huis ‘Eekel Hof’, gebouwd in 1887.

29



Adrianus Jansen, jongste zoon van Petrus Ludovicus Jansen en Aloysia Brouwers op Calfven,
wordt op 21 mei 1921 priester gewijd in het bisdom Breda. Tien dagen later doet hij zijn eerste
Plechtige H. Mis in Ossendrecht.

Op 10 maart 1922 belegt kapelaan Fr. van Beckhoven een vergadering tot oprichting van een
afdeling van het Wit-Gele-Kruis in Ossendrecht. Men kiest een voorlopig bestuur en gaat op
zoek naar een wijkverpleegster. Tot in Duitsland toe wordt gezocht, maar uiteindelijk zullen de
Franciscanessen van Oudenbosch toch weer een van hun zusters voor dit werk vrijmaken. Zo
worden de zusters opnieuw een zegen voor de hele gemeente Ossendrecht. In samenwerking
met huisarts en vroedvrouw zal de zuster van het Wit-Gele-Kruis een onmisbare schakel in de
gezondheidszorg worden.

De pastoor en burgemeester van de Ven hebben dat jaar andere zorgen. Het onderwijs voor de
jongens moet in katholieke handen komen. Ossendrecht is immers een door en door katholieke
gemeente. Op zondag 22 oktober 1922 is alles zover rond, dat de gebouwen en het aanwezige
personeel van de tot dan toe Openbare Jongensschool door het kerkbestuur van de parochie
van Sint Gertrudis kunnen worden overgenomen en voortaan dus onder het predikaat Rooms
Katholiek zullen functioneren. Hoofd of bovenmeester wordt Antoon Krinkels. Hij wordt op
dat moment bijgestaan door de dames Verbarendse en Kriesels en door de meesters Kriesels,
Smout, Theuns en van der Poel.
Na de plechtige hoogmis van die zondag in oktober wordt de overeenkomst getekend.
Honderdenvij ig Ossendrechtse jongens beginnen vanaf heden hun dagelijkse schooldag met
het kruisteken en een gebed. De meester of de juffrouw geeft godsdienstles en op geregelde
tijden verschijnt hiervoor ook de pastoor of de kapelaan in de klas.
Bovendien komt er wekelijks een schoolmis en gaat de jeugd met de regelmaat van een klok
klassikaal en onder schooltijd naar de biechtstoel om daar met kleiner of groter berouw zijn
pekelzonden te belijden.
Opnieuw kan Joannes Wijtvliet, ondertussen achtenzeventig, tevreden zijn. Zijn parochie hee
alles wat een katholieke parochie zich maar wensen kan. Hij mag stilaan aan rusten gaan
denken. Toch schijnt hij nog niet te willen stoppen. Dat maakt dat hij nog moet uitkijken naar
een nieuwe koster. August Ansems overlijdt op 24 oktober 1925.

Frans So fers valt in, maar wordt in 1926 de nitief vervangen door zijn jongere broer, de
schoenmaker Louis Soffers. Louis zal de parochie van Sint Gertrudis vele jaren dienen in dit
ambt. Als Louis in 1926 trouwt met Petronella van Geel uit Woensdrecht zal deze vriendelijke
“Nel van de koster” hem regelmatig hand en spandiensten verlenen bij het werk in de kerk.

I

Louis Soffers, koster van
1926 tot 1951, was ook
nog schoemnaker
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Zo kan Wijtvliet ook de priesterwijding van de eerste priesterzoon van Gustaf van den Eijnden
en Adriana Bovée, Jan van den Eijnden, op 29 mei 1926 nog meemaken. Op de tweede
priesterzoon in die familie, Marinus, die als priester nog in de maak is, kan de oude pastoor
niet meer wachten. In 1927 neemt hij zijn emeritaat en vertrekt naar Halsteren. Niet voor lang
echter.
Op 1 juli 1928 ster hij daar in het R.K. Gasthuis en wordt vervolgens begraven in de parochie
van Sint Gertrudis te Ossendrecht, waar hij gedurende tweeéndertig jaar zijn Heer en de
mensen gediend hee . -

De geestelijke uitbouw van de Sint Gertrudisparochie

Pastoor Adrianus Vermunt, eerder kapelaan in Putte, zal het Ossendrechtse gezegde “wat van
Putte komt, houdt hier niet” logenstraffen. Maar liefst zesendertig jaar,'van 1927 tot 1963, zal
hij hier handenwrijvend van de pastorie naar de kerk en terug schrijden.
Hij hee ook alle redenen om in zijn handen te wrijven, want voorganger Wijtvliet hee zijn
bedje gespreid en de kapelaans die hij van de bisschop krijgt, bruisen bijna allemaal van de
pastorale energie. Als ze die energie bij hun aankomst in Ossendrecht nog niet hebben, krijgen
ze die wel. Het schijnt dat pastoor Vermunt, door zijn tot in hel en hemel gekende zuinigheid,
het leven op de pastorie voor zijn kapelaans niet gemakkelijk maakte. Zijn zuinigheid joeg hen
als het ware de pastorie uit en de parochie in.
Toch was hij een goed en rustig man. Hij had de uitstraling van een dorpsnotabele en zo leefde
hij ook. Steek of bonnet op zijn grijze hoofd en pijp of sigaar in zijn vriendelijke mond.

Onze handenwrijvende pastoor Adrianus Vermunt.
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Voor zichzelf heeft hij nooit gebedeld, voor de missie des te meer. Hij leefde van zijn
misintenties, de gebruikelijke stipendia en de koperen centen die de beminde gelovigen hem ‘s
zondags na de preek middels het collectezakje gunden. Dat was toereikend, omdat hij zuinig
was.

Bij zijn aankomst in Ossendrecht tre hij de reeds aanwezige kapelaan P. Van Etten. Kapelaan
Flor van Putte komt in hetzelfde jaar als hijzelf. Als huishoudster zien we op de pastorie de
struise Naan Hendn'ckx verschijnen. Als “Naan van de Pastoor” wordt het een gekende guur
in Ossendrecht.

Als hulp hee zij later kleine Naan, of Naantje Tak. Koster is sinds kort schoenmaker Louis
Soffers. Louis kan wel de klok luiden, maar niet het orgel bespelen. Dat is een probleem, want
Eugene Ansems de organist, is ziek geworden en ten dode opgeschreven. Terwijl een zekere
commies van Damme en de organist van Zandvliet de Ossendrechtse kerk muzikaal uit de nood
helpen, moet een de nitieve oplossing gezocht worden.

Koorzanger en brood- en banketbakker Paulus van der Poel zal een van zijn zoons op orgelles
sturen naar Berendrecht. Aanvankelijk is dat Emiel, maar die ziet het niet zo zitten. Jo blijkt
meer zin en aanleg te hebben. Dus ets Jo van der Poel door weer en wind naar Berendrecht,
later naar Huijbergen, om zich te bekwamen als organist. Als Eugene Ansems ster op 27
december 1929, moet Jo al heel gauw voor de leeuwen. De zestienjarige Jo slaat er zich op
kerstmis 1930 moedig doorheen en zijn orgelspel zal vele jaren de Ossendrechtse kerk tot hoog
in de gewelven vullen.

Onder het motto “Ciuce et Arato”, Latijn voor “Met Kruis en Ploeg”, wordt in de parochie
“de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand” opgericht. Net op tijd om te paard mee te trekken
in de stoet als de eerder genoemde boerenzoon en neomist Marinus van den Eijnden, tot
priester gewijd op 2 juni 1928, hier zijn Eerste Plechtige H. Mis komt doen.
Zes maanden later is er weer een aan Ossendrecht vewvant neomist. Deze keer is het een
missionaris van het H. Hart, Gaston Melsen, zoon van Ossendrechtse ouders, Franciscus
Xaverius Melsen en Joanna Maria Ludovica Mattheeussen. Zij zijn in Berchem gaan wonen.
Hij wordt gewijd op 19 augustus 1928 en gaat werken in Brazilie.

De crisisjaren vanaf 1929 worden gekenmerkt door een groeiende aandacht voor de armen en
werklozen in de parochie. Z0 komt men op 8 december 1930 tot de oprichting van een “Sint
Vincentius Vereniging” , zoals dat toen heette, “tot leniging van de nood der armen”. Niet dat
de parochie vroeger haar armen verwaarloosde, want over een kerkelijk armbestuur beschikte
zij al veel langer. En ook het zwart uwelen collectezakje met de gouden letter “A” van armen
werd al vele jaren na de preek onder de neus van de kerkbezoekers gehouden.
Moeilijke jaren of niet, de opvoeding en de godsdienstige vorming van de jeugd mogen niet
verwaarloosd worden. In mei 1931 wordt hiertoe de beweging voor Katholieke Jonge
Vrouwen, de KJV opgericht; een jaar later die voor Katholieke Jonge Meisjes, de KJM. Het
zullen twee bloeiende bewegingen worden waar nu, anno 1997, nog velen met plezier aan
terugdenken.
Er is geen kerkelijk feest te bedenken, of de meisjesjeugdbeweging draagt bij aan de luister
ervan. Al heel gauw, op 25 september 1932, is dat de wijding en eerste H. Mis van Prosper
Musters, Augustijn. Pastoor Vermunt kan er ook van genieten als hij in 1933 zijn
vijfentwintigjarig priesterfeest viert.
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Zijn parochianen vermeerderen die feestvreugde nog door hem bij gelegenheid van dat
jubileum een groot Heilig Hartmonument te schenken.
Jarenlang hee het bij de kerk aan de Dorpsstraat gestaan en worden daar o.a. eind oktober op
het feest van Christus Koning bloemenhuldes gebracht door de parochie.

Menig mannelijke parochiaan van die dagen, en nog lang daarna, hee er bij het passeren ter
begroeting in een onmiskenbare vorm van automatisme zijn klak of hoed voor aangeraakt. Op
een kwade dag echter, maar toen was pastoor Vennunt al weg, moest het plaatsmaken voor de
‘heilige koe’ van onze welvaart. Daarom staat het nu, weliswaar met minder entourage dan
toen, in het Eikelhof tegenover Mariahove.

Een verhaal apart is “Het Klokje van Sint Gertrudis”. Dit wekelijks parochieblaadje verschijnt
voor het eerst bij de aanvang van het liturgisch jaar 1934/1935. Losse exemplaren kosten een
dubbeltje, bij abonnement komt het op 4 cent per week. Een jaarabonnement kan met
gespreide betaling afgerekend worden. Behalve dat het een kerkelijk nieuwsblad is dat in bijna
alle huisgezinnen van de parochie gelezen wordt, is het ook een vorm van werkverschaf ng
voor jongemannen. Daniel Hugens, beter bekend als “d’n Dolly”, steekt er veel tijd in en houdt
er nog een zakcentje aan over. Het batig saldo moet hij overigens wel delen met initiatiefnemer
kapelaan Flor van Putte. Daniel is de typograaf en vennenigvuldigt het blad op de
stencilmachine van de “Sint Pancratius Copieer-Inrichting” die gevestigd is in het
patronaatsgebouw. Deze drukkerij verzorgt ook drukwerk voor de plaatselijke middenstand en
verenigingen.
Zelfs adverteren kan tegen de schappelijke prijs van een gulden per jaar.

Uiteraard lezen we in “Het Klokske”, zoals de mensen het noemen, steeds de intenties van de
dagelijkse Heilige Missen van half zeven en half acht. Op woensdagen is er in de jaren ‘30 ook
een Heilige Mis om kwart over acht, de schoolmis waarbij alle kinderen en hun ondenvijzers
aanwezig dienen te zijn. Deze kerkelijke berichtgeving wordt omlijst met een geestelijk woord-
je van de pastoor of een andere geestelijke schrijver. Dat geheel wordt aangevuld met de
kerkelijke kalender van die week. Waarom is een raadsel, want niemand kan van de daarin
gebruikte kerkelijke a <ortingen, behalve dan de namen van de Heiligenfeesten zelf, ook maar
iets gesnapt hebben.
Belangrijke plaatselijke mededelingen zullen meer de aandacht getrokken hebben. Zo lezen we
dat J . Vermeulen, secretaris van de R.K. Bijenhoudersvereniging “Sint Ambrosius” de leden
oproept op 7 december 1934, het feest van St. Ambrosius, naar de H. Mis te gaan en te com-
municeren.
A.C. Mattheeuwssens, directeur, en G. Jansen, kassier van de R.K. Boerenleenbank, laten
weten dat ‘s zondags de bank van 9 tot kwart voor twaalf geopend is.
De pastoor deelt in diezelfde week mee, dat 8 december het feest gevierd wordt van O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen. Dat is weliswaar geen verplichte feestdag, maar de Missen zijn zoals op
zondag. Op die dag is er ook nog Lof met Rozenhoedje en Litanie met als intentie “de zedige
kleding der vrouwen en meisjes”, op last van de Bisschop.

Het jaar 1935 wordt vanaf de preekstoel en in “het Klokske” begonnen met de parochie-
statistiek van 1934. In Ossendrecht zijn gedurende dat jaar 55000 H. Communien uitgereikt,
27 huwelijken ingezegend, 47 Eerste H. Communies gedaan, 23 groten en 3 kinderen
begraven, 49 Doopsels en 153 Vormsels toegediend. -
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Kapelaan C. Van de Riet, in Ossendrecht sinds 1931, wordt in januari ‘35 overgeplaatst naar
Heerle en vervangen door kapelaan J. Wijnen. De vrouwelijke jeugdbewegingen worden
toevertrouwd aan de zorgen van deze nieuwe kapelaan. Men noemde dat “geestelijk adviseur”.
Alle R.K. verenigingen van die dagen hadden zo’n “geestelijk adviseur”.

Kapelaan Flor van Putte dwong de mamielijke jeugd van Ossendrecht in een katholiek keurslijf.
Zo ontstond ook R.K.V.V. ODIO:
v.l.n.r. Jo van der Poel, Jan van Oevelen, Louis Dries, Jef van Oevelen, Emiel van der Poel,
gezeten v.l.n.r. Gust van den Eijnden, Gerrit de Wit of “t Konijntje”, John den Ouden, Karel
Verbrugge, Janus Jaspers en Arthur Melsen.

De ondertussen door Flor van Putte met veel gedonder vanuit het patronaat opgerichte R.K.
Voetbal Vereniging Ons Doel Is Ontspanning (ODIO), er bestonden immers al twee
voetbalclubs in Ossendrecht, gee op 20 en 21 januari 1935 in het patronaat een
toneeluitvoering die niemand mag missen. Het programma vermeldt:

“Omdat zijn vader slecht was”, een drama.
“Corruptie”, een blijspel.
“Verschillende komische voordrachten en duetten”
“Wilt ge eens oprecht een avondje genieten, gaat dan naar deze uitvoeringen. Daar zult ge de
populairste acteurs van Ossendrecht, namelijk Fidelius Hugens, P.L. Clarijs, C. Van Oevelen en
vele anderen, aan het werk zien. Overtuigt U van deze waarheid.”

Tegen 3 februari laat Woensdrecht aan Ossendrecht weten, dat daar onder het Octaaf van den
H. Blasius, bijzondere patroon tegen keelziekten, van 3 tot 11 februari, elke dag om 3 uur Lof
is met preek door een pater Capucijn.
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De parochie van Sint Gertrudis doet daarvoor niet onder. Op zaterdag 9 februari 1935 viert
men daar het jaarlijkse feest van de H. Apollonia, bijzondere patrones tegen tandpijn. Die dag
en het hele Octaaf is er om 3 uur Lof en is er bovendien in de Ossendrechtse kerk een volle
a aat te verdienen, toevoegelijk aan de zielen in het vagevuur. Voorwaarden zijn: de kerk
bezoeken, biechten, communiceren en bidden tot intentie van Z.H. de Paus.

Het gaat nog steeds niet goed met de werkgelegenheid. Veel gezinnen kunnen maar moeilijk de
eindjes aan elkaar geknoopt krijgen. In februari komt kapelaan van Putte met een brochure
over “Onze Lieve Vrouw ter Duinen”, een plan voor jeugdige werklozen. De brochure is te
verkrijgen bij Jac. van Dooren-Clarijs, bij Sjokes dus, en bij Naard Musters.
Bovendien is het winter en een dure tijd vanwege stookkosten, extra kleding en dergelijke. In
zaal “de Jager” van Vien Clarijs, broer en buurman van Sjokes, wordt op 25 februari een
liefdadigheidsuitvoering gegeven voor “de Algemene Arme van Ossendrecht”.

17 Maart, het feest van Ossendrechts patroonheilige Sint Gertnidis, valt in 1935 op een zondag
onder de Vasten. Het feest moet daarom wijken naar maandag 18 maart. Op zich is dat niet zo
belangrijk, maar let wel, dat betekent ook dat het zand niet zondag maar maandag gewijd zal
worden. Dat gewijde zand speelde een grote rol bij de bestrijding van muizen, ratten en ander
ongedierte in huizen en schuren. Het stond in een grote kuip achterin de kerk. Iedereen schepte
er het zijne uit.

Ossendrechtse afvaardiging van dc KJV naar Rome in 1935: v.r.n.l. Loin Withagen. Fnda Schlockers.
Grcct Raaijmal<crs,Thil van Dooren, Yvonne Ra:1ijn1akcrs_ Jo deDooy on mot vlag NctDierckx.

Pasen 1935 op zondag 21 april wordt een dag om nooit te vergeten. Zeven Kajotsters,
afgevaardigden van de afdeling KJV Ossendrecht, gaan een internationale bijeenkomst in Rome
bijwonen. Eerste Paasdag vertrekken zij naar Roosendaal. Van daamit reizen zij met vele
anderen per trein verder. De achterblijfsters zetten zich ondertussen verwoed in voor het
plaatsen van Mariakapelletjes in de tuinen van hun ouders en verdere familieleden.
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Het plan van kapelaan Flor van Putte, werkloze jongeren uit de streek aan het werk te zetten in
de bossen ten noorden van de Huijbergse Baan en ten westen van de Putseweg, komt in
uitvoering. Onder leiding van aannemer Driesen begint men aan de bouw van de volksabdij
“Onze Lieve Vrouw ter Duinen”, in de volksmond “het Jeugdhuis”.
Maar Flor van Putte hee ook nog andere zaken aan zijn hoofd. De door de duivel zelf
uitgevonden kermis nadert. Hij zal die duivel te slim af zijn en organiseert op zondag 16 en
maandag 17 juni een uitstapje voor de leden van het Patronaat, de R.K. Jonge Boerenstand en
de R.K. Voetbalvereniging ODIO. Om 10 uur ‘s voormiddags vertrekken ze naar Antwerpen.
Daar nemen ze om 11 uur de Wilfordboot naar Temsche. Na het middagmaal dat hen daar aan-
geboden wordt brengen ze een bezoek aan de abdij van Bornhem. Volgt de terugvaart en een
souper in Hotel “Rerum Novarum” te Antwerpen. De overnachting is geregeld in het
Kajottershuis van Mortsel.

De klap op de vuurpijl komt ‘s anderendaags. Na de H. Mis van 7 uur een busreis naar en door
de Belgische Ardennen.
Dit alles voor de prijs van 80 Belgische Franken.

Zondag 23 juni 1935 houdt de Sint Gertrudisparochie haar eerste grote Sacramentsprocessie
door de straten van het dorp met als tussenstop een rustaltaar op het Marktje. Alle bewegingen
en verenigingen worden gemobiliseerd om de straten en huizen te versieren en in de processie
mee te lopen. De leden van de “Confrerie van het Heilig Sacrament”, mannen van aanzien
gekleed in stemmig zwart met fantasiebroek, zullen met hun ambouwen links en rechts van
een ook al door de “Confrerie” gedragen baldakijn lopen, waaronder de pastoor met het Heilig
Sacrament. Gebed en zang en muziek van harmonie “de Hoop” zal de processie opluisteren.
Het wordt een succes. Bijna alle katholieken lopen mee. Degenen die er niet bij zijn, de mannen
in de vele herbergen, komen naar buiten als de processie passeert en zetten als teken van goede
wil hun klak af.

Augustus 1935 is een wel zeer drukke maand voor de parochie van Sint Gertrudis.
Tussen 4 en 11 augustus kunnen de parochianen bijdragen voor de aankoop van een
Mariabeeld. Dank zij de medewerking van het gemeentebestuur en het burgerlijk armbestuur
kan dat geplaatst worden op de hoek Molenstraat/Hageland. Sinds 27 juli is de maquette ervan
te bezichtigen in de etalage van kleennaker H. Moerkens tegenover de kerk.

Donderdag 15 augustus is er een overweldigende belangstelling voor de processie door het
dorp ter ere van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Evenals in juni zijn straten en
Marktje met bloemrnozai'eken versierd. KJV en KJM, geholpen door enige jongemannen voor
het zware werk, hebben er hun kunstzirmigheid op uitgeleefd. In alle huizen zijn de
glasgordijnen opzij geschoven en staat het Mariabeeldje voor het raam temidden van bloemen
en kaarsjes.

En het kan dit jaar en deze maand niet op. Op zondag 25 augustus trekt er na het Lof van 2
uur weer een lange stoet de kerk uit. KJV en KIM zien vandaag een fel begeerd project
verwezenlijkt. Ze lopen dan ook mee in uniform en achter alle vlaggen en wimpels waarover
hun beweging maar kan beschikken. Zo gaat het richting Hageland, waar de plechtige
inwijding plaatsvindt van wat, in de Ossendrechtse volksmond, voortaan of voor altijd en voor
eeuwig “het Beeldje” zal heten.
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De werken op “Onze Lieve Vrouw ter Duinen” vorderen gestaag. Nieuwsgierigen kunnen
toegangskaarten a 5 cent per stuk kopen bij Kees Schrauwen. Dat is de prijs van een half
roggebrood van 750 gram.
(Zo lezen we tenminste in “het Klokske”, waarin Piet Kil- van den Bergh, beter gekend als
“Piet de Goeie”, van de Eerste Ossendrechtse Electrische Brood-, Beschuit- en
Kleingoedbakkerij adverteert met melkbrood van 8 ons voor 16 cent en roggebrood van 15
ons voor 10 cent. Voor dat geld wordt het nog gratis thuisbezorgd ook!)
Het is daar in de bossen van “het Jeugdhuis” wel verboden te roken! -

8 September van 1935 valt op een zondag. Dus kan mooi iedereen opgeroepen worden om
mee te lopen in de processie naar Berendrecht. Met de nadruk op lopen, want auto’s, bussen
en etsen zijn alleen maar goed voor zieken, zwakken en ouden van dagen! De moeizame
bedetocht, zo schrij “het Klokske” toch, zal vier uur in beslag nemen. Vanaf Hoogerheide
rijdt een extra tram. Vertrek om 10.50 uur bij de wissel aan Koolen; stopplaatsen bij de kerk
van Hoogerheide en op Calfven.
Een week later rijdt dezelfde extra tram. Nu andersom van Ossendrecht naar Hoogerheide en
terug. 16 September is namelijk de feestdag van de H. Cornelis, patroon tegen vallende ziekte,
jicht, stuipen, kinkhoest en zenuwlijden. De tram vertrekt om 13.45 uur uit Ossendrecht en zal
vanaf de kerk van Hoogerheide terugkeren om 15.40 uur. Een retourtje kost 25 cent.
Gedurende het hele Octaaf is er Lof met preek, zegening en verering van de Relikwie van de
Heilige.

Zondag 6 oktober is het ‘s middags na het Lof een drukte van jewelste op het speelplein van de
meisjesschool. De jeugd wordt opgemaakt voor de jaarlijkse optocht van de Heilige Kindsheid.
Plaatselijke huisschilders en andere kunstzinnige parochianen maken van Ossendrechtse bleek-
neuzen gele Chineesjes, zwarte Afrikaantjes, zilveren engeltjes, missiezustertjes en wat dies
meer zij op missiegebied. Op twee versierde boerenwagens worden een kleine Paus uit Rome
en een lief Kindje Jezus met wereldbol uit Nazareth geplaatst. Zo trekt de stoet tot meerdere
eer en glonie van het zo belangrijk geachte missiewerk door het dorp, bewonderd door de
trotse vaders, moeders, grootmoeders, tantes en oudtantes.
En zo zongen en baden zij:

“O Moederkerk van Roomen,
“Zoo edel en zoo groot,
“Van alle kanten stroomen,
“De volken in Uw schoot!

Nog diezelfde maand worden echter de ouders van oudere dochters en zonen erop gewezen,
dat “in verband met de vermakelijkheden in naburige plaatsen de leden van onze katholieke
jeugdverenigingen daar des avonds niet op hun plaats zijn, als zij tenminste de naam katholiek
hoog willen houden”.
Putse kermis dus.

Bisdom en parochies blijven zich zorgen maken over de vorming van de jonge meisjes onder
hun gelovigen. Ze zijn ook bereid daarvoor kosten te maken. Eind oktober worden in dat kader
de Ossendrechtse meisjes aangespoord “deel te nemen aan een dienstbode-opleiding voor

arbeidende meisjes, boven 16 jaar, in kasteel Bouvigne te Breda”.
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De optocht van de H. Kindsheid beroerde vele harten. Beelden uit de jaren 1920, ‘30 en ‘50.

Missienaaikring v.l.n.r.: Margriet Withagen, Marie vd Poel, Net vd Poel, Marie Hoeks, Roos v.\/eldhoven,
Jeanne v. Oevelen, Elza Schmutsers, Stans vd Eijnden, Marieke Dekkers, en Frida Bolders. / Emily vd
Poel, Jeanne Potters, Cor vd Eijnden, Ida v. Dooren, Angeline Jansen, / Kap. V. Etten en Mad. De
Beukelaar.
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De opleiding, die intern is, duurt drie maanden. Na de eerste zes weken krijgt men een week
vrij. De eerste drie maanden van het jaar zijn gunstig, want dan is er hier toch bijna geen werk
te vinden. En let op, alles is kosteloos! Na een succesvolle voltooiing kan men zelfs rekenen op
werk als dienstbode en krijgt men bovendien een dienstbode-uitzet in de vorm van 1 een zwarte
en een blauwe jurk en blauwe en witte schortjes.

Met een oproep voor werkloze jongens van 14 tot 24 jaar, die werk willen op “Onze Lieve
Vrouw ter Duinen” sluit de parochie van Sint Gertrudis in december een jaar vol activiteiten af.
Het waren er te veel om ze allemaal te vermelden in deze kroniek. Maar we zullen zien wat
1936 biedt om meer en andere activiteiten van de parochie naar voren te halen.

Dat begint al met de ledenvergadering van de R.K. Werkliedenvereniging “Sint Antonius Abt”
op dinsdag 21 januari 1936. In hun nancieel jaarverslag ontdekken we, dat zij margarine
verkochten voor 155 gulden en 35 cent. Ze organiseerden met de duivenmelkers een T.B.C.-
vlucht die 57 gulden opbracht. De loten van Herwonnen Levenskracht brachten 15 gulden in
het laatje, de speldjes voor datzelfde goede doel 28 gulden en 82‘/2 cent. De door de leden
bijeengebrachte contributie bedroeg 257 gulden en 14 cent.

Er wordt wel eens ge uisterd, dat kapelaan van Putte slim gebruik hee gemaakt van de
crisisjaren en de heersende werkloosheid voor het oprichten van jeugdwerkkamp “Onze Lieve
Vrouw ter Duinen”.

In een brief van 28 januari 1936 van het Ministerie van Sociale Zaken lezen we hoeveel de
jongemannen werkzaam aan het project van dat Ministerie mogen verdienen:
De jongens van 14 tot en met 19 jaar, bij een 35-40-urige werkweek, ten hoogste 1 gulden en
50 cent.
De ouderen van 20 tot en met 24 jaar, bij een gelijke werkweek, 2 gulden en 50 cent.
Per gezin mag maar één jongeman geplaatst worden. De verdiensten mogen wel als zakgeld
beschouwd worden en hoeven niet in mindering gebracht op het steungeld dat het hoofd van
het gezin ontvangt.

Over de verdiensten had van Putte dus niets te zeggen. Hij gebruikte wel zijn invloed als
geestelijke om de jongemannen aan het werk te krijgen. Ledigheid is immers des duivels
oorkussen! Hij zag het hele project allereerst als een middel tot opleiding en vorming van de
jongemannen van nu en straks in West-Brabant.
Maar wee diegenen die zich tegen (zijn) kerkelijke initiatieven durfden verzetten!

Bij de vele bloeiende geestelijke activiteiten in de parochie komt in 1936 een nieuw materieel
bouwplan aan de orde. De oude pastorie voldoet niet meer. In de tuin achter het oude gebouw
worden onder leiding van architect J . Hurks uit Roosendaal de voorbereidselen getroffen voor
de bouw van een nieuw onderdak voor pastoor Vermunt en zijn kapelaans. Het zal 21.990
gulden gaan kosten.

In april komt de Weleewvaarde Heer kapelaan G. Verhulst naar Ossendrecht. Hij moet de
taken van kapelaan Flor van Putte overnemen, die hee zijn handen vol aan “het Jeugdhuis”.
Kapelaan van Putte wordt rector van Putte en direct verbonden aan het werklozen kamp op
“Onze Lieve Vrouw ter Duinen”.
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In 1935 zagen we de jongemannen uit het dorp vertrekken bij gelegenheid van de jaarlijkse
kermis. Nu richten we onze aandacht op de jonge vrouwen en meisjes. Ook zij worden in
bescherming genomen. In het patronaat, de jongens zijn immers weer weg, komt een
kermisprogramma op 21, 22 en 23 juni, telkens van 16.00 tot 21.00 uur. Voor 25 cent kunnen
ze daar vertier en een maaltijd vinden. De jongsten mogen gratis binnen. “Want”, zo meldt de
Geestelijke Overheid van Ossendrecht, “een groot gevaar is in aantocht! Houdt Uw kinderen in
ieder geval buiten de café’s!”
Voor de ramen van een herberg staan en bimien gluren was zondig in die dagen. Het werd de
jeugd ten strengste ontraden.
Niet onbegrijpelijk, want de kermis werd door de volwassenen gevierd in de hier in grote
getale aanwezige café’s. Openbare dronkenschap scheen daar voor sommigen bij te horen,
zoals de rosmolen voor de kinderen. In deze staat wilde men dansend op de muziek van orgels
of kermisorkestjes de gewone normen van het fatsoen wel eens vergeten. En overmoedig
geworden door de drank, verloor menigeen tijdens de kermis een paar van zijn voortanden
De stank van bier, de walm van tabak en de lucht van zweet deden de kinderzielen geen goed.

In een plattelandsparochie hoor je ook aan alles denken. De R.K.V.V. ODIO is een bloeiende
vereniging geworden, maar daarvoor moet je wel oefenen. Met name de jeugd voetbalt er ink
op los. In juli 1936 moet die ijver even afgeremd worden. In “het Klokske” lezen we: “Omdat
de rogge bij het voetbalveld van landbouwer van den Eijnden nog vast te veld staat, mogen
leden van ODIO de eerste veertien dagen, totdat die gepikt is, daar niet gaan oefenen.”

Zelfs het Gemeentebestuur maakt dankbaar gebruik van “het Klokske”:
“Verzoek om op dinsdag 1 september 1936 bij gelegenheid van de installatie van de nieuwe
burgemeester A.A.E. Voeten, geen stroo te vervoeren of te doen vervoeren door de straten
met het oog op de versieringen.”
Kennelijk gaat men ervan uit dat het parochieblaadje door iedereen gelezen wordt.

Maandag 14 september 1936 is een grote dag voor rector Flor van Putte en zijn medewerkers.
De Burgerlijke en Kerkelijke Overheden komen naar werkkamp “Onze Lieve Vrouw ter
Duinen” om het plechtig te openen en in te wijden. Aanwezig zijn Minister Slingerberg van
Sociale Zaken en Mgr. P. Hopmans, bisschop van Breda.

De winter nadert als op 26 oktober de R.K. Werkliedenvereniging “St. Antonius Abt”
vergadert in het patronaat.

Antoon van Loon is dan waamemend voorzitter en Fons van Dooren secretaris. Belangrijk
punt op de agenda “onze kolenbond”. De verwarmingskosten tijdens de winter konden door
spreiding wat dragelijker gemaakt worden voor het toch al kleine gezinsbudget van de leden.
De kerk dacht ook aan alles in die dagen!

Pastoor Vermunt, zijn kapelaans en de beide Nanen kunnen het jaar 1937 welgemoed
beginnen. De nieuwe pastorie lacht hen toe. Op dinsdag 26 januari kunnen zij er zelfs al in gaan
wonen. Ze weten niet waar zij zijn. Het lijkt wel een bisschoppelijk paleis!
Rector Flor van Putte is op “Onze Lieve Vrouw ter Duinen” nog lang niet uitgebouwd. Het
hoofdgebouw mag er dan wel staan, maar er moet nog veel meer gebeuren. In een
rondzendbrief nodigt hij jonge werklozen tot 24 jaar uit mee te komen werken aan de verdere
uitbouw van het werkkamp. Behalve Ossendrecht worden ook Putte, Hoogerheide en
Woensdrecht aangeschreven.
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KVJ en KJM vieren op zondag 9 mei hun eerste lustrum. In de geest van die tijd en van hun
aalmoezenier komt daar het nodige Maria-vuur aan te pas. ‘s Middags om half vier is
Ossendrecht een Mariakapelletje rijker. Deze keer in de voorgevel van de nieuwe pastorie. Bij
de inwijding treden de meisjes op met een daverend Maria-spreekkoor.
Daarmee zijn ze die dag nog niet aan het eind van hun Latijn. In de avond om zeven uur
organiseren zij een echte “begankenis” naar het Beeldje op het Hageland. Er wordt een
lantaam bij aangestoken.

Er is ook een geschenk voor de jarige meisjesbeweging zelf. Voor 1000 gulden is van de Heer
Adan het Eikelhof aangekocht. De meisjes hebben voortaan een plek om te spelen. Ze hoeven
nu niet meer naar het terrein achter het pannengeleg van kerkmeester Jochem Hendriks, waar
zij eerder nog wel eens hun kamp op wilden slaan.

Na de gebruikelijke Mariaprocessie van 15 augustus treedt de KJV in de voortuin van de
pastorie voor het voetlicht met alweer een Maniaspel.

Pastoor Vermunt moet gedacht hebben dat Onze Lieve Heer zelf toch ook eens aan bod moest
komen. Hij trekt met zijn parochianen op het feest van Christus Koning, zondag 31 oktober, de
kerk uit om een bloemenhulde te brengen bij het H. Hartbeeld. Zo kunnen alle Engelen en
Heiligen in de hemel weer tevreden zijn!

De parochie van Sint Gertrudis, die in Ossendrecht vele arbeiders onder haar gelovigen kent,
viert ook het Feest van de Arbeid. Natuurlijk niet dat van de Socialisten, want daar heeft men
in die dagen een broertje aan dood. De Pastoor en de R.K. Werkliedenvereniging doen dat in
1938 gedurende het weekend van 14 en 15 mei. Zaterdagavond om half acht, overdag moest er
toen immers nog gewerkt worden, wordt het feest geopend met een Marialof. Zondagmorgen
vroeg, om half zeven al, is er een H. Mis voor de feestvierende arbeiders. Die vroege H. Mis is
niet zo verwonderlijk, want de duivenmelkers moeten in de voormiddag ook hun duiven nog
kunnen pakken. Geen denken aan dat een duivenmelker naar de kerk komt als hij duiven moet
letten! In de namiddag gaat het feest dan weer verder met opnieuw een Lof, waarna zegening
van de werktuigen. ‘s Avonds om zes uur feestvergadering in het patronaatsgebouw.

In oktober 1938 komt het droeve bericht dat een jonge Ossendrechtenaar tijdens zijn studie
voor het priesterschap in het Duitse Ftirstenzall is overleden. Het is Petrus Maximiliaan van
Mechelen, zoon van Jan van Mechelen-Bril. Hij werd hier geboren op 26 januari 1913 en was
bezig aan zijn priesterstudies bij de paters Maristen.

De R.K. Jonge Boerenstand laat in november ‘38 op een wel heel aparte manier van zich
horen. Het betre geen ruiterfeest, zoals doorgaans, maar wel een ordinaire mussenplaag. De
Ossendrechtse boeren moeten erg veel last van die beestjes gehad hebben en omdat bidden niet
echt hielp, schreven de jonge katholieke boerenzoons een beloning uit voor iedere ingeleverde
dode mus. In de zomer 2 cent, in de winter 3 cent per exemplaar. In “het Klokske” delen ze
mee dat hun middelen nu zijn uitgeput en dat daarom de actie stopt. In anderhalf jaar tijds
werden zo 3493 exemplaren naar de mussenhemel venavezen. Daarvoor keerden zij 71 gulden
en zesentachtig cent uit. Of het uiteindelijke nut voor de plaatselijke landbouw naar verhouding
groter of kleiner dan dat bedrag is geweest, is nooit nagegaan.
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Het agressieve gedrag van Nazi-Duitsland doet in 1939 vele gebeden om vrede ten hemel
stijgen. Nederland hoopt als neutraal land gespaard te blijven, maar gemst is men er niet op.

Bij de afwerking van de jaarlijks terugkerende parochiele activiteiten, valt ons oog op de nog
niet eerder genoemde processies voor de vruchten der aarde, ‘s morgens in alle vroegte.
In een dorp dat grotendeels leven moet van wat er groeit en bloeit op het land bij de boeren of
in eigen moestuin, is er natuurlijk altijd de angst voor het mislukken van de oogst. Je kunt in
het najaar nog zoveel beer en mest op je land gegooid hebben, als de natuur niet meewerkt is
het allemaal voor niets.

Daarom, op 25 april, feestdag van Sint Markus, trekt in alle vroegte de hele agrarische
gemeenschap biddend en zingend achter het processiekmis langs de velden.
Tijdens de Kruisdagen, dat zijn drie aan het feest van Hemelvaart voorafgaande boetedagen,
zoekt de processie iedere dag een andere weg onder het zingen van de litanie van Alle
Heiligen. Teruggekeerd in de kerk volgt een gezongen H. Mis. Een uur later is iedereen weer
aan het werk.

Als in mei 1940 de oorlog uitbreekt en ook Nederland overlopen wordt door de Duitse horden,
wordt de kerktoren door Franse Artillerie beschoten. Ook het orgel wordt bij die beschieting
beschadigd. De bezetters laten niet veel ruimte meer voor openbare plechtigheden. Alles, zelfs
jeugdverenigingen en hun activiteiten worden verboden. Er is maar een jeugdvereniging die
nog mag, die van Hitler.

De parochie-activiteiten komen noodgedwongen op een laag pitje te staan. Alleen informeel
kunnen de beide kapelaans nog optrekken met de jeugd. Kapelaan Verhulst maakt er een
gewoonte van ‘s zondags na het Lof met de jongens te gaan wandelen en een spelletje
vlagveroveren te spelen. Kapelaan de Kroon, in 1940 gekomen als opvolger van kapelaan
Wijnen, en de leidsters van de KJV organiseren spel en vertier voor de meisjes op het
“Eikelhof”.
De volwassen gelovigen luisteren met instemming naar bisschoppelijke brieven, waarin
geprotesteerd wordt tegen allerlei Duitse maatregelen die niet strookten met de christelijke
moraal, zoals bijvoorbeeld de vervolging van de Joodse bevolking.

De oorlog verloopt op de duur toch anders dan de Duitsers zich dat in hun meest optimistische
momenten gedacht hadden. Bij gebrek aan koper leggen ze beslag op de torenklokken. Scham-
per merkt de bevolking op: “Wie met klokken uit Gods toren schiet, die wint daarmee de
oorlog niet!”
Een stelletje misdienaars, op verkenning in de toren zonder klokken, ziet daar een Nederlandse
vlag liggen. Zonder na te denken steken zij die aan een paal door de galmgaten naarbuiten. De
kapelaans en de te hulp geroepen plaatselijke metselaar/aannemer Toon van Hoek weten niet
hoe gauw ze de nationale driekleur weer binnen moeten krijgen.
De lokalen van de R.K. Jongensschool worden tijdens de oorlogsjaren meerdere malen
gevorderd als kwartier voor passerende Duitse troepen.

Op 30 mei 1943 wordt Aloysius Musters tot priester gewijd bij de Paters Passionisten in
Mook. Hij is, na Antoon in 1939, al de derde uit het gezin Musters.
Datzelfde jaar echter heelt de Duitse “Zoll” zijn oog op de mooie pastorie van de Sint
Gertrudisparochie laten vallen. Pastoor, kapelaans en huishoudster Naan verhuizen naar Mej.
Dora Mattheussens op de Aanwas. “Dikke Hans” betrekt met zijn groene grenswachters de
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pastorie. Zij zullen daar blijven tot ze in september 1944 als bange hazen op de vlucht of op de
knieen moeten voor de naderende geallieerden, die onverwacht snel doorstoten tot in
Antwerpen.

Tijdens het laatste oorlogsjaar komen de weleerwaarde heren Adriaan Voeten en Theo Don als
kapelaans in Ossendrecht. Samen met hun parochianen worden zij begin oktober 1944 bevrijd.
Opnieuw komt de kerktoren van de Sint Gertrudis gehavend uit de strijd. Het oorlogsgeweld is
echter nog lang niet verdwenen. Aanvankelijk zijn er de beschietingen vanaf de Duitse linies bij
de Kreekrakdam en het Woensdrechtse vliegveld. Als dat voorbij is komen de V-1's en V-2's
die eigenlijk voor de haven van Antwerpen bedoeld zijn. Ze vallen soms zo dichtbij dat op een
gegeven moment alle de ramen uit de kerk vliegen. Een biechtende schoolklas komt er met de
schrik en wat schrammen nog goed vanaf.

De naoorlogse jaren

Eindelijk in 1945 kan het gewone leven weer zijn gang nemen. Wie echter gedacht had de
draad van 1939 weer op te pakken, hee het mis. Niet alleen de oorlog, maar ook de slechte
ervaringen tijdens de crisisjaren daarvoor, hebben het denken en handelen van de mensen
veranderd. Zoals toen kan en mag het niet meer. Langzaam maar zeker komt er een kentering
in het leven, ook in dat van de Sint Gertrudisparochie.
In de eerste jaren na de oorlog valt het nog wel mee. Het jongenspatronaat draait weer. De
meisjes schakelen over op de modernere gidsen- en kabouterbeweging. Middels levensscholen
als de Mater Amabilis en dergelijke werkt de parochie aan de vorming van de oudere jeugd.

In 1946 vindt er zelfs een indrukwekkende gebeurtenis voor de parochie plaats. Op 24
november wordt Kaatje Dierkx in Rome zaligverklaard als de in China gemartelde zuster Marie
Adolphine. Een a /aardiging van parochie en gemeente reist naar Rome om dat mee te maken.
Het is niet niks voor een parochie om een van de hare in de rangen der heiligen opgenomen te
Zl€I1.

Op 4 maart 1947 worden de oorspronkelijke plannen van Rector van Putte met zijn
“Jeugdhuis” aan de nieuwe tijd aangepast. Op “Onze Lieve Vrouw ter Duinen” komt een R.K.
Technische school met internaat, maar ook toegankelijk voor externen, de jongens uit de
omgeving. De dagelijkse tocht naar de Ambachtsschool in Bergen op Zoom behoort daarmee
voor veel jongens tot het verleden.

Het jaar daarop wordt pastoor Adriaan Vermunt nog eens goed gevierd. Op 13 juni 1948 is hij
veertig jaar priester.

De gemeenschap schenkt hem en de kerk een nieuwe communiebank, een orgel en drie
klokken. Ze dragen de namen: Marie Adolphine, Gertrudis en Maria.
Ook in 1949 ziet het kerkelijk leven en haar toekomst er niet zo slecht uit. Op 13 september
hee Ossendrecht immers weer een neomist, als Marinus Krinkels, zoon van de bovenmeester,
priester gewijd wordt bij de Redemptoristen.

Vijfjaar na de zaligverklaring van zuster Marie Adolphine geeft Z.H. de Paus toestemming
voor de plaatsing van haar beeltenis in de kerk. Kunstenaar J . Kemperman ontwerpt en maakt
er een prachtig eikenhouten beeld voor.
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De stichting Zuster Marie Adolphine wordt in het leven geroepen ter bevordering van de
verering van de Zalige Zuster. Met dat doel wordt ook haar geboortehuis aangekocht.

Het openluchtspel gewijd aan de Ossendrechtse Zalige, waarbij haar door de schrijver ervan de
woorden “Ik ben Uw brandhout” in de mond gelegd worden, trekt bijna 4500 bezoekers naar
het Eikelhof in 1951.

En katholiek Ossendrecht laat zich opnieuw van haar beste kant zien, als de pastoor in 1952
vijfentwintig jaar haar parochieherder is. De pastoor kan glunderen, want deze keer wordt de
kerk verfraaid met een nieuw doopvont en gebrandschilderde ramen.

De in het geboortehuis van Kaatje Dierkx ingerichte kapel kan op 11 juli 1954 worden
ingezegend. ,
Even was het stil rond de kerk zelf. Maar in 1955 moet het hele meubilair vervangen worden.
De stoeltjes en de “luizenbankjes” zijn verleden tijd. De rma Balemans uit Dongen levert voor
16.711 gulden en 20 cent nieuwe banken.

Het beeld van O.L.V. van Fatima, dat jaar op rondreis in het bisdom Breda, doet ook de Sint
Gertrudis van Ossendrecht aan.

Jo van der Poel, al vele jaren organist en dirigent van het kerkkoor, hee intussen (sinds 1951)
ook het ambt van koster erbij genomen. Hij zal handen tekort komen bij gezongen
plechtigheden. Maar Paulus Kil is een goede secondant en ook Jo’s vrouw, Dina Kint, pakt
mee aan als het nodig is.

25 Juli 1957 is pastoor Vermunt in Nijmegen bij de Missionarissen van Scheut voor de
priesterwijding van Ossendrechtenaar Ad van Veldhoven, de zoon van schilder Willem van
Veldhoven en Marie den Ouden. In 1958 zal deze naar de missie op de Filippijnen vertrekken.

Maar veranderingen kondigen zich steeds meer aan. Pastoor Vermunt, zo duidelijk van een
andere tijd, viert in 1958 nog zijn vij igjarig priesterfeest. Nog vijf jaar ziet hij het allemaal
gebeuren. Dan, op 23 augustus 1963, geeft hij zijn eens zo bloeiende wijngaard met pijn in het
hart over aan de Dinteloordse priester, pastoor P.A.J.J. Koenraadt. Zelf zoekt en vindt hij
onderdak bij zusters in Breda.

Een nieuwe wind waait over katholiek Ossendrecht

Koenraadt neemt vanaf het begin van zijn pastoraat zelf de touwtjes in handen. Hij is de baas.
Wie niet voor hem is, is tegen hem en kan het voor de rest van zijn leven wel vergeten.
Soepelheid is niet bepaald zijn sterkste kant. Een vlotte omgang met alle lagen van de
bevolking, zo gewaardeerd door de Ossendrechtenaren, is hem vreemd.

In alle eerlijkheid ten opzichte van de man, die verder best een goed priester was, je kunt het
ook van zijn kant bekijken. De ontiegelijke behoudsgezindheid van de Ossendrechtenaren was
voor hem, die zich zag als vernieuwer, een vreselijke sta-in-de-weg, iets dat hij nou net niet
kon gebruiken. Alle toeters en bellen van het fantasierijke geloofsleven uit het verleden
moesten in zijn opvattingen verdwijnen, alleen de kern mocht blijven.
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Veel van wat Ossendrecht dierbaar was, was voor hem helaas niet meer dan franje met geen of
weinig waarde voor het nieuwe kerkbeeld dat het Tweede Vaticaans Concilie meebracht.

Op 3 juli 1965 wordt Marien van den Eijnden, oudste zoon van Gust en Tiny van den Eijnden-
Raaijmakers, priester gewijd bij de Witte Paters. Hij zal zijn Eerste Plechtige H. Mis in
Ossendrecht nog groots vieren, zoals Ossendrecht dat gewend was te doen met haar
neomisten. De kapelaans mompelen dan al, dat een dergelijke manier van vieren eigenlijk niet
meer van deze tijd is. Maar die heren studeren moderne catechese aan de universiteit van
Nijmegen en dat is ver van Ossendrecht. De missie waar pater Marien van den Eijnden gaat
werken ligt nog verder van Ossendrecht. Het vertrekt als missionaris naar Tanzania.

In februari van 1965 is de rma Adr. De Kok uit Bergen op Zoom al begonnen met de
restauratie van de kerk. De kosten daarvoor bedragen 270.000 gulden. Met moeite worden de
gebrandschilderde ramen gered van de slopershamer. Kruisweg, preekstoel en
communiebanken verdwijnen wel uit de kerk. Voor het jaar om is staat er ook een nieuw
hoofdaltaar op het priesterkoor. De priester leest immers voortaan de H.Mis in de landstaal en
met het gezicht naar het volk gekeerd.
Ook de vertrouwde heiligenbeelden kijken niet meer vanaf hun sokkels naar de parochianen.
Als straf voor al de troost die zij in het verleden verleend hebben, verdwijnen zij in het
kolenhok van de kerk of op de zolder van de pastorie.
De kerk is bij de tijd, maar ook leeg. En zij zal steeds leger worden, ook wat het aantal
bezoekers betre . Alle vernieuwingen ten spijt, de gelovigen duwen hun geloof een beetje naar
achteren om zo wat meer mimte te krijgen voor al het nieuwe dat een nooit gekende welvaait
hen biedt.

De toren van de kerk wordt in 1966 gerestaureerd. Dat hee niets met de geloofsvernieuwing
te maken. Het is bouwkundig gezien nodig, willen passanten geen leien of stenen op hun hoofd
krijgen. Ook het orgel krijgt een opknapbeurt.
Buiten de kerk staat het H. Hartbeeld in de weg. De mensen komen steeds meer met auto’s
naar de kerk. Er moet parkeerruimte komen.
Niet alles wordt afgebroken! Op het Hondseind wordt, dank zij de stichting Zuster Marie
Adolphine en de gemeente, de kapel van deze Ossendrechtse zalige gerestaureerd. Op 9 juli is
dat werk klaar en kan de kapel door pastoor Koenraadt worden ingezegend.
Vanaf december kan de zogenaamde zondagsplicht ook op zaterdag vervuld worden. Zo
kunnen zij die vermoeid zijn of hun bed ‘s zaterdags niet meer gevonden hebben, ‘s zondags
uitslapen. En anderen, die dat wensen, kunnen met hun pas verwowen auto de hele zondag
gebruiken om te gaan toeren of op familiebezoek te gaan.
Met de liquidatie van het patronaatsgebouw, dat in 1967 na zestig jaar trouwe dienst wordt
afgebroken, is de vemieuwing in materiele zin voltooid. Rondom de kerk is aan drie kanten
ruimte gecreeerd in de vorm van een plein.

Pastoor Koenraadt zoekt zich in 1974 een huis in Ossendrecht en gaat met emeritaat. Het is
dan al niet meer zo gemakkelijk om een nieuwe pastoor te vinden. Het bisdom gaat meer en
meer een beroep doen op priesters van Orden en Congregaties. Voor Ossendrecht komt men
terecht bij de paters Assumptionisten. Pater Koopmans, die hier al sinds 1971 kapelaan is,
neemt de parochie waar tot zijn medebroeder pater Theo van Geffen als pastoor wordt aange-
steld. Kapelaans zijn er niet meer. Assistentie wordt gevonden bij de paters van het Juvenaat in
Bergen op Zoom of bij priesters op rust die in de omgeving wonen.
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Jo van der Poel is ondertussen in 1976 al een kwarteeuw koster. Hij hee zijn handen vol aan
de kerkzang. Pastoor van Geffen zal het kosterswerk zelf doen.

Toch moet er nog nieuwbouw gepleegd worden in de parochie van Sint Gertrudis! De kapel
van zuster Adolphine is aan een grondige beurt toe. Een grote groep mensen komt in actie om
het openluchtspel “Ik ben Uw brandhout” opnieuw te gaan opvoeren. Men weet voldoende
acteurs en actrices te vinden. Niet in het Eikelhof, maar op het terrein van de gemeentewerken
bij het SpOl’tp&I'l(, komt het in de zomer van 1979 tot een succesvolle heropvoering. De
opbrengsten worden aan de Stichting Zuster Marie Adolphine geschonken.
Van alle kanten worden nanciele bijdragen gevraagd en verkregen. Ook hand en spandiensten
worden op vrijwillige basis kosteloos aangeboden en dankbaar aanvaard. En zo kan op zondag
29 mei 1983 Mgr. Ernst naar Ossendrecht komen om op de oude plek van het geboortehuis
van Kaatje Dierkx een geheel nieuwe Adolphine-kapel in te zegenen. Daan/andaan vertrekt nu
de jaarlijkse bedetocht op 9 juli langs Slingerstraatje, O.L.V. ter Duinenlaan, Schapendreef,
Vierwinden, Berghoeve, Trambaan, en Burg. Voetenstraat naar de kerk van Sint Gertrudis.

Pastoor Theo van Ge en wordt ziek. Als Berendrecht in 1982 het 250-jarig bestaan van het
kapelleke op den Hagelberg viert, is hij er nog helemaal bij. Maar zijn ziekte sloopt hem en in
1986 overlijdt hij en zit Ossendrecht weer zonder pastoor. In de warrige overgangsperiode
verliest de parochie van Sint Gertrudis ook nog haar kerkkoor met directeur Jo van der Poel.

Toen Ossendrecht nog een kerkkoor had, v.l.n.r.: Jan van Oevelen, Phil Hugens, Jo Timmennans, Jos.
Cleeren, Frans Wils, Kees Rijk, Adrianus Pijnen, Andre van Meir; Stan Huijgen, Jan Rijk, Fons
Timmermans, Piet Stoor, Jos van der Walle, Gerrie Jaspers, Jan van Loon, Fons van der Poel; Emiel van
de Poel, Antoon de Beukelaar, nestor Paulus van der Poel, past. Adr. Vermunt, organist/dirigent Jo van
der Poel en FransHugens.
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In zijn zesenvijftig trouwe dienstjaren hee Jo met zijn orgel en koor drie pastoors en vele
veranderingen overleefd. Nog één pastoor en hij zou zijn diamanten feest gehaald hebben. Een
dameskoor vult bij gelegenheden de ontstane leemte op.

Het pastoorloze tijdperk duurt gelukkig niet al te lang, want het bisdom stuurt een priester van
het bisdom, pastoor M. Mesch. Bemard Moerkens vervult de kosterstaken. En daarmee komen
we zo langzamerhand in een periode die niet beschreven hoeft te worden. De meesten van de
huidige parochianen hebben immers dit tijdvak zelf meegemaakt. Zijn opvolger, de huidige
pastor, is weer een priester uit het Bredase, pastor Ton Van Balveren.

Een heuglijk feit moet beslist nog vermeld worden.
Op 8 september 1995 trekken de parochianen van de Sint Gertrudis voor de 250ste keer op
begankenis naar O.L.Vrouw van de Hagelberg in Berendrecht.
Hun voorouders namen zelf het initiatief voor deze bedevaartstocht in 1745, een periode waar-
in ze geen eigen pastoor hadden. Met of zonder pastoor, de begankenis is altijd doorgegaan.

Nu resten ons alleen nog maar vragen. Hoe zal het op de duur die mooie parochiekerk van Sint
Gertrudis, die op 3 mei 1997 honderd jaar bestaat, vergaan? En de parochie zelf, die veel en
veel ouder is dan de huidige honderdjarige kerk en ouder ook dan de tweehonderd en
vijftigjanige begankenis naar Berendrecht?

Ondanks oorlogen, rampen en andere bedreigingen,
heeft de misschien wel bijna duizendjarige parochie
van Sint Gertrudis in Ossendrecht telkens weer het
hoofd boven water weten te houden.

Waarom?

Omdat er altijd Ossendrechtenaren waren die dat wilden.
Mogelijk is dat het antwoord op deze vragen,
ook voor de toekomst!

Ossendrecht, mei 1997 Ad van Veldhoven
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De bewoning van Woensdrecht in de Karolingische Tijd (7° en 8° eeuw)

Het is alweer enige tijd geleden dat de werkgroep Archeologie haar opgraving deed aan de Rijzende
Weg te Woensdrecht.
Achterafgezien was die opgraving te spectaculair om de leden van "Het Zuidkwartier-" hiewan geen
verslag te doen. Het is niet niks een opgraving van een woning uit i 700 n. Chr. hier in de
Zuidwesthoek.
Ik gebruik het woord woning, maar als elke Woensdrechtenaar zo iets in zijn tuin zou vinden, was
er misschien één die zou opmerken dat er meer was dan een grondverkleuring en wat scherljes.
De archeologische term daarvoor is: woningplattegrond.

Een impressie van de Brabantse Wal te Woensdrecht in de vroege middeleeuwen, '
naar een aquarel van de schilderes José Schepers

Laat ik eerst iets vertellen over de bewoners uit die tijd (650 - 800 n.. Chr.) in de Zuidwesthoek en
hun leefgewoonten.
Uit ons later onderzoek is gebleken dat bewoning niet alleen in Woensdrecht plaats vond.
Ook te Ossendrecht op de zandplaat aan de oostkant van de Lange Weg, vanaf het museum aan de
Aanwas tot aan de boerderij van Louis Jacobs-Melsen, was toen bewoning.
Verder zijn er scherfvondsten gedaan bij Bergen op Zoom en Halsteren.
We kunnen er wel vanuit gaan dat er op verschillende (vooruitgelegen) delen van de Brabantse Wal
bewoning was.
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Uit de vondsten in Woensdrecht en Ossendrecht blijkt dat men laag onder aan de Brabantse Wal
woonde, net boven de vloedlijn van toen. Men had dan toch de beschutting van die Wal voor de
oostenwind in de winter.

Met opzet gebruik ik "de vloedlijn van toen”,omdat die in die tijd beduidend lager was dan thans. In
Ossendrecht is dat goed te zien. Op de zandplaatjes, verhogingen in de Zuidpolder achter de
boerderij van Louis Jacobs-Melsen, werd veel scher nateriaal aangetroffen. Dit wijst op bewoning,
maar door de geringe kleiafzetting, :t 25 cm., is het door bewerking van de grond, o.a. ploegen, niet
gelukt hier een woningplattegrond te vinden.

Deze bewoning sloot mooi aan bij de leefgewoonten en "de kost verdienen" van toen. Men leefde
van visserij, veeteelt en echte landbouw. Bij Woensdrecht zijn spitsporen gevonden.Voor visserij
moest men dicht bij het water zitten. In Woensdrecht woonde men onder aan de Brabantse Wal ten
noordwesten vanihet huidige kerkhof.
In het verlengde hiervan, verder de polder in, ontdekte de werkgroep een oude kreek, gevuld met
steenpuin uit W.O.-H, die de vroegere bewoners de kans gaf om met hoog water tot vlak onder de
wal te komen. De vele mosselschelpen, die in de woningplattegrond voorkwamen, kunnen een
bewijs zijn dat de kreek gebmikt is.

Achter de boerderij van Louis Jacobs-Melsen te Ossendrecht ligt een inke watergang, komend van
de waterzuivering achter in de Kasteelstraat. Zulke watergangen waren vroeger in het oude gebied
kreken, die later gekanaliseerd zijn. Die vroege bewoners zullen dus ook wel viswater tot aan de
voordeur gehad hebben.
Wat de veeteelt betreft, kon men niet beter wonen: midden in de tegenwoordige Zuidpolder. Overal
was gras en misschien zelfs biezen voor het vee. Als het water toch eens te hoog kwam, vluchtte
men naar de zandheuveltjes ofnaar de Brabantse Wal.

Voor de bewoners van Woensdrecht zal dat zeker niet anders geweest zijn. Ik kan me het landschap
onder de Wal voorstellen als ‘n deel van het verdronken land van Sae inge met de vele kreken.
Dit landschap zal westwaarts nog wel een stuk verder gelopen hebben, met daarin de Agger die
daar toen al als een grote kreek stroomde. Van getijdewerking hier op het einde van de
Oosterschelde was, op enkele giertijden en westerstormen na, nog niet zoveel te merken.

Wat de jacht betre kan ik u alleen vertellen dat Dr. Piers uit Halsteren ons een ijzeren pijlpunt heeft
getoond die bij de locatie Woensdrecht was gevonden. Ik kan me voorstellen dat men in de
begroeiing van de Wal met pijl en boog op jacht ging.
De kleding van de bewoners zal van zelfgeweven stolfen gemaakt zijn. We hebben twee spinstenen
gevonden. Ook bezat men schapen.
Op een of andere wijze deden de vrouwen aan make-up, want we troffen twee bamstenen
kraalschijljes aan.

En nu de bewoning. lk heb u al verteld dat we een bewoningsplattegrond aantroffen.
Wanneer je dit vindt in de vorm van een gemetselde indering uit de 14° of 15° eeuw dan is dat, met
wat kermis uit die periode, gemakkelijk.
Het zou ook eenvoudiger zijn, wanneer je precies wist waar zo'n woning uit de 7° eeuw zou hebben
gestaan en de grond op die plaats ongeroerd, niet verstoord is. Dan is er nooit door zo’n
woningplattegrond heen gegraven.
Met een kraan en met een schop schept men laagje voor laagje weg. Langzaam komt dan de
plattegrond, paalpunten en afscheidingen, van de woning uit de 7° eeuw voor de dag.
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Zo gemakkelijk ging het niet in Woensdrecht. Wat voor type woning troifen we aan ?
Het leek rnij een groot uitgevallen, half-ingegraven, hutkom.
De afmetingen waren 5,30 m bij 3,70 m. Op de kopeinden hebben aan weerszijden twee palen
gestaan, waarover in de lengte twee dragende gordingen lagen. Hiertussen kan nog een nok hebben
gelegen, wel een stuk hoger ondersteund door een staander op de dwarsbalk tussen beide
kopeinden.
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Het is ook mogelijk, daar wij door de verstonng van de grond maar drie paalpunten vonden, dat er
maar twee hoofdpalen gestaan hebben met direct daarover de nok. De derde paal kan dan een zij-
afscheiding geweest zijn. Hierover kan zadeldakgevvijs n'et, stro of plaggen gelegd zijn. Dat kon
reiken tot aan de grond oftot aan de afscheiding die 80 cm hoog zou kunnen geweest zijn.
Deze afscheiding kon van zoden of plaggen zijn, of bestaan uit gevlochten wilgentenen besmeerd
met leem.
Zo'n hutkom werd dan nog 50 a 80 cm uitgegraven en het "huis" was klaar. Door het uitgraven
won men hoogte aan de zijkanten en zat men warmer in de winter en koeler in de zomer.
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Dr. Piers en Drs. J.A. Trimpe-Burger, archeoloog van de provincie Zeeland, hebben mij verteld dat
zij iets zuidwestelijk van onze locatie, waar nu de paletopslagplaats is van Van der Pol, een lange rij
paalkuilen aantroffen. Dit zou kunnen duiden op een bootvorrnig, ovaalvoimig, grondplan.
Gemiddeld waren die 17 tot 30 m lang en 6 tot 8 m breed.
Ik heb dit niet gezien. Het zou voor hetzelfde geld een weideafscheiding kunnen zijn. Later tro en
we die ook aan.

Ik heb u nu bijna alles verteld: waar deze mensen woonden; hoe hun bewoning was; wat ze deden
en waar ze van leefden.
Ik hoop dat u zich hien/an nu een voorstelling kunt maken, hetgeen van belang is voor het vervolg
van mijn verhaal: de opgraving zelf

De werkgroep archeologie was in het najaar van 1988, na het vinden van een woning uit het
verdwenen dorp Agger, in een juichstemming en deed er alles aan om nieuw succes te boeken.
Men was te weten gekomen dat de archeoloog van de provincie Zeeland, Drs. Tnmpe-Burger en de
Halsterse arts Dr. Piers in 1967, dus lang voor de oprichting van onze heemkundekring, in stilte
opgravingen hadden gedaan te Woensdrecht. Dit was op grond van de heer T. Kuylen en van Van
der Pol, de paletfabriek, waar men met egalisatie bezig was.

Wij legden een bezoek afbij Dr. Piers te Halsteren. Hij toonde ons een gedeelte van de scherven, ‘n
ijzeren mesje en een pijlpunt. Ons adrenaline-gehalte steeg.

In de buurt van het Woensdrechtse kerkhof hebben we de zaak nog eens goed bekeken. We
kwamen bij een braakliggend stuk grond van de heer Alf. Kuylen. Van hem mochten we er
veldonderzoek doen en eventueel ook graven.

Zelf wist ik dat er in dit perceeltje een grote transportleiding van de Waterleidingmaatschappij
richting Zeeland aanwezig was. Ik heb er i 35 jaar geleden aan meegewerkt.

Door de diepe ligging van de leiding, op 2,25 m, was er veel grond omgezet en hierdoor waren er
toen verschillende scherljes uit de periode 650-800 n.Chr. naar boven gekomen.
Na afspraken met de beheerder van de Waterleidingmaatschappij en die van de NAVO-olieleiding,
die ook door dit perceeltje loopt, kon het "feest" beginnen.

Toen op 11 februari 1989 de grondverzetmachine bij de opgravingsplek stond, was het toch wel
spannend. Het zou zoeken naar een speld in de hooiberg worden. We hadden dus veel geluk nodig.
Dat hebben we dan ook gehad, maar dat bese en we bij 't begin van de opgraving nog niet.
Achteraf gezien was het bij de tweede of derde schep van de graa nachine al raak. Het betrof een
kuil met botten, slachtafval. Aan de horens te zien leken die botten a <omstig van een kleine koe.
Ik weet nog dat ik zei: "Och, dat zal wel van een clandestiene slachting zijn uit de laatste
wereldoorlog". Uit later onderzoek door botdeskundige T. de Jong uit Helmond bleek dat de koe
wel 1300 jaar ouder was.

Verder kwam uit dit onderzoek naar voren dat er minimaal twee runderen, twee varkens, een
schaap en indirect een hond (vanwege de knaagsporen) bij deze woning aanwezig zijn geweest.
Wat de runderen betre : één was 24 maanden oud en het ander was een pasgeboren kalf.
Van de varkens was er één jonger dan zeven maanden. Het andere varken moet éc 26 maanden
geweest zijn. Omdat dit dier ouder dan één jaar was, moet het een zeug zijn geweest.
Wat zo’n onderzoek allemaal niet boven water (de grond) haalt.
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Op een diepte van ruim een meter de sterke afrekening van een haardplaats
waar nog verbrandingsresten aanwezig waren
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Het is misschien wel leuk u nog iets te vertellen over de varkenshouderij in de vroege
middeleeuwen.
Uit het wetboek van de Gallische Franken uit de vijfde eeuw, de Lex Galica, weten we dat diefstal
van een big uit de eerste of tweede worp bestraft werd met een boete van drie schillingen. Was de
big er een uit de derde worp dan was de boete vij ien schilling. Die big was namelijk uitermate
geschikt voor de fokkerij. Een zeug werd dan ook meestal pas geslacht na de derde worp.

De dieren vonden hun voedsel in de bossen, die toen gemeenschappelijk bezit vormden.
Vooral in de herfst waren eikels en beukennootjes een lekkernij. De varkens werden gemest met
huisafval. Daarbij moesten ze concurreren met de hond. Tot zover de varkens.

Het schaap tenslotte, waarvan er minstens één aanwezig moet zijn geweest, was ongeveer zeven
maanden oud. Uit de resten van deze dieren blijkt dat ze allemaal geslacht zijn.
Aan de knaagsporen op de beenderen te zien, moet er minstens één hond geweest zijn.

We gaan nu verder met het graven.
Eerst werd het 60 cm dikke esdek, de bovenste zwarte laag, verwijderd. Dit gebeurde met een
machine waaraan een 1,75 m brede bak bevestigd was. Zo ontstond wat men de proefsleufnoemt.
I-Iieronder bevond zich een 30 cm dikke laag loodzand, vermengd met stuifzand. Deze laag zat net
boven het ongeroerde oranje-gele zand; zavel noemen wij dit in West-Brabant.

De laag boven de zavel is eigenlijk de vroegste lee aag en daar is het ons, amateur-archeologen, om
te doen. We waren blij verrast toen we in die eerste proefsleuf over een lengte van 4,5 meter en
ongeveer 20 cm boven de zavel zoveel bewoningsporen vonden. Daaronder waren verschillende
potscherven en afvalrestvondsten, maar ook een benen naald en twee kraalschijfjes.
Ook werd een paalgat aangetrolfen, maar dat deed ons nog niet aan een woning denken. We
dachten aan een brede sloot of afvalkuil.

Het was nog net mogelijk, i.v.m. de persleiding, om naast de bestaande proefsleuf een nieuwe sleuf
te graven. Toen hier weer paalgaten voor de dag kwamen, vvisten we dat we met een paalwoning,
kuilhut te maken hadden. Onze blijdschap was groot en voorzichtig werd laagje voor laagje van de
bewoningslaag afgeschraapt en onderzocht. De bewoningslaag was bij de haardplaats het dikst, i
32 cm en liep af naar de andere zijde, i 10 cm dik. Er werden drie paalgaten aangetrolfen. Het
vierde kan bij het graven van de eerste proefsleuf verloren zijn gegaan. Ook was er een a ekening
aanwezig van een kleine waterton, vennoedelijk van hout en van bimien besmeerd met leem.

Wat het aardewerk betre : er was inheems en geimporteerd aardewerk aanwezig uit de IJzertijd
vanaf 700 v.Chr., uit de Merovingische periode 500-750 n.Chr., en uit de Karolingische tijd 750-
900 n.Chr.
Er werden o.a. twee Romeinse dakpan agmenten en een Romeinse potbodem aangetroffen. Ook
vonden we twee spinstenen en een wet- of slijpsteen.
Aan de botresten, mossel- en kokkelschelpen die we ook in de woonplaats vonden, kurmen we
a eiden wat men zoal als voedsel gebruikte.

Bij verdere opgravingen in de buurt van de woning hebben we duidelijk spitsporen aangetroffen.
Men zal dus ook nog wel plantaardig voedsel verbouwd hebben, zoals pluimgierst, Emmer-tarwe,
rogge en boekweit. We hebben dit echter niet verder onderzocht.
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Enige van de vondsten, zoals die in het museum “Den Aanwas”
te Ossendrecht tentoongsteld worden

Na deze opsomming van de vondsten zullen bij u wel vragen opkomen over het aardewerk. Dat
gold trouwens ook voor mijzelf.

Wat betre de diverse soorten aardewerk uit de IJze1tijd en de Romeinse tijd komen we niet veel
verder dan veronderstellingen over hoe dit op de Brabantse Wal terecht gekomen is.
Wat de enkele Uzertijdvondsten betre zou het best kunnen zijn dat de Brabantse Wal in de
prehistorie door groepjes jagers was bewoond.

De gunstige ligging van Woensdrecht in de Middeleeuwen, droge zandrug, water en een laag
schorregenbied, zal ook in de IJze1tijd hebben gegolden. Ongeveer 25 km. zuidwaans bij Brecht,
was in deze periode ook bewoning. Ofer toen op de Brabantse Wal bewoning was, is niet bewezen.
Het is ook mogelijk dat de bewoners uit i 650 n Chr. de nog bruikbare prehistorische potten bij hun
komst naar de Brabantse Wal meebrachten. Die potten zouden ze dan in de Kempen gevonden
kunnen hebben.

Uit "Op zoek naar de 5° eeuw" dat over de opgraving Gennep gaat, blijkt dat deze mensen echte
verzamelaars waren. Bij hen werden bulae (sluitspelden) en dergelijke aangetro en van vier
eeuwen ouder en a <omstig van andere plaatsen.

Dit geldt ook voor de Romeinse vondsten. Deze zouden a <omstig kunnen zijn van bewoners van
de Brabantse Wal, als ze daar in de eerste eeuwen na Chr. geweest zijn. We hebben nog geen
bewijzen gevonden. Echter Floris Prins schreef in 1927 in zijn "Geschiedenis van Antwerpen" dat er
in de nabije omgeving van Antwerpen geen bewijzen waren van Romeinse nederzettingen.
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Nu weten we dat er bij Ekeren een Romeinse Cite is geweest. Het is dus mogelijk dat in de 7° eeuw
bewoners van de Brabantse Wal via de Agger Ekeren hebben bereikt, daar de oude Romeinse
bewoningsplaats onderzocht hebben en het bruikbare hebben meegenomen. Ook kumien ze
ontmoetingen hebben gehad met bewoners van het Zeeuwse duin- en schorregebied.

Zo is bekend dat bij Domburg een Romeinse nederzetting was. Denk maar aan de Nehalenia-
altaren.
Het kan mogelijk geweest zijn, dat door ruilen onze Woensdrechtenaren wel eens een Romeins
potje van de Domburgers in hun bezit kregen.

En zo komen we bij het aardewerk uit de periode van 650-800 n C11r.
Volgens de provinciaal archeoloog Drs. W.J.H. Verwers was het de top van wat er toen op
aardewerkgebied bestond, nl. aardewerk uit het Rijngebied in Duitsland.
Badorf en Magen, zoals Dorestadkookpotten, steile potten en kommen.
Van de grijze en zwarte potten (randen en potbodems) is Woensdrecht volgens de huidige stand van
zaken van Karolingisch draaischijfaardewerk, de meest zuidwestelijke vindplaats.
De verspreiding van de zwarte en grijze potten die vrijwel uitsluitend in Nederland voorkomen, zou
er op kunnen wijzen, dat beide typen ergens in Nederland gemaakt zijn.
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Karolingisch draaischijfaardewerk van de vindplaats Woensdrecht, N.B.
Kookpotten: Links type W V, rechtsboven type W V1, linksonder type IX.

Schaaltje rechtsonder type WX. Schaal l 1 3
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Het leuke van archeologie is, dat voor een kistje met, voor een leek, onbeduidende potscherven
gevonden in de Brabantse Wal van Woensdrecht, door archeologen de conclusie kan worden
getrokken, dat Woensdrecht onderdeel uitmaakte van een handelsroute die vanaf Dorestad (Wijk bij
Duurstede) in zuidwestelijke richting, mogelijk via Witla (Hoek van Holland) naar Domburg liep.
Een andere mogelijkheid vertelde ik u al: dat er direct contact was tussen Domburg en
Woensdrecht.

Uit dit verhaal komt ook het belang van vaarwegen weer eens naar voren. -
Deze toch primitieve mensen in Woensdrecht woonden nog in een kuilhut, maar hun eten werd toch
maar gekookt in een pot die in het verre Duitse Rijngebied werd gemaakt en vervolgens over de
Rijn via Dorestad naar Hoek van Holland en vervolgens over de Oosterschelde naar Woensdrecht
kwam en misschien nog wel verder naar Belgie vervoerd werd.

Nu we zo’n beetje naar het einde van mijn verhaal gaan zijn er toch altijd vragen die overheersen.
B.v. 1 hoe zijn deze mensen hier gekomen en Waarom zien we na 850 n Chr. geen sporen meer van
hen?

De eerste vraag vind ik nog het moeilijkst.
Is men gewoon met de boot vanuit Domburg gekomen? Dit zou dan misschien de aanwezigheid
van het meegebrachte Romeinse Terra Sigalata potje en de dakpanresten kunnen verklaren.
Ofkwam men uit het Brabantse, via een kortere verbinding over de Striene en de Oosterschelde?
De derde mogelijkheid is misschien de Belgische Kempen, waar men via de hoge mggen van Brecht
en Merksem, de Brabantse Wal bereikte.

Bij Brecht, dat een dag gaans is van de Brabantse Wal, zijn op de Einhoven-akker bewoningsporen
gevonden uit de IJzer- en Merovingische tijd. Dit zou ook het materiaal uit de IJzertijd uit
Woensdrecht verklaren. Maar het blijft gissen.

Voor de a vezigheid van bewoningsporen te Woensdrecht na 850 zijn misschien een paar redenen
te vinden die aannemelijk zijn; over de komst van de bewoners in de 7° eeuw blijft het voorlopig
gissen. Het is al gebleken dat hun contacten met Domburg in de loop van de 9° eeuw teloorgingen,
want het latere 9° eeuwse Badorf schenk- en drinkgerei, dat nog wel in Domburg aanwezig was,
kwam bijna niet voor bij de “Woensdrechtenaren”.

lk denk dat door het toenemen van de hogere waterstanden de graasgebieden ten westen van de
Wal werden verkleind, en de hoge wal te schraal was voor hun voedselvoorziening. Dit zou een
reden geweest kunnen zijn om maar te verhuizen naar betere oorden.

De tweede mogelijkheid zijn de Noormannen.
Volgens Prins in de “Geschiedenis van Antwerpen” bezetten in 836 n Chr. de Noormannen de
Schelde Schijn en Ruppel en verwoestten Antwerpen.

Ik kan me voorstellen, dat, toen de Noormannen de Oosterschelde (Agger) bij Woensdrecht
bevoeren en ze op een afstand van zo’n 1 km de nederzetting zagen liggen, zij deze plunderden en
de bewoners doodden ofverjoegen.
Of zou misschien een virus- of infectieziekte een einde gemaakt hebben aan zo’n toch besloten
groep mensen op de Brabantse Wal?
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En hier kom ik dan bij het punt, welke bij onze groep amateur-archeologen nog de meeste vragen
oproept, nl. waar hebben zij hun doden begraven?

Ze hebben hier tenslotte toch i 200 jaar gewoond en er zullen in deze periode ongetwijfeld mensen
gestorven en begraven zijn. Toch hebben we tientallen n12 blootgelegd, maar geen graven
gevonden. Het is bekend dat ze hun doden in een dubbele kist begroeven, waawan een gedeelte was
voorzien van gi en, zoals wapens, schildknopen, sieraden, enz.) Deze zouden ons nog meer
kunnen vertellen over de leefgewoonten van de toenmalige bewoners.

Ik zou hierbij aan de bewoners van de Wal in de Zuidwesthoek (vanaf de Koelweg in Ossendrecht
tot aan de Kraaienberg bij Hildemisse) willen vragen: Ziet u bij graafwerkzaamheden sterke,
hoekige of ronde scherpe grondverkleuringen, zwarte of grijskleurige aardewerk agmenten,
waarschuw dan de werkgroep archeologie van de heemkundekring.

Ook is het mogelijk dat op de Walrand menselijke skeletresten (de dierresten in Woensdrecht waren
na 1300 jaar nog in prima staat), in combinatie met pijl- en speerpunten, potjes, enz., worden
aangetrolfen. Waarschuw omniddellijk, want het zou jammer zijn als nog meer informatie over deze
vroege bewoning verloren ging.

Voor mensen die nog meer willen weten over deze opgraving, kan ik u mededelen dat bij de
werkgroep archeologie een prachtige Werkmap aanwezig is, gemaakt door de heer A. Raats.
De vondsten van deze opgraving zijn tentoongesteld in de kelder van het heemlcundig museum
“Den Aanwas” te Ossendrecht.

Hoogerheide, april 1997 Eugene Jansen
Werkgroep Archeologie

Belangrijkste bron:

Werkmap “Opgraving in Woensdrecht uit de vroege middeleeuwen”, door de archeologische groep
van heemkundekring “Het Zuidkwartier”.
(Deze map is aanwezig in het Brabantse huisje “Het Kwartier” aan de Binnenweg te Hoogerheide.)
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INFORMATIE VOOR DE LEZER

"Tijding" is het periodiek van de heemkundekring "Het Zuidkwartier" en verschijnt 3x per jaar.

Losse nummers van "Tijding" zijn verkrijgbaar bij:
De heer P.J. van den Bussche,
Kromstraat 3,
4631 KH Hoogerheide.
Tel. 0164 - 613374.
De a everingen tot en met 1995 kosten f 7,-- per stuk.
De a evering 1996-3 kost f10,-- per stuk.

Inlichtingen betretfende het lidmaatschap kurmen worden ingewonnen bij:
Mevr. Bastiaanse,
Tulpstraat 11,
4645 CS Putte.
Tel. 0164 - 602794.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven door middel van storting van de jaarcontributie ad f 25,--
ten name van penningmeester "Het Zuidkwartier" bij de Rabobank te Ossendrecht op nr.
14 05 21 436, of door middel van storting van f 25,-- op gironummer 276 04 67 ten name van
Heemkundekring "Het Zuidkwartier", Aanwas 27, 4641 IE Ossendrecht.

Nadruk van, of overname uit "Tijding" van een artikel of gedeelte(n) daarvan in welke vorm dan
ook, is zonder toestemming van het bestuur en de schrijvers van de artikelen verboden.
De heemkundekring "Het Zuidkwartier" aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de stijl
ofde juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor rekening van de ondertekenaars.
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Op de voorplaat een fragment van

de kaart van Jacop van Deventer,

cartograaf 1512 - 1575, gecopieerd

met toestemming van de uitgever,

M. Nijhoff te ‘s-Gravenhage.
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