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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 2001 is samengesteld tijdens een nat en kil voorjaar. Wij hopen dat u de
artikelen zult lezen in een zonnige voorzomer.
Daarom beginnen we met een wandelroute van de heren Kerstens en Van Zunderd (foto’s),
gevolgd door de streekinformatie uit de krant van 100 jaar geleden, n.l. 1901.

Uit Putte, één van de oudste familiefoto’s, om de mensen die geinteresseerd zijn in genealogie
op gang te helpen. Vervolgens een kort verhaal over de vn'jwel vergeten zielmispem1ingen.

Het volksverhaal over de tuinders en de veiling verstrekt weer de nodige heemkundige
infonnatie.

Een artikel over de dienstplichtigen in de jaren 60 is gevuld met persoonlijke ervaringen en
statistische gegevens voor “nazaten” die later navorsingen willen doen.
Enige vliegtuigfoto’s met vragen gaan vooraf aan de door velen gevraagde inhoudsopgaven
van de Tijdingen vanaf 1990.

Wij bedanken de schrijvers voor hun bijdragen en wensen u, als lezer, veel leesgenot toe.
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TERUG NAAR DE VAART EN ’T REDUUT.

“De vaart” en “t reduut” zijn woorden uit mijn kindertijd. De herinnering aan het vangen van
“dikkopkes” komt direct weer bovendrijven. Ik zie mezelf nog in de schuur een vangnet maken
van een stok, ijzerdraad en moeders oude panty.
Met de ets togen we dan naar Bels Put waar het bij de vaart aan die bunker met die
zaagmaehine goed vissen was. Zelfs op die lee ijd ervoeren we dat de vaart en zijn omgeving
tekenen bij zich droegen van een donker verleden.
Het betonnen “reduut” aan de overkant van de straat richting Stabroek was al helemaal zoiets
mysterieus. Hier mocht je niet eens komen. Wat daar allemaal gebeurd was?!

“Dikkopkes” vangen bij de bunker (sluisbunker BA5)

Zo’n twintig jaar later, toen Putte stilstond bij de bevrijding in de oktoberdagen van 1944, ging
bij mij al auwtjes een lampje branden. In die tijd las ik (ik denk in De Tijding) over de
voorbereidingen die Belgié in de jaren kort voor de Tweede Wereldoorlog had getroffen om
niet een tweede keer door de Duitse agressor overrompeld te worden. Er werd een
antitankgracht gegraven in Stabroek. Die antitankgracht, ook wel het antitankkanaal, of de
antitankval genoemd, was dus “de vaart”.
Met de forten en bunkers in de omgeving vormde dit de verdedigingslinie om het strategisch
gelegen Antwerpen met zijn havenfaciliteiten.

De tijd hee uitgewezen dat het vestingwerk zijn doel heel’: gemist en weinig tanks hee
hoeven te weerhouden. Sterker nog, de Duitsers hebben 4 jaar lang dankbaar gebmik gemaakt
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van de op de Belgen veroverde stelling. Bij de bevrijding is de antitankgracht juist de Duitsers
van enig (weliswaar gering) nut geweest om de opmars van de Geallieerden te vertragen. ..

De vraag van de redactie van De Tijding om een artikel te wijden aan de antitankgracht was dé
geschikte aanleiding om dit stukje verleden te “verwerken”. Met recht kun je stellen dat de
wereldgeschiedenis hier plaatselijk zijn rol hee gespeeld én zijn nog steeds tastbare sporen
laat “lezen”.

Ik wil u graag meenemen op mijn uitstapje naar de wereld van de vestingbouw- en krijgskunde,
en de drassige wandeling langs de antitankgracht met Ward Mous en Adrie van Zundert. Ik
ben met name Ward Mous (bestuurslid HKK Molengalm Stabroek ) als kenner van de
antitankgracht met zijn geschiedenis bijzonder dankbaar voor zijn openhartige en gedetailleerde
wetenswaardigheden. Mijn dank gaat daarnaast ook uit naar Adrie die voor de meest prachtige
foto’s gezorgd hee . Het maken van een selectie uit de gemaakte opnames viel bepaald niet
mee!

De verdediging van de stad Antwerpen dateert al van kort voor de Tachtigjarige Oorlog, toen
de wallen van Antwerpen in bastionvorm (vij ioekige uitbouw van de verdedigingsmuur) zijn
opgetrokken. Samen met een aantal forten rond Antwerpen (o.a. de forten Lillo en
Lie censhoek) én de mogelijkheid van inundatie moest dit borg staan voor de veiligheid van de
stad.

Nadat Belgie in 1830 zijn onafhankelijkheid had uitgeroepen, moest de jonge Staat een eigen
legermacht en verdedigingsstelsel opzetten. Hierbij werd zowel gebmik gemaakt van
natuurlijke grenzen en hindernissen, maar ook werden er kunstmatige obstakels aangelegd en
gebouwd. In Belgié waren drie grote steunpunten voorzien namelijk in Namen, Luik en
Antwerpen.

Antwerpen werd aangeduid als “nationaal reduit” (laatste post waarnaar terugtrekking
mogelijk is) waar het nationaal veiligheidsonderkomen voor het landsbestuur gepland was. De
stad was immers al van oudsher als vesting ingericht en uitgebouwd. Daarnaast bood de
Antwerpse haven een aanvoerroute met wereldbereik van voorraden, munitie en manschappen.
Vanaf 1860 is de Brialmontvesting (genoemd naar zijn grondlegger, generaal Brialmont) tot
stand gekomen. Er is op een afstand van 2 kilometer een verdedigingsgordel van 8
vooruitgeschoven forten gebouwd. Op deze plaats tre en we tegenwoordig de Italié-,
Frankrijk-, Britse en Amerikalei.
Tegelijkertijd werd voor de verdedigingsgordel een veiligheidsgordel van ook 8 forten op 2 tot
2,5 kilometer aangelegd. Deze plaats kermen we nu beter als de n'ng van Antwerpen.

De Frans-Duitse oorlog van 1870 leerde dat de gietijzeren kanonnen met balvormige kogels
vervangen werden door getrokken lopen (aan de binnenzijde spiraalvormig gepro leerd) en
puntvormige projectielen. Het bereik van de artillerie werd hierdoor zoveel vergroot dat de
veiligheidsgordel verder van de stad zelf moest komen te liggen. Vanaf 1892 werd de
verdediging uitgebouwd op 16 kilometer.

Hoewel er in een wet van 1902 al gewag van werd gemaakt, werd in 1907 pas begonnen met
de bouw van het fort van Stabroek (Abtsdreef), dat in het bijzonder diende om de nieuwe
havenuitbreiding te beschermen. Het fort maakt deel uit van de Rupel-Netelijn. Het fort beslaat
in zijn geheel meer dan 13 ha en bestond uit 13 stalen koepels en 28 kanonnen.
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Deze bewapening betreft het gehele fort, dat te verdelen is in het hoofdfront, keelfront, de
traditore-batterij en de gedetacheerde (losstaande) revers-capponiéres (omgekeerde reserve-
stellingen.
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Fort Stabroek na voltooiing in 1914

Bij het schootsvrij maken van het fort hoorde ook de onteigening en verplaatsing van alle
hoeven die in het gebied tussen het fort en het bos van Moretus stonden en de aanleg van een
glacis. Dit is een auw hellend talud buiten de fortgracht dat vanuit het fort bestreken kan
worden en de naderende vijand in beeld houdt.
De boeren mochten hun landbouwgronden wel behouden, maar alle gebouwen, schuren en
stalletjes moesten verdwijnen.
Een aantal jaren later werd fort Ertbrand (Oude Galgenstraat te Kapellen) én de schans van
Smoutakker (Hoogeind te Stabroek) gebouwd.
In de verdedigingstactiek werd gekozen voor een afstand van 5 kilometer tussen forten en de
bouw van schansen, op zijn Frans “redoutes” tussen de forten in.

“a t Reduut” — de opgeblazen schans van Smoutakker
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De opgeblazen schans van Smoutakker, kende ik uit mijn kindetjaren als “’t reduut”. De naam
Smoutakker herinnert overigens aan notaris Smout. Een aardig verhaal hierbij is dat de grond
oorspronkelijk in bezit van de familie Moretus was, maar dat die niet wenste dat haar goede
naam aan een militair bouwwerk verbonden werd. Notaris Smout was eigenaar van de
naastgelegen gronden. Hij had hier kennelijk geen ofminder moeite mee en zijn naam lee dan
ook met het bestaan van de schans voort.

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was Belgié nog bezig aan zijn verdediging toen
het Duitse leger in augustus 1914 binnenviel. Op 10 oktober 1914 was de stad en vesting
Antwerpen gevallen.
Het Belgische leger hee bij zijn terugtocht een groot aantal verdedigingswerken, waaronder
de schans van Smoutakker opgeblazen. Daarbij kwamen 2 militairen en 2 burgers om. Toen na
het aansteken van de lont de ontplo lng uitblee gingen twee Waalse militairen terug naar de
schans. Op het ogenblik dat ze de schans dicht genaderd waren, ontplo e de springlading
alsnog. Twee uit Antwerpen gevluchte vrouwen die toevallig op de weg voorbijkwamen,
werden ook geraakt door weggeslingerde betonbrokken en overleden kort nadien.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwden de Duitsers in een lijn ten zuiden van het Fort en de
Schans een hele reeks bunkers. Ze vreesden een dreigende aanval in de rug vanuit het neutrale
Nederland.

Voor de Tweede Wereldoorlog bouwden de Belgen nog 2 ankeringsbunkers, 2 schuilplaatsen
en een loopgravensysteem bij “‘t reduut”.
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Situatietekening die de loop van de antitankgracht tussen de twee forten en ’t reduut toont
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In de periode tussen de twee Wereldoorlogen, ook wel het Interbellum genoemd, is de
Belgische veiligheid door een verbond gekoppeld aan die van Frankrijk.
In de praktijk betekende dit dat er nauwelijks iets aan de bouw of aanleg van
verdedigingswerken werd gedaan. In 1936, wanneer Hitler al stevig aan de macht is, verbreekt
Belgié het verbond met Frankrijk en wil het onder koning Leopold III een zogenaamde
“neutraliteitspolitiek" gaan voeren.

Het lijkt misschien vreemd, maar juist hierdoor moest opnieuw en in allerijl de verdediging van
(o.a.) havenstad Antwerpen weer geoptimaliseerd worden. Vooral de technische vooruitgang
en de ontwikkeling en verbetering van nieuw wapentuig leidde tot een meer dynamische vorm
van oorlogvoering, tot grotere en zich steeds verplaatsende slagvelden/strijdtonelen en dus tot
meer burgerslachtoffers.

Een dergelijk offensief moest gestuit worden. Gelukkig lag er al een plan, namelijk het graven
van een antitankgracht van zo’n 33 kilometer tussen de Schelde en het Albertkanaal die de
bestaande forten en schansen met elkaar verbindt.
De gracht is in zaagtandvorm aangelegd waarvan de rechte stukken gemiddeld 500 meter lang
zijn. De juiste benaming hiervan is een tenailletracé, hoewel de vertaling van het Franse woord
“tenaille” letterlijk “nijptang” is! In de krijgs- en vestingbouwkunde zien we opvallend termen
van Franse origine. Dit hee veel te maken met de Eerste Wereldoorlog, waar de voertaal voor
de Geallieerden Frans was.

De breedte tussen de beide oevers varieerde van 13 tot 18 meter en de minimum diepte van het
water was 2 meter. De oever aan de Antwerpse zijde, dit werd de bevriende oever genoemd,
was ook hoger dan de vijandelijke zijde. Omdat er tussen Massenhoven en Berendrecht een
aanzienlijk hoogteverschil te overbruggen is én de minimale diepte 2 meter moest zijn, vroeg
dit om een waterbouwkundige oplossing. Er zijn 15 sluizen gebouwd, waarvan er 13 met een
sluisbunker uitgevoerd zijn. Het getande sluismechanisme had me in mijn kindertijd laten
geloven dat dit bunkers met een zaagmachine waren.

In januari 1937 waren alle werken aanbesteed en waren de benodigde gronden onteigend.
Hoewel die onteigeningen in eerste instantie niet zonder slag of stoot gingen (iedereen wist wel
een strategisch beter tracé, namelijk dat over de grond van de buurman! !) leverde dit geen
onoverkomelijke problemen op. De schadevergoedingen waren dan ook fors.
Bij de uitvoering van de graafwerkzaamheden werd een deel van het ontgraven zand benut om
de bevriende oeverzijde van een aarden wal te voorzien.

Eind 1939 was de antitankgracht grotendeels klaar. Hevige stortregens in november 1939
richten heel wat schade aan, bekisting kwam los, pas gestort beton liep weg, niet verstevigde
(wilgenbeschoeiing) oevers zakten weg. De beschoeiing ondervond ook hinder van
hamsterende burgers, die met kruiwagens tegelijk paaltjes stalen omdat hun schoorsteen moest
blijven roken. Het schrikbeeld van een naderende oorlog werd plaatselijk uiteraard sterk
bepaald door de grootschalige bouw en aanleg van verdedigingswerken.

Door al deze maar ook andere omstandigheden ontstond veel vertraging. Tot de voltooiing van
de Versterkte Stelling Antwerpen diende ook het begroeiingsvrij maken van een schootsveld
van 100 meter voor de gracht aan de vijandelijke oever.
Begin 1940 was de volledige antitankgracht klaar. De verdediging rond Antwerpen bestond
toen uit 17 forten, 11 redoutes, 197 bunkers, loopgraven en de fameuze antitankgracht.
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De verzakte sluisbunker die nooit gewerkt heeft
Alle sluisbunkers hadden z.g. “eitjes- of bananencamou age
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De bouw en aanleg van de sluis- en verdedigingsbunkers, duikers, bruggen en de gracht
bedroeg Bfr. 40.000.000 (omgerekend ruim 2,1 miljoen gulden). Dit bedrag is overigens
exclusief de betaalde vergoedingen voor onteigening. In deze tijd zou voor dit bedrag nog
maar de hel van de graafwerkzaamheden uitgevoerd kurmen worden. De eerste slachtoffers
van de verdedigingswerken waren 3 aannemers. Zij zijn failliet gegaan.

Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland én Belgié bimen. In onze streek aan weerszijden
van de grens zijn hoofdzakelijk Waalse soldaten gestationeerd. Duitse pantserdivisies
doorbreken zes dagen later vanuit Sedan het Franse front en stoten door, Belgié in. Een
opvallend detail hierbij is dat juist in deze plaats tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870 de
Franse overgave plaatsvond. De legerstaf besluit tot het terugtrekken van de geallieerde
troepen tot achter de Schelde.
En de antitankgracht? Zijn rol lijkt nooit begonnen en nu al uitgespeeld te zijn. Echter, de
Duitsers blijken de waterloop, duikers en het opschietend groen goed te onderhouden. Ze
maken dankbaar gebruik van de forten en schansen tijdens de bezetting. Ze dienen meestal als
magazijn en observatiepost.
De plaatselijke jeugd weet intussen de antitankgracht als zwemgelegenheid en
ontmoetingsplaats wel te waarderen.

In oktober 1944 belee de antitankgracht zijn militaire zwanenzang. Bij de herovering door de
geallieerde legers is hij juist de Duitsers van (weliswaar gering) nut omdat de Geallieerden
genoodzaakt zijn manschappen en materieel over de wegovergangen te sturen, die voor een
sterk Duits leger eenvoudig te verdedigen waren. Vreemd genoeg hebben de Duitsers de
mogelijkheid niet benut om alle landbouwovergangen van de antitankgracht op te blazen. De
wel opgeblazen wegovergang ten zuiden van de Driehoek was snel ingenomen en met groot
materieel hersteld door de Geallieerden.
De vraag, waarom de mogelijkheden van de antitankgracht niet optimaal werden benut, ligt
voor de hand. Het antwoord is even simpel. De’ Duitsers waren oorlogsmoe, de Geallieerden
waren aan de winnende hand maar ook kwamen de Geallieerden vanuit de “verkeerde
richting”. De bevriende zijde was immers hoger en begroeid, vijandige zijde was geheel
schootsvrij en lager gelegen. Kortom, het oponthoud was van korte duur en de bevrijding ging
gestaag door. Op 6 oktober 1944 was Putte bevrijd. In haar straatnaamgeving (Zes
Oktoberlaan) heeft deze bevrijdingsdatum in Putte een bijzondere en verduidelijkende
betekenis gekregen.

Zoals veel militaire objecten in de modeme oorlogvoering hun functie verloren, verging het
ook zo met de antitankgracht en zijn bouwwerken. Verschillende forten zijn verkocht aan
particulieren, maar het overgrote gedeelte van het verdedigingswerk is in Staatseigendom.
Gedurende ruim 40 jaar heeft alles er ongebruikt bijgelegen, waardoor de natuur vrij spel
kreeg. De vaart en zijn directe niet/nauwelijks betreden omgeving vormden een oase van rust
voor ora en fauna. De dikkopkes die wij hier gevangen hebben zullen het op dit punt niet met
me eens zijn maar vormen daarom de bekende uitzondering die de regel bevestigt.

Volgens het besluit van 30 december 1993 van de Vlaamse minister van verkeer, buitenlandse
handel en staatshervorming is “. . .De antitankgracht te Antwerpen, Stabroek, Kapellen,
Brachaat, Brecht, Schoten, Schilde en Ranst” omwille van zijn historische, wetenschappelijke
en esthetische waarde gerangschikt als beschermd landschap. . .”.
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Fort Stabroek is kort na de demilitarisering verkocht aan dhr. Callens, die de waterpartijen
rondom het fort gebruikte als visvijver. De gebouwen verhuurde hij een tijdlang aan een
kampernoelliekweker (champignonkweker), die veel van de binnenwanden hee verwijderd om
binnenruimte intensiever te benutten.
Inmiddels is het fort in eigendom van de 3° generatie van deze familie, die het fort al enkele
jaren in overeenstemming met zijn oorspronkelijke bedoeling laten gebruiken: paintball
(oorlogje spelen met pistolen met verfpatronen). De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor
het herstel van het fort in zijn oorspronkelijke staat.

Het fort zelf draagt nog steeds de sporen van zijn diverse militaire gebruikers. De
oorspronkelijke naamgeving en bewijzering in het fort was Franstalig. Diverse ruimten maar
ook opschriften zijn later door de Duitsers aangepast. Maar wellicht het meest opvallende
“spoor” is toch achtergelaten door de Canadezen, die na de bevrijding in oktober 1944 een
tijdlang het fort gebnlikt hebben.
De enige beschietingen die het fort ooit te verduren hee gehad, komen namelijk van deze
Canadezen, die hier een nieuw type tankgranaat uittestten op de betonnen traditorebatterij van
het fort. De resultaten van de test zijn nog steeds beschreven op een muur in het fort:
“...distance 1000 m - inches...”.

Boven de ingang van het fort, waar oorspronkelijke een ophaalbrug was, lezen we nog aan de
linkerzijde van de poort “Anno” en aan de rechterzijde het stichtingsjaar “1907”. In de beleving
en verhalen van de sommige bezoekers, is dan ook geen sprake van fort Stabroek maar van
“fort Anno”! 1.
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Ruige, weelderige waternatuur in een strak polderlandschap

Los van dit artikel is het interessant om te weten dat het dorp Stabroek, oorspronkelijk bij en
nabij dit fort is gesticht. Uit oude kadasterkaarten uit de tijd van de Vrede van Munster (1648)
bleek dat de Kappelrij (dit is de voorloper van de kerkfabriek - wij zeggen het kerkbestuur)
hier eigendommen had. Later, onder invloed van diverse watersnoden, is Stabroek gesticht op
de plaats waar het nu nog ligt: op een peil van 2 meter hoger en veel droger.

Als door dit artikel uw interesse voor dit bijzondere stuk wereldgeschiedenis “om de hoek”
gewekt is, kan ik u de diverse wandelroutes aanbevelen, die de gemeente Stabroek uitgee . In
de beschrijvingen wordt zowel ingegaan op de geschiedenis, het beschermde landschap en de
ora en fauna. Ward Mous hee aangeboden om in overleg met de eigenaar van fort Stabroek

een rondleiding te verzorgen. Een idee om dit in heemkundeknngverband op te pakken? Ik ga
zéker nog eens terug naar de vaart en ‘t reduut.

Hoogerheide, april 2001. Kees Kerstens en Adri van Zundert.

Lijst van geraadpleegde literatuur:
0 “De antitankgracht te Antwerpen” , J. de Hasque, Antwerpen 1990.
0 “Vesting, vier eeuwen vestingbouw in Nederland”, Stichting Menno van Coehoom, Den

Haag 1982.
I “Antitankgrachtwandeling", Gemeentebestuur Stabroek.
0 “Voorstel tot rangschikking van de Antitankgracht tot beschermd landschap”, M. de Borger
0 “750 jaar Putte”, R. Balbaert, R. van den Bergh, J. van Donschot, W. Joppen, R.

Keukelinck, L. Koolen- Lint, J. Peeters, Putte 1997.
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WIJ LAZEN VOOR U IN DE KRANT ANNO 1901 DE VOLGENDE
WETENSWAARDIGHEDEN OVER HET ZUIDKWARTIER

Ossendrecht, 2 Januari 1901.
Op het gehucht, genaamd de Platluis nabij deze gemeente is gisteren een kind van werkman V.,
2 maanden oud, liggende in de wieg, die tijdens de afwezigheid van de moeder, te dicht bij de
kachel geplaatst was, verbrand.
Ouders wees toch voorzichtig en laat uwe kinderen nooit zonder toezicht!

Blijkens het jaarboekje der N.Br. Maatschappij van Landbouw, thans rondgedeeld, telt de
Maatschappij 3083 leden met 40 afdeelingen, waaronder onze afdeeling met 73 leden: in het
westen der provincie hee zich tengevolgen der bekende breuk tusschen Boerenbond en
Maatschappij slechts eene afdeeling van deze laatste afgescheiden, nl. de afd. Kruisland.

De Nieuwjaarsdagen zijn hier wel rumoerig, doch zonder grove baldadigheid afgeloopen. Des
te meer echter werd weder misbruik gemaakt van muziek en danspartijen in vele herbergen,
zoodat de gemeenteveldwachter verplicht is geweest tegen eenige kasteleins proces-verbaal op
te maken.

9i"'B""I"lB|8. E‘°“““ “‘?‘§1°;".i f.;1‘;'..’. ""°' ‘”'?°'
" ' ' all kl ,r . .llearcn-Wmlernveryassen, ";.._;.,;‘.‘;?‘;0.?.'§.‘l;Z.lT"

liaerenillemisaisons, "‘°";‘;f;’_;i;fP:'{,‘1~;§‘-,i,"f§;;',1f--
Heeren-Winterculherts, '°"“.“;?;’;‘;"’.f.‘..'T.1.°;’;..‘°'°°'
Heaven-Bheviut-Ilustumes, ,§';§';;:, ‘;‘";;'.; E§“‘,‘;;,,§jif
"eBren_|)a;mu|u"8 r 1.20, t 1.-15, £210, r 2.2a,r2.9s

I on hooger.
nog eene; :3-ricnii; ;(;(Q;:4r.d van al

MICHEL LA F QNTIJN,
Groota Markt, Bergen-op-zoom-

Magazijn van Dames-, Heoren- an Kinderconfeetio, Hoeden,
Patten, Daasan, Boorden Overhemdln, Manchetten, en|., om.

Burgerlijke Stand van Ossendrecht, Maand December:
Gehoren: Johamies Josephus Adr., z. van J. Verresen-Wircx; Hendrina, d. van P. Paardekam-
van Oevelen; Maria Louisa, d. van P.J. Sebregts-Wircx; Sophia Mathilda, d. van P. Smout-Kil;
Ida Louisa, d. van F. Schroeijers-van Loon.
 :J.F. Somers,jm. en P.J. Stuijts, jd. van F. Timmermans; wedr. van L. Leijs en E.
Smout, jd.
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Getmimzd; C. van de Wouwer, 35 jaar, wedr van E. Ketelaars en J. Hazen, 36 jr. jd; J. Oost-
vogels, 26 jr., jm.en M.C. Lockx, 21 jr., jd.
Qvenleden. P.L van de Moer, 44 jr.mn. van A.D. van Loon en wedn. van A.D. Ooms; A.
Huijgens, 34 jr. mn. van A.C. Danen.
Ossendrecht, 4 Jan.
Hedemiacht om half twee uur brak een hevige brand uit in den stal annex de woning van Ant.
de Dooij aan de provincialen weg naar Putte, waardoor ook het huis in korten tijd eene prooi
der vlammen werd. Alleen een weinig huisraad is kunnen worden gered; twee koeien, een
varken, stro en al wat zich in den stal bevond, is verbrand. Naar wij vememen, is een en ander
verzekerd, behalve het huis, eigendom van dhr. Alph. Servais.
Naar de oorzaak wordt een onderzoek door de politie ingesteld, daar wordt vermoed, dat hier
kwaadwilligheid van anderen in het spel is.

Ossendrecht, 17 Januari.
Ook hier zijn een paar bekeuringen gevallen wegens te lage aangifte van schoorsteenen in de
Personeele belasting. Dus Menschen opgepast!

Op den jl. Zondag alhier gehouden wedstrijd in het schaatsenrijden op de bekende Zwarte
Meer, welker gladde baan zich uitstekend daartoe loont, behaalde de bekende heer J. Smout uit
Bergen op Zoom den eersten prijs, zoodat hij niet alleen op het rijwiel, maar ook ter schaats
een meester is in de kunst.

Putte, 18 Januari.
Gedurende het afgeloopen jachtseizoen werden alhier op de goederen van de
HoogEdelGeb.Heer Graaf de Pret Roose de Calesberg geschoten: 207 fazanten, 65 hazen,
1262 konijnen, 1 patrijs en 15 houtsnippen. Totaal 1550 stuks.

De collecte voor het huldeblijk ter gelegenheid van het huwelijk onzer geliefde Koningin heel’:
in de gemeente opgebracht f 11,65.
Te Wouw was dat voor hetzelfde doel: f 50,- en in Halsteren f 84,15.

Gemeenteraad van Woensdrecht.
Bij de gehouden raadsvergadering, op jl. Dinsdag, waren a vezig de leden Jacobs en Cuijlen.
De notulen werden gelezen en goedgekeurd.
Ingekomen stukken waren de volgende:
a] Een brief van het R.K. Kerkbestuur van Woensdrecht, meldende dat zij bereid zijn het
kerkhof met of zonder toren geheel in eigendom te aanvaarden, hetzij als restitutie (de
Voorz.:dus wij hebben het gestolenl), hetzij als gratis geschenk, hetzij te koop tegen een zeer
minimum prijs, b.v. af 1,-.
Als algemeen kerkhof willen zij dan reserveeren het gedeelte vanaf den toren tot den N.W.
hoek, in een rechte lijn naar de Protestantsche begraafplaats en het middelpad.
De Voorz. stelt voor, dit schrijven aan te houden tot de volgende vergadering, dan kunnen we
het ter plaatse eens gaan opnemen.
b] Een schrijven van den Directeur van den stoomtram, dat, met het oog op het jaargetijde, het
omnogelijk is thans tot bestrating over te gaan van den wissel en voorlopig koolasch zal
worden gestort.
Wat de verplaatsing van den wissel betre , de administratie hee , zooals allen bekend is, de
hoogst noodige stappen gedaan, gepaard gaande met groote kosten, doch is gestuit op de
minste medewerking van de betrokken belanghebbenden. Mocht het dit alsnog bekomen, dan
zijn ze bereid de wissel te verplaatsen en anders zal tot bestrating worden overgegaan.
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De Voorz. Men zou zeker willen, dat de boeren die verplaatsing zouden betalen en de tram dan
den intrest in den zak steken.!
Spr. begrijpt niet waar die enorme kosten vandaan moeten komen, als die eens hoogsten
f 1000 bedroegen, dan is het wel, doch daar staat tegenover, dat de peeagent van den
Zuidpolder, de Prins Karelpolder en anderen in het vervolg hunne beetwortelen per tram
zouden vervoeren, die nu allen per spoor gaan.
Het schrijven wordt voor kemiisgeving aangenomen.
c] Een schrijven van B en W van Bergen op Zoom, inhoudende, dat zij het schrijven van
Talboom om bericht en raad hebben gezonden naar de commissie van toezicht op het L.O.
aldaar. Wat de klacht voorzover het de justitie betrof, in handen is gesteld van den commissaris
van politie, die van de beweerde mishandelingen proces verbaal hee opgemaakt en
opgezonden naar den Off. van Justitie.
Den schoolopziener is daama het advies van de schoolcommissie toegezonden, die zich met
een en ander volkomen kon vereenigen.
Het advies van de schoolcommissie zegt, dat zij meermalen de groote stokken hee zien
gebruiken, zoowel door den onderwijzer als door den leerling die hem, om de taliijkheid der
leerlingen in deze klasse behulpzaam is in het aanwijzen kan niet anders dan bevorderlijk zijn en
het onderwijs tot handhaving der orde in groote klassen, zoals deze is.
Van een paedagogisch standpunt gezien, is zulks ook zeer aan te bevelen, doch van moedwillig
slaan, door dien stok van den onderwijzer Roovers is haar niets bekend en wijdt zij al dit
geroep aan persoonlijke veeten, die hier in het spel zijn.
De wijze waarop door Talboom is opgetreden ten opzichte van het onderwijs is niet dan af te
keuren en hee het onderwijs meer geschaad dan gebaat.
Dhr. Talboom. Als van die klachten dan niets waar is, waarom gaat dan de commissaris van
politie over tot het maken van proces-verbaal?
Dhr. Dietvors. Als het zoo met gegronde klachten gaat, waar moet het dan naar toe? Hoe is
het mogelijk dat die klachten schade kunnen doen aan 't onderwijs? Dan was het beter dat men
die school maar opdoekte. Onlangs hee de schoolopziener zelf geschreven dat die toestand
aan die school zelfs nog niet aan matige eischen voldoet en nu is zijn opinie ineens verandert.
Neen, men doeke én school én onderwijzers én schoolopziener er bij op.
Dhr. Talboom blij bij zijn bewering dat door dien stok mishandelingen zijn gepleegd en noemt
dat schrijven een auw rapport.
Dhr.Dietvors zegt dat de commissaris en de commissaris van politie ieder op zichzelf staan.
de Voorz. zegt dat de commissaris niet spreekt van mishandeling doch dat die stok wordt
aangewend tot bevordering van het aanschouwelijk onderwijs.
Dhr. Dietvors meent wel te moeten opmaken dat de klachten niet van alle grond ontbloot zijn.
de Voorz. zegt dat de commissaris op de eerste klachten doelt, doch er later verbetering in is
gekomen en later is dit rapport uitgebracht naar aanleiding van de tweede klacht betrelfende de
stokken.
Dhr. Dietvors Hee de commissaris of de schoolopziener ooit de kinderen of de ouders
ondervraagd?
Dhr. Talboom. Nee
Dhr. Dietvors. Dan is het onderzoek nooit goed geweest.
Dhr. Talboom heeft gehoord, dat de commissaris van politie gezegd heeft, dat het nodig is dat
er een einde kwam aan handelingen die niet gepast zijn.
de Voorz. stelt voor voorlopig in deze zaak te berusten, waartoe besloten werd.

Hiema kwam in behandeling het verzoek van den gemeenteveldwachter om vrije woning. Met
het oog op afwezigheid van twee leden werd dit nogmaals aangehouden.
Thans kwam de begrooting van kosten tot verbetering van wegen in den polder aan de orde, zij
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viel den Voorz. niet mee en hij zou van den heer Dietvors en Talboom gaame vememen, welk
bedrag buiten rekening van de gemeente zou blijven.
Dhr. Dietvors. Dit zal f 50,00 bedragen.
De Voorz.: Dus blij er over voor de gemeente f 250,00 hij zou daarom het voorstel durven
doen, het in twee jaar tijd te doen.
Dhr.Talboom zou er nog bij willen voegen, dat adress. zich nog voor de tijd van 3 jaren
verbinden, om er ieder jaar nog 150 karren grond in te rijden.
dhr. Dietvors zegt, dat het uitkisten voor rekening komt van den polder, doch stelt daar
tegenover, dat adress. zich voor alles moeten verbinden om alles goed er in te brengen.
De Voorz. zegt dat, als het eens zoo kon gevonden worden, wij geven f 100,00 voor 2 jaar
aan adress. als subsidie, en lieten het hun zelf doen onder toezicht van Talboom; want we
kennen dit rijden, de eerste week gaat het goed.
Maar dan! Spr. haalt een treffend voorbeeld aan, dat hem pas is overkomen.Men vroeg hem
om te helpen rijden: hij deed dat gedurende 3 dagen met 3 paarden, en toen men aan zijn
landerijen kwam, liet men hem zitten.
Dhr. Dietvors is er om die reden voor het werk in eens te maken en aan te besteden.
Dhr. Melsen wil het in daggeld laten doen.
Dhr. Dietvors vreest dat het dan veel meer zal kosten.
dhr. Jacobs en Talboom zijn het daarmee eens.
De Voorz. is het met Melsen eens. Als we voor proef 100 meter lieten maken; bevalt dat, dan
gaan we door en anders houden we op.
Als dit onder toezicht van Moor gebeurt, dan zal dit nog niet veel meer kosten.
Aldus werd besloten. Wordt het werk in zijn geheel uitgevoerd dan moeten 2500 karren grond
worden ingereden. De grond moet op een diepte van 40 cm. en den weg ter breedte van 14
meter worden uitgestoken.
Dhr. Dietvors zegt, dat we op de begrooting de post van onderhoud der wegen wel mogen
verhoogen.
De Voorz. Ja van Oeffelen hee mij gezegd: wacht maar eens, als wij mannen in den raad
zitten, dan zal het er anders gaan.
Spr, is het met Dietvors eens, dat die post moet verhoogd worden, want we hebben zooveel
boulevards.
Niets meer te behandelen zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

Kantongerecht te Bergen op Zoom.
Vonnissen in Januari 1901.
Strooperij: A.M.V. h.v. v.G, Woensdrecht, f 3.
Dronkenschap en rustverstoring: P.C.V. te Nispen en P.K. te Halsteren, ieder f 5.
Trekdieren los laten staan: J.Th. te Putte, 2x2 gulden en J.P.S. te Halsteren, f 2.
Nachtrumoer: L. de K., L.P. de K., A.H. v. B, A. v.B. en M.B., allen alhier, ieder f 3.
Loopen op andermans grond: G. v.d.B. te Nispen, Ph.H. te Putte, en A.J. v.d. H.te
Ossendrecht, ieder j 3.
Jachtovertreding: J.J. te Esschen, 7 dagen hechtenis, verbeurd geweer; J.Th. te Sandvliet, f 20,
verbeurd klem, of 0,60 de waarde; G. v.d. B. te Nispen, 7 dagen hechtenis en verbeurd
wildstrik. Niet tijdig sluiten overweg spoorweg Ph.J. v.d. V.te Woensdrecht f 5.
Loopen op spoorweg, H.M. te Roosendaal, f 3.
In winkel voorhanden hebben van afgekeurde maat: M.A.D. wed. P.R. te Roosendaal.
In de stad op hondenkar liggen slapen: P.C. alhier, f 2.
Rijden met hondenkar zonder muilkorf: P.N. en J.N., beiden alhier: ieder 2 gulden. Idem J.Th.
te Putte en H. v. L. alhier, ieder 3x f 1. Met kar en paard tramverkeer belemmeren: L.H.te
Steenbergen f 5, J.C. de K. alhier: vrijgesproken.
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Te laat zich in herberg bevinden: F.L.B. en H.W. de B. beiden te Roosendaal, ieder f 2. J. v.d.
A. G.B.,M. v. H., A.P. en J.J. de V. allen in Steenbergen, ieder f 2.
Te laat bezoekers in herberg hebben:P.C.M.B., wed. M. de G. en M.C.A.A., beiden te
Roosendaal, ieder f 3. Ch. v.d. P. te Ossendrecht, en C.F. te Putte, ieder f 3.
Te laat zich ophouden in herberg: F. v. L. te Putte, f 3. L.v.S. te Wouw en P.M. te Kruisland,
iederf 2.
Straat verontreinigen: J.M. te Roosendaal, f 1,
Straatvertooning geven: P.de F. te Roosendaal, 3 x f 2.
Muziek laten maken in herberg: A.G., L.F.Th.en J.E. allen te Putte, no. 1 f 3, no. 2 en 3 ieder
f 1; J.L. de S: te Ossendrecht f 0,50.
Niet tijdig sluiten herberg: G.B. te Kruisland, f 3.
Straatbevuilen pulp: P.C. v.d. B. te Wouw, f 1, W.K. en L.B.F. , beiden alhier, ieder f 1 .
Groote hond los en ongemuilkorfd laten loopen: L.K. alhier f 1.
Met voertuig niet op veeren, te hard rijden: H.D.M. en W.B., beiden alhier, ieder f 1 .
s'Avonds rijden met ets zonder licht: A.E.J., alhier, f 1.
Herhaalde dronkenschap: W.C.R. alhier, 2 weeken hechtenis; G.J.M. te Roosendaal, 3 weeken
hechtenis.
Dan komen er een heel zootje, die wegens dronkenschap beboet worden: 30 zatlappen, met
boetes variérend van f 1 tot f 15.

Ossendrecht, Januari 1901.
De collecte voor het Huldeblijk aan H.M. de Koningin hee alhier opgebracht de som van
f 37. Had zich eene commissie met die taak willen belasten, evenals nu de gemeentebode,
zeker zou de opbrengst grooter geweest zijn.

Hoogerheide, Januari 1901.
Ouder gewoonte trokken deze morgen de leden van het gild van Sint Sebastiaan met slaande
trom en ontplooide banier ter kerke, waar eene H. Mis ter eere van hun beschermheilige werd
opgedragen.
Op het kerkplein gekomen, schaarden zich de leden in twee rijen, ontblootten het hoofd en
lieten hun koning door het midden passeeren. Deze was evenals vorige jaren, met een vracht
zilveren schilden omhangen en droeg daarenboven ten teeken zijner waardigheid den stok,
waarop een zilveren vogel prijkt.
Na de H. Mis trok men gezamenlijk naar de gildekamer bij A. Borremans, waar de dag onder
het ledigen van menig glaasje zou worden doorgebracht.
Morgen geschied eene H. Mis voor de overledene mannen van het gild en wordt verder de
teerdag voortgezet.

Noord Brabantsche Bank.
Bij het onderzoek naar de stand der zaken van de N.Br. Bank, wint meer en meer de
overtuiging veld, dat daar van bij liquidatie voor de aandeelhouders nog twintig procent zal
terecht komen.

Waar is de pijp gebleven?
De voor Bonjé bestemde pijp, half December van het vorig jaar door leden van de
Scherpschuttersvereniging Vlissingen per stoomschip van de Union Castle Line naar St. Helena
verzonden, bleek bij aankomst verdwenen te zijn!
Daar was toch Napoleon zijn pijp uitgegaan?!
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Hoogerheide, 28 Januari.
Het 2de concert der fanfare "De Scheldezonen" zal plaats hebben op 17 Maart a.s. (half
vasten), in de gemeente-school alhier.
Door de fanfare "De Scheldezonen" zal deelgenomen worden aan de groote Nationale
Huldebetooging aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 4 Februari e.k. ten paleize der
Koningin.
Afgevaardigden zijn de heeren: W.J. Melsen, president; Corn. de Jong, vaandrig; Jos. Stuijts le
piston; Alph. Michielsen, 1e Bogle; Berd. Verdult, 1e trombone; Jac. Soffers, le tuba en Arnd.
Lameir of Jac. Moonen, bombardon.
Wij wenschen onze dapperen van harte een goed succes.

Woensdrecht, 29 Jan.
Vergadering van den Gemeenteraad op Woensdag 30 Januari, des voormiddags te 9‘/2 ure.
Onderwerpen ter behandeling: 1° . Ingekomen stukken. 2°. Begrooting Algemeen Annbestuur
over 1901. 3°. Bepaling van het aantal en benoeming van leden der Connnissie tot wen'ng van
schoolverzuim.

De Geldersche Spekslagersvereeniging
Hee een onderzoek ingesteld naar het voederen van varkens met mais, dat door de
landbouwers veel gebruikt wordt, omdat het zoo goedkoop is. Het onderzoek hee
aangetoond dat de qualiteit der varkens bij gestadig gebruik daardoor zeer vermindert en alleen
in de eerste periode minder schade doet.

Woensdrecht, 23 Februari.
Door de commissie ter verkrijging van een rij- en voetweg langs de Scheldedam onder deze
gemeente en Rilland Bath is de tusschenkomst van Gedeputeerde Staten ingeroepen, tot
ondersteuning van een door haar aan de Hooge Regering ingediend adres, waarin breedvoerig
wordt uiteengezet de wenschelijkheid tot het tot stand komen dier verbinding tusschen Noord
Brabant en Zeeland.

Wat is een 'butoor' of 'roerdomp'?
Wie nog nooit een butoor of roerdomp gezien had, heeft een exemplaar daarvan bij den
jachtopziener Stuijts kunnen bewonderen.Het was een mooie vogel, groot in zijn soort.
De Roerdomp komt hier zeer weinig voor.

Hoogerheide, 27 Februari.
Het 2e Winterconcert gegeven door het fanfaregezelschap de Schelde-Zonen op half vasten
a.s. zal niet doorgaan.
Het Bestuur hee gemeend, wegens de H.Vastentijd, daarop attent gemaakt door bevoegde
personen, in hun geest te handelen en voortaan samen te wandelen.

Ter gelegenheid der Harddraverijen op 2e Pinksterdag te B.O.Zoom is de fanfare De
Scheldzonen, door de Unie uitgenoodigd deze feesten met muziek op te luisteren, waarop naar
alle waarschijnlijkheid aan hun vereerend verzoek zal worden gegeven

Woensdrecht, 26 Febr. 1901.
Met gespannen houding en reikhalzend zien de Boeren-bietenverbouwers den uitslag tegemoet,
der commissarissen benoemd door de Landbouwverg. om bij den Suikerfabrikantenb. door
tusschenkomst van den heer van Nunen te verkrijgen f l per 1000 K.G. bieten meer dan den
vastgestelden prijs, hetgeen alsdan gelijk staat als bieten die aan Mark en Dintel geleverd
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worden.
't Is dikwijls bij onvoldoende samenwerking, dat men 't beoogde doel niet bereikt, maar waar
het gelijk hier om de dubbeltjes te doen is, en eenieder daar naar tracht zo mag het in ieder
geval dubbel treurig genoemd dat hij, de Voorzitter der Landbouwvereniging afdeeling
Ossendrecht-Woensdrecht, pertinent weigert op te treden voor de belangen zijner afdeeling.
Wenschelijk ware het dat zulk een vereeniging worde opgedoekt, en we even als in het
naburige Huijbergen een Christelijken Boerenbond oprichtten, die ongetwijfeld heilzamer
zoude werken als de thans bestaande.

Woensdrecht, 13 Februari 1901.
In de heden gehouden vergadering van den gemeenteraad werd besloten, het adres vrije
woning van den veldwachter aan te houden tot eene volgende vergadering.
Verder om de proef 100 meter weg in den Prins Karelpolder te verbeteren onder toezicht en in
eigen beheer van de gemeente.
Er zullen plm. 2600 karren zand moeten ingereden worden en de weg plm. 40 duim worden
uitgegraven, wat eene kosten zal bedragen van ongeveer f 300.

Een tusschendoortje!
Patrimonium zond het volgende telegram aan Hare Majesteit
Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, en Zijne Hoogheid Hertog Hendrik van Mecklenburg:
De christelijke werkliedenvereeniging Rehoboth, afd. Patrimonium te Bergen op Zoom,
herdenkende haar vierjarig bestaan, biedt bij gelegenheid van Hare Majesteits Huwelijk met
Zijne Hoogheid Hertog Hendrik van Mecklenburg, Hare eerbiedige hulde en gelukwensch aan.
Den Heere biddende dat I-Iij dit Huwelijk tot rijke zegen moge stellen voor Vorstenhuis en alle
onderdanen.
R.R. Freeman, Voorz.
(ziezoo, geachte onder- en achteronderdanen: een stukje vaderlandsche geschiedenis.)

Ossendrecht, 21 Febr. 1901.
De leden der Landbouw-afdeeling Ossendrecht-Woensdrecht zullen nogmaals bijeenkomen, ter
bespreking der contracten en prijzen der beetwortelen, welke vergadering ook door niet-leden-
beetzaaiers zal mogen worden bijgewoond en zal gehouden worden op Zondag 24 dezer
s'namiddags te half 5 ure, bij den heer Jac. van den Eijnden, op den Aanwas alhier.

Woensdrecht, Febr.
Uitslag verkooping, gehouden ten huize van A. van Loon door notaris Schermer, voor Corn.
Pals:
Koop 1, Huis, erf met bouwland, ingezet voor f 285, gekocht door Jos. Monu voor f 300.
Koop 2, Bouwland, ingezet voor f 185, gekocht door P. Hugens voor f 185.
Koop 3, Bouwland, ingezet voor f 105, gekocht door P. Besters voor f 105.

Ossendrecht, 25 Februari.
In de gisterenavond alhier gehouden Landbouw-vergadering, die door een groot aantal
belangstellenden, ook niet leden-beet-zaaiers werd bijgewoond, is besloten zoo spoedig
mogelijk eene commissie uit hun midden af te vaardigen, met opdracht om van den Bond van
Suikerfabrikanten meer gunstiger voorwaarden voor de levering van beetwortelen te kunnen
bekomen.
Deze commissie bestaat uit de dhh. E. Moors en L. Talboom van Woensdrecht, en L.
Willemsens van Ossendrecht.
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Ossendrecht, 7 Maart 1901.
De Landbouwafdeeling "Ossendrecht-Woensdrecht" zal eene buitengewone algemeene
vergadering houden op Zondag 10 Maart a.s. s'namiddags ten half 5 ure, ten huize van A. v.d.
Poel alhier, ten einde te voorzien in de vacature ontstaan door het overlijden van dhr. P. van de
Moer, lid van het Bestuur en tevens te vememen het antwoord van den Bond van
Suikerfabrikanten op het verzoek der commissie om betere voorwaarden voor de levering van
beetwortelen.

8_Maart. Mag men de geruchten gelooven, dan hee de Bond van Suikerfabrikanten niet
gunstig beschikt op het verzoek van onze landbouwers om een hoogere prijs voor humie
beetwortelen te verkrijgen, hetgeen door velen werd verwacht.

Somerset-Oost, 7 Maart.
De Boeren, (nu we het toch over landbouwers hebben) die Pearson Zondag bezetten, telden
ongeveer 700 man. Zij hadden twee kanonnen.
Het Britsche gamizoen, bestaande uit ongeveer 75 man, verdedigde zich dapper, maar de
vij and was te sterk!

Hoogerheide, 12 Maart.
De lanbouwwintercursus in de openbare school alhier, die gevolgd wordt door 6 leerlingen, zal
door den Rijkslandbouw-leeraar, dhr.
P. van Hoek, worden gesloten op Zaterdag 16 Maart a.s., nam. ten half 5 ure.

Ossendrecht, 12 Maart.
Naar aanleiding van het besluit van het Hoofdbestuur der Noord-Brabantsche Maatschappij
van Landbouw om in de loop van dit jaar in de verschillende afdeelingen cusussen te doen
houden in paarden, runderkemiis en hoefbeslag, hebben zich 14 leden der afdeeling aangemeld
om aan deze cursussen te willen deelnemen, waartoe door het bestuur een lokaal zal worden
beschikbaar gesteld.

Burgerlijke Stand van Ossendrecht. Maand Maart.
Geboren: Joh. C., z. van P.J.P. Kil-Raaijmakers; Hendr. z. van J. de Laet-Verhaert; Elisa
Henrica, d. van A. de Koning-Gabereels; Rosalea Dymphena, d. v. J.C. van Loon-van
Broekhoven; M.Dorothea, d. v. P.C. de Backer-de Koning; Jos.Leon, z- v- J. Burremans-
Jansen; Petrus Joh., z.v B.J. Musters-Theuns; M. Adr. d.v. J.B. Michielsen-Brouwers;
Alexander, z. v. J.B.F. Fontijn-Schroeijers; Com.,d. van J.J. Ketelaars-Hugens; Joh. Susanna,
d.v. H. v.d. Bussche-Wircx; Bern., z.v. J. Ketelaars-de Vos.1 levenlooze dochter.
Gehmzszd; A.P. Woutersen, 21 jaar jm. en W.P. Sneep, 26 jaar, jd.
Oizerleden: L.M. Philips, 47 jaar, man van L.M. Melsen; M.L. Ots, 4 j.; M.E. Maurits, 71 j.vr
van J-F. van Loon.

Burgerlijke Stand Putte. Maart 1901.
Gehoren; Alph. z.v. C.J. de Moor en A.C. Janssens; P.Fr. z van Fr. Huijbrechts en J.C.
Bruyninkx; Adr.Fr. z. van J.F. Timmermans en C.M. Leijten.
Oxededen; A.C. van Put, 67 jr. vr.

Steenbergen 12 Maart.
Bij de heden gehouden Prov. keuring van merrién, was de uitslag als volgt:
lste Prijs f 100,00 wel. C. Matheeussens en Zn. te Ossendrecht met de (rood-schimmel); 2de
prijs, f 75,00 Jac. Looijen; 3de prijs f 75,00 C.Weterings; 4de prijs f 60,00 A. Vrolijk;
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5de prijs f 60,00 Geluk. 1e reserve, A. Philips te Ossendrecht; 2e reserve, D. Raaijmakers; 3e
reserve, C. Timmers. Er waren 43 paarden aangeboden.

Ossendrecht, 11 Maart.
Na een opgewekte redevoering van Pater van den Elzen over het nut en goede werking der
Boerenbonden, vooral wat betre den aankoop van Hulpmest en Veevoederstoffen, de eigen
assurantie en leenbanken, werd ook hier staande de vergadering van gisteren-avond eene
afdeeling van den Christelijken Boerenbond opgericht, waartoe zich verschillende
landbouwers, vooral uit Woensdrecht, als leden opgaven.
Tot voorloopige bestuursleden werden aangewezen de heren F. Dietvors, Alph. Jacobs en L.
Willemsens, die hunne benoeming hebben aangenomen.

In de hedenavond gehouden Landbouwvergadering werd in de plaats van het overleden lid van
het Bestuur dhr. P. van de Moer, waaraan de Voorzitter een warm woord van hulde bracht,
benoemd dhr. L. Willemsens. Medegedeeld werd tevens, dat de Bond van Suikerfabrikanten
geene verandering kan brengen in prijs en voorwaarden der beetwortelen.

Rotterdam, Marktberichten, 18 Maart.
Binnenlansche granen:
Per hectoliter in uitgezochte kwaliteit f 7,00 2'1 f 7,50, verder naar deugd f 4,50 a f 6,75.
Per 100 kilo werd uitgezocht van f 8,00 tot f 8,50 en mindere naar kwaliteit f 7,00 2'1 f 7,75.
Canada tam/e bracht naar deugd f 5,30 a f 5,80 op.
Rogge was zeer weing begadigd: puike kwaliteit ontbrak. Het verkochte bracht van f 4,25 tot
f 5,00 op.
Gerst. Winter moest lager worden afgegeven. Per 100 kilo f 5,75 a f 6,60, uitgezochte
daarboven. Zomer eveneens lager. Per 100 kilo f 6,00 a f 6,50. Betere soort f 6,60 a f 6,70.
Chevalier als voren per 100 kilo f 7,25 a f 8,25.
Haver vond tot vorige prijzen plaatsing. Per Hect. f 2,10 2'1 f 3,50 en per 100 kilo f 6,25 tot
f 7,10.
Witte boonen zijn lager verkocht moeten worden. Naar deugd afgedaan van f 8,00 tot f 11,25.
Bruine boonen onveranderd f 4,50 a f 7,50 en puike daarboven.
Blauwe erwten ware in puike kwaliteit prijshoudend te verkoopen en wel van f 8,25 tot f 8,50
en extra puike nog daarboven. Verder naar kwaliteit f 6,00 2'1 f 7,75.
Kanariezaad onveranderd genoteerd f 5,50 2'1 f 7,50.

Hoogerheide, 21 maart 1901.
De landbouwcursus, gedurende dezen winter gehouden in de openbare school alhier, werd
gisterenavond door den Rijkslandbouwleeraar dhr. P. van Hoek, plechtig gesloten, in
tegenwoordigheid van bijna alle leden der Cormnissie van Toezicht, zoowel van hier als van
Ossendrecht.
Uit het door den landbouw-ondervvijzer, dhr. v.d. Linden gehouden examen naar de
bekwaamheid der leerlingen bleek, dat allen met ijver en met vrucht dezen cursus hadden
gevolgd, die in den a.s. winter terzelfde plaatse zal worden voortgezet.

Gemeenteraad te Ossendrecht.
Zaterdag 30 Maart hield de raad dezer Gemeente een openbare vergadering.
De notulen werden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
De Voorz. doet mededeeling, dat proces verbaal van kasopname gemaakt is, de boeken
werden in orde bevonden en in kas was aanwezig de som van f 4058,43‘/2.
Voorts, dat is goedgekeurd de af- en overschrijving van een post van onvoorziene uitgaven.
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Schrijven der leden van de commissie der leerplicht, dat zij de benoeming aannemen.
Dat de jaarwedde van den Gemeente-ontvanger zal bedragen de som van f 330.
Schrijven van Burg. en Wethouders van Brouwershaven, om adhesie te betuigen aan het adres,
dat zal worden opgezonden naar de 2e Kamer ter verbetering van het Hellegat.
Ook dat de verkiezing van een lid van den gemeenteraad nog niet is vastgesteld, daar men
vreesde, dat deze zou samenvallen met de andere verkiezingen, welk dit jaar gehouden zullen
worden. en de kiezers in de war brengen zou.
Daar de heer Sneep bedankt hee als lid der schoolcommissie, moest hiewoor een nieuw lid
gekozen worden.
Op de voordracht staan de dhh. G.Ch v.d. Poel en P.J. de Beukelaer. Bij stemming wordt de
heer v.d. Poel gekozen met alg. stemmen
Als laatste punt stelt de Voorz. aan de orde, de benoeming van 3 leden van het stembureau
voor de eerst volgende verkiezing.
De Burgem. is ambtshalve Voorzitter. Tot leden werden gekozen dhr. van den Eijnden met 5
en dhr. Melsen, eveneens met 5 stemmen.
Bij de stemming voor 3 plaatsvervangende leden bekwamen dhr. Sneep en dhr. Jansen, elk 2
stemmen, dhr. v.d.Moer 1 en 1 van onwaarde, zoodat herstemd moest worden.
Achtereenvolgens werden dhh. Sneep als le, dhr. A. Jansen als 2e en de heer v.d. Moer als 3e
plaats-vervangend lid gekozen.
Na de gebruikelijke vraag, of nog iemand der leden iets hee in het midden te brengen, wil dhr.
Jansen over de aanscha ing van een nieuwe lijkbaar spreken, doch krijgt geen gehoor, waama
de Voorz. de vergadering sluit.

Ossendrecht, 3 April.
De landbouwafdeeling Ossendrecht-Woensdrecht,(N-Brab. Maatschappij van Landbouw) zal
eene algemeene vergadering houden op Paasch-Maandag 8 April a.s. s'namiddags om half 5
uur, bij de wed. Brooijmans te Woensdrecht.
Tot de ondewverpen behooren: 1e verloting; 2e aankoop van een geschenk, als blijvend
aandenken, voor den heer P. van Hoek, bij zijn aftreden als Rijkslandbouwleeraar in deze
provincie; 3e aankoop van hu1pmest- en veevoederstoffen, enz.

Woensdrecht, 9 April.
In de gister-avond alhier gehouden algemeene vergadering, die door 31 leden werd
bijgewoond, werd, na bespreking van ‘n onderwerp van vertrouwelijken aard, besloten tot
aankoop van 2500 Kilo superphosphaat en 3400 Kilo Chilisalpeter, waarvan de aanbesteding
werd bepaald op 14 April a.s.
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Woensdrecht, 12 April.
Het voorloopig bestuur van de op te richten nieuwe afdeeling Ossendrecht-Woensdrecht van
den Noord-Brabantsche Christelijken Boerenbond, hee in hare vergadering, gehouden op
Woensdag 10 Apn'l, jl., bij dhr. A.A.J.A. Koolen te Hoogerheide o.m. besloten, de eerste
algemeene vergadering van leden van bovengenoemde afdeeling te doen plaats hebben op
Zondag 5 Mei a.s., ‘s namiddags ten 4 ure, in het "Hof van Holland" bij dhr. Soffers-van de
Moer te Hoogerheide.
De te behandelen punten zijn:
1. Inning contributie.
2. Abonneeren weekblad van den Noord Br. Christ. Boerenbond.
3. Kiezing van een de nitiefbestuur.
Zoodat de leden, nu reeds 84 in getal, hiervan de convocatie-biljetten kumen tegemoet zien.

Ossendrecht, 15 April.
Het gemeentebestuur heeft besloten, dit jaar slechts twee veemarkten te houden in plaats van
vier, zooals reeds jaren lang hee plaats gehad. De voorjaars paarden- en veemarkt zal nu
gehouden worden op Donderdag 18 April a.s.

Hoogerheide, 16 April.
Heden is het groot feest in het Philomenagesticht.
De Eerw. Overste Mere Laurence, herdenkt den dag, waarop zij 50 jaar geleden haar professie
deed als zuster der congregatie van het Gezelschap J.M.J. te ‘s Bosch.
De inwoners van Hoogerheide toonden hoe hoog de Eerwaarde overste dank verdient door het
degelijk onderwijs dat hunne kinderen in het gesticht genieten, want van alle huizen wapperde
het vaderlandsche dundoek. Een groot geluk voor de feestelingen was voorzeker, dat twee
harer Eerw. Zusters van hetzelfde Gezelschap het feest humier Eerw. Mere kwamen bijwonen.
Onder de talrijke bewijzen van toegenegenheid, die zij op haar feest ontving, was voor zeker
de schoonste de H. Communie, welke de Eerw. Zusters voor hume beminde overste aan God
opdroegen in de rijk met bloemen versierde kapel. Het was eene zeer aangename verassing
voor de feestelingen, dat zij uit Rome den Pauselijke zegen ontving met het portret van den
Paus. Talrijk waren ook de stoffelijke blijken van belangstelling, eene prachtige stoel, rijke
bloemstukken enz.
Het Philomenagesticht verheuge zich nog tal van jaren in het bezit der beminde en nog krasse
overste.

Ossendrecht, 18 April.
Op de heden alhier gehouden markt waren aangevoerd 15 stuks vee, hoofdzakelijk vaarzen
bestemd voor de weiden. De besteede prijzen liepen uiteen van f 120 tot f 135. Handel vrij
levendig . Slechts één buitenlandsche koopman was aanwezig.

Ossendrecht, april 2001. D. Adriaansen.
P. van Meir.

E .5 .

In Tijding 2000-3 heeft het zetduiveltje toegeslagen. Op blz. 24 vermeldden we een zielental
van 8000. Het aantal moet uiteraard 3000 zijn.
Redactie
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ZIELMISPENNINGEN

De zorg voor de armen door de familie Moretus.

Dat de familie veel voor de armen en behoeftigen deed is wel bekend maar dat de familie in
vroeger tijden ook Zielmispemiingen er voor uitgaf is door weinig mensen gekend.

Wat zijn zielmispenningen?
Zielmispemiingen dienden voor het uitreiken van geld en brood aan de annen tijdens
jaargetijden ofMissen die de overledene bij fondatie (schenking) had gesticht.
Enkele dagen voor het jaargetijde deelden de familieleden, die hiertoe het recht hadden, deze
pemiingen uit aan de armen. Deze waren dan verplicht om naar de mis te komen en daar tot
het einde voor de overledene te bidden.
Na de Mis (jaargetijde) werd dan geld en de tarwe- of roggebroden aan de armentafel
uitgedeeld, tegen inleveringvan deze zielmispenning. Z0 kwamen deze penningen weer terug
in handen van de familie om later weer te gebruiken.

Voor zover bekend zijn er drie penningen uitgegeven:
A. De eerste door Petrus Moretus overleden op 21 mei 1734

De Penning is van lood en 44 mm rond. Aan de voorzijde is een engel die met een lint
het schild met de wapens van de Petmssen vasthoudt. Op de keerzijde van de penning
staat op zeven regels D.O.M. / Fundatio / Rev. ET praeno / D. Pet Moretus / Archipres/
Et. Can / R.I.P.

B. De tweede pemiing van Simon Franciscus Moretus. Overleden op 22 mei 1758.
Deze penning is van koper en 33 mm rond. Aan de voorzijde staan op drie regels Simon
/ Franciscus /Moretus.

C. De derde van Maria, Isabella, Jacoba Moretus. Gestorven op 23 februari 1768.
Deze pemiing is van gesneden koper 36 mm rond. Op de voorzijde in 4 regels de naam
en op de keerzijde in drie regels Obiit 23 Februari 1768.

Om te weten tot welke tak der Moretussen deze familieleden behoren die deze penningen
uitgaven, volgt hier een korte beschrijving van twee geslachten n.l. 1 van Balthazar III en 2
van Balthazar IV zoals deze meestal worden aangeduid.

1. Balthazar Moretus III werd geboren op 24 juli 1646 als oudste zoon van Balthazar II en
Anna Goos.
Balthazar III trouwde op 20 juni 1673 met Anna Maria De Neuf geboren 9 september
1654. Negen kinderen werden uit dit huwelijk geboren waarvan vijf kinderen op jonge
lee ijd zijn overleden.

De andere vier kinderen waren:
- Balthazar IV geboren als vierde kind op 12 februari 1679.

- Petrus Moretus geboren als zevende kind op 12 februari 1685.

- Anna Maria Moretus als achtste kind geboren op 4 februari 1687. Deze trouwde op 24-
jarige leeftijd met Philippus Lodovicus de Pret.

- Johannes Jacobus Moretus was het negende kind en werd geboren op 17 juni 1690 en
huwde Theresia Mathilde Schilder.
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Balthazar III is gestorven op 8 juli 1696 en Alma De Neuf op 16 oktober 1714. Zij liggen
begraven in de hoofdkerk de Kathedraal te Antwerpen.

2. Balthazar Moretus IV -hierboven genoemd- trouwde op 13 mei 1702 in de St. Jacobskerk
met Isabella Jacoba De Mont, alias Brialmont, geboren op 26 oktober 1682.
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, waarvan vijf kinderen op jonge lee ijd zijn
overleden.

De andere drie kinderen waren:

- Balthazar Anthonius Moretus. Hij werd als tweede zoon op 14 maart 1705 geboren en
stierf ongehuwd op 15 december 1762.

- Maria Isabella Jacoba Moretus werd als vierde kind op 1 april 1708 geboren en is
ongehuwd overleden op 23 februari 1768.

- Simon Franciscus Moretus werd als zevende kind geboren op 29 november 1713.

Balthazar IV stierf op 23 maart 1730 en Isabella De Mont op 29 mei 1723.
Hieraan kunt u zien hoe hoog de kinderster e was bij de bevolking en niet alleen in de
onderlaag van de bevolking.

3.
Petrus Moretus (1685) van wie de eerste pemiing is, was Licentiaat in Rechten en werd in
1705 Kanumiik van de Kathedraal te Antwerpen en volgde zijn oom op, de Zeer Eerwaarde
Heer Franciscus Moretus, die op 27 februari 1705 was overleden. In 1713 werd hij Kanunnik
Graduaal Nob. Diacon. Op 29 april 1713 werd hij als aartspriester geinstalleerd.
Petrus Moretus overleed op 29 mei 1734 en werd bij zijn voorouders in de omgang van de
kathedraal begraven.
Hij hee voor zichzelf een jaargetijde gesticht in het koor der kathedrale kerk bij uiterste
wilsbeschikking op 4 april 1732 bij notaris Petrus Gerardi te Antwerpen
De fondatie werd op 28 juli 1735 voor dezelfde notaris door Simon Balthazar De Neuf, Deken
der Kathedraal en de erfgenamen gerechtelijk bekrachtigd.
De fondatie was f 4.000,-- en was verdeeld als volgt:
Aan de Capellaenen f 100,-- voor een jaarlijkse mis om 8 uur aan het altaar van de Naam
Jezus. Het jaargetijde aan het Hoogaltaar.
- 2.000 gulden aan de huisarmen
- 300 gulden aan het kerkbestuur
- 200 gulden aan de kerk van Heyst
- 50 gulden aan de kerk van Boisschot
- 50 gulden aan de kerk van Hallaer
- 100 gulden aan de armen van Hoboken
- 100 gulden aan Venerabel Kapel
- 100 gulden aan O.L.V. Kapel
- 1.000 gulden aan het Seminarie op last van een jaargetijde

4.
Simon Franciscus Moretus (1718) aan wie de tweede zielmispenning toebehoort, trouwde op
12 april 1739 met Maria Rebecca Josepha van Heurck.
In 1741 werd hij tot aalmoezenier gekozen en stierf zonder kinderen op 22 mei 1758.
Zijn vrouw stierf op 3 december 1780 als weldoenster van verschillende kerken en in het
bijzonder de St.Andrieskerk.
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Beiden liggen begraven in de omgang in de gra celder van de familie Moretus.
Over zijn testament is niets bekend.

Maria Isabella Jacoba Moretus (1708) was, zoals eerder aangeduid, zuster van Simon
Francisus Moretus en stierf ongehuwd op 23 februari 1768.
Zoals te lezen in het testament was alles nauwkeurig voorzien en beschreven. Men was
verplicht twee missen te lezen met de Psalmen tot lafenis van haar ziel, waama de uitdeling
van vij ig proeven van twee borden te samen zeven stuivers en een permissie schilling in
geld aan vijftig armen van de stad die voorzien waren van een koperen penning of loyken
waarop de naam en sterfdag is gegraveerd van de testamentrice.
De eerste uitdeling moest beginnen één jaar na haar overlijden aan het altaar van de H.
Barbara in de Kathedrale kerk.
Later, in 1779, zien we dat de proeven bestonden uit een schilling in geld en een schilling in
brood.

Deze fondatién werden met de Franse omwenteling verbeurd verklaard zoals meestal met
talrijke andere stichtingen.

Bron: Drie zielmispenningen der Familie Moretus van Jos De Beer.

Putte, april 2001. Jeanette van den Berg
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VEILING BERGEN OP ZOOM EN OMSTREKEN
EN WAT ER AAN VOORAF GING

Historisch gezien is de tuinbouw in en om Bergen op Zoom niet alleen van de laatste tijd.
In de 14de eeuw werden wannoezerijgewassen geteeld voor eigen behoe e. Ook de ‘Heer van
Bergen‘ heeft er van mee gegeten.Een eeuw later was er in zo verre reeds productie van groenten en
uit genoeg, dat er handel in werd gedreven. Ook met het buitenland. Look en juin waren bekende

handelsgewassen. Ook kruidachtigen speelden een rol. Deze werden als medicinale oppeppers
gebruikt voor diverse kwalen en ziekten.

In de l5de eeuw was er reeds sprake van transitoverkeer; b.v. van ajuin uit Duitsland, die via
Bergen op Zoom verscheept werd naar Engeland. Al doende lerend en door meer vakbekwaamheid
is men steeds meer ver jnde producten gaan telen. Hierdoor ontstond in en rond Bergen op Zoom
een levendige handel in tuinbouwproducten. Meer en meer werden deze op diverse markten te koop
aangeboden, o.a. te Antwerpen.

Buiten deze tuinderijgewassen, door hoveniers geteeld in en om Bergen op Zoom, oogstten in de
verder gelegen gebieden, de boeren hun akkerbouwgewassen. Veeteelt was ook hun zorg. Het
gevolg was, dat iedere groepering van agrariérs zich bundelde in hechte gemeenschappen.
Enerzijds werden tuinbouwverenigingen opgericht, terwijl de akkerbouwers en veehouders zich
verenigden tot boerenbonden.
Een overkoepelende organisatie werd de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond, de N. C. B.
genaamd. Deze werd gevestigd te Tilburg.

In het begin van de 20e eeuw werd er in de gemeente Bergen op Zoom, 158 ha. met groenten
geteeld. I-Iiervan waren 120 ha. asperges. Het aantal telers was om en nabij de 100. Kleine bedrij es
dus.Als de vraag het aanbod overtrof, werd er bijgekocht in de Zuid-Westhoek.
Daar die bedrijljes kostendrukkend moesten werken, kwam het hele gezin er aan te pas. Een
weekloner van 7 a 8 gulden, kon er niet af. Op de verspreid liggende perceeltjes werd zeer intensief
geteeld.
Hoveniers, ook wel preiboeren genoemd, n'chtten in de vorige eeuwen de schuttersgilden, St.
Ambrosius en St Sebastianus, op. Ook hun ‘vastenavond-vieringen', waren de voorlopers van het
Bergse Camaval. Hoveniers en voerlui gezamenlijk richtten de 'vastenavond-middag' op als
teervereniging “de Vrijheid".Dit dateert uit 1887.
Van hieruit is de optocht ontstaan, welke later als de Bergse Camavalsoptocht wijd en zijd grote
bekendheid kreeg.
De gebruikelijke kledij van de boeren was de blauwe kiel, de rooie zakdoek en het petje, zoals we
dat allemaal nog kemien. Het vrouwvolk was met een oude Brabantse muts getooid, met neusdoek
en allerhande tuig.
Dit stel tuiniers werd hierdoor een hechte gemeenschap. Het hele jaar door hard werkend en dan
afwisselend met een vrolijke noot.
Ook organiseerden zij diverse bedevaarten, o.a. naar Kevelaer en Berendrecht.
Hun voomaamste teelten waren: bonen, erwten, prei, ajuin, kno ook, wortelen, appels, peren,
noten, enz.

De grond rondom Bergen op Zoom was uitermate geschikt voor tuinbouwgewassen. Daarbij
hielden de meeste tuinders vee en paarden (tractie). De stalmest was uiteraard goed voor
grondverbetering.
Met de steeds toenemende productie, moesten zij voldoende afzet hebben van hun teelten.
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Toen de eerste veiling te Broek op Langendijk in 1887 werd gesticht, duurde het nog tot 1911 eer
er te Bergen op Zoom plamen werden beraamd om een groenten en uitveiling op te richten.
Een in 1911 gehouden lezing door de heer van der Slikke, werd een eigen veiling geadviseerd.
Op 5 februari 1912 werd deze vereniging opgericht. De grote promotor hiertoe was pater van
Mansfeld. De locatie van de veiling was aan de Oude Stationsweg.

1 I

Het eerste bestuur bestond uit de heren: v.l.n.r. ; J. Nuijten, C. I-Iopmans, J. Musters voorzitter,
pater van Mansfeld geestelijk adviseur, C. Franken en P. Cn1si0,.

Op 28 april 1912 werd voor het eerst geveild. En kleine 100 tuinders voerden hun producten aan in
eigen emballage. In het eerste veilingjaar werd voor 61.500 gulden verhandeld.
Maar! Kort na de oprichting van deze club, haakte een deel af. Zij vonden de ‘pater’ een te grote
moeial.
Deze 'rebellen' stichtten een eigen veiling, "Het Markysaat" genaamd. Deze werd gevestigd in de
van der Rijtstraat. Wie waren nu de 'zwarten' en wie de 'rooien'? Denk eens na.
De eerste opgerichte veiling heette:R.K. Boerenbond Bergen op Zoom (BBB).
In 1918 was alles weer een koekenbak in de Oude Stationsweg.

Wat hebben wij in het Zuidkwartier hier alles mee van doen?
Wel, een aanvankelijk grote groep tuinders uit ons gewest hee zich bij deze veilingvereniging
aangesloten en kregen zodoende een veilingnummer. Een niet onbelangrijke oppewlakte
tuindersgrond, was ook hier van het goede soort.
Woensdrecht-Hoogerheide richtte een tuinbouwvereniging op, onder de naam St. Andries
(vennoedelijk van huis uit een goede tuinder). Deze werd gevestigd in de locatie van Lowieke
Kuijlen (café Hofvan Holland).
Ook in Ossendrecht kwam zo’n vereniging tot stand onder de beschennende naam "St. Joseph".

Deze was toch timmermanl? Misschien kon hij goeie veilingkisten maken. Zodoende!
(Op deze vereniging komen we later iets uitvoeriger op terug.)
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De crisis rond de dertiger jaren was een sombere tijd.
Enkele opbrengst-prijzen uit die periode: lste soon asperges 20 cent per kilo, 1 kilo aardbeien 12
cent, voor 1 kilo bonen 6 cent, knolselder was 3 cent per kilo, 6 cent per kilo rode bes, 2,8 cent per
kilo prei, enz. Na 1935 werd het gelukkig beter.

Pater van Mansfeld stierf op 15-11-1941. Even tevoren, op 12-9-1941, werd door de bezetter de
hele boerenorganisatie opgeheven. Zeg maar: verboden. Hiema ontstonden de aan- en
verkoopverenigingen. Daar had het agrarisch front geen vat op.
Pastoor van Eekelen was in de na-oorlogse jaren een stuwende kracht voor de Bergse tuinders. Hij
stierf28-5-1957. Pastoor Kuipers volgde hem op als geestelijk adviseur.

Tussen al deze bedrijven door: crisistijd, bezetting, het na-oorlogse, werden voor diverse teelten
vergunningen verplicht. Organisatorisch werden door deze maatregelen evenwicht in productie en
prijspeil in de hand gehouden. Ook werd hierdoor voorkomen, dat boeren grootschalig deze teelten
zouden uitvoeren, ten nadele van de tuinders.
Later werden dan die teeltvergurmingen ingetrokken en zo werd op grote schaal b.v. prei,
winterwortelen, ijsbergsla, bonen, etc. door de akkerbouwer op contract geteeld ofze verhuren aan
conservenfabrieken, grootlevensmiddelen bedrijven, waaraan de producten rechtstreeks worden
afgeleverd.

In 1955 werden in het Bergse vakondeiwijs voor groenten en 'uit 58 leerlingen gediplomeerd.
Te weten uit: Bergen op Zoom 6, Ossendrecht 5, Halsteren 5, Putte 1, Hoogerheide 2, Roosendaal
2, Lepelstraat 1, Steenbergen 8, Meuw Vosmeer 1, Woensdrecht 4, Nispen 1, Wouw 22.

Kwam in en rond Bergen op Zoom steeds minder tuindersgrond ter beschikking, het areaal in de
buitengebieden breidde zich uit. Hierdoor kregen deze gebieden meer armslag in het
veilinggebeuren.
De veiling te Bergen op Zoom is later verplaatst naar de Moerstraatsebaan, alwaar een nlimte werd
gecreeerd op 4 ha.
Gebouwen en imichting waren in handen van architect ir. C. Sturrn. De opening vond plaats op 20-
4-1960.

Aanvoerien afzet liepen vaak niet parallel in het topoogstseizoen. Dan haalden sommige producten
de minimumprijs niet en werden 'doorgedraaid'. Als veevoer of op de afvalhoop werden die partijen
dan afgevoerd.
Leveranciers van zulke partijen kwamen er maar bekaaid vanaf. Dat was regelrecht een catastrofe.
Een kleine pleister op de wonde was een bijdrage uit de fondsenpot. Dit bijeengebrachte geld kwam
uit het 'slafonds', het 'komkommerfonds', e.d.

Door het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen in Nederland zijn voorschriften inzake kwaliteit
en soitering vastgesteld.
Eén der bekendste teelten in de Zuid-Westhoek waren wel de asperges (asparagi o icinalis).
Er was voor deze cultuur een wisselende oppervlakte van zo’n 300 a 400 ha.. Kwalitatiefwaren ze
de beste van ons land.
Het areaal is na WOH sterk afgenomen, in verband met bebouwing en wegenaanleg. Veel goede
tuingrond ging hierdoor verloren.
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Aanvoer van diverse teelten aan de veiling te Bergen op Zoom:
In 1960 aangevoerd: 10.579.000 eenheden voor . 4.310.000,--.
In 1980 aangevoerd; 19.912.000 eenheden voor .l6.2l4.000,--.
asperges in 1963 600.500 eenheden voor . 1.264.000,--.
asperges in 1972 38.600 eenheden voor .. 148.000,--.
asperges in 1981 36.100 eenheden voor .. 198.100,--.

Mijn infonnatie heb ik van: documentatie van de veiling Bergen op Zoom; gemeente-archivaris hr
C. Slootmans; Oosthoeks Encyclopedic 1932.

Het Bestuur en Commissie van Toezicht op 5 februari 1962

Zittend v.l.n.r.: A. Ooms, W. Franken, M. Nuijten, C. Franken, C. Hopmans,
Z.E.H. Pastoor M.H. Kuijpers geest. adviseur, J.A. Somers voorzitter,
C. Nuijten secretaris, P. van Elzakker, A. Adriaansen, A. Hendrikx.

Staand v.l.n.r. A. van Meel (Cormn. van Toezicht), J. Jacobs (Cormn. van Toezicht),
J. Franken (voorzitter Connn. van Toezicht) en P. Linders.
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FUSIE VEILING BERGEN OP ZOOM EN VEILING BREDA.
Coop. tuinbouwveiling RBT b.a. te Breda. Opgericht 1-1-1903.

Het aantal veilingen in Nederland is gedaald van 100 in 1968 naar 31 in 1989.
In het jaar 1988 werden plannen gemaakt tot samenvoeging van veiling Bergen op Zoom bij veiling
Breda.
De ledenbestanden bestonden toen uit i 100 te Bergen op Zoom en in Breda waren het er 1382.(dit
waren er in 1954 nog 4946)
De gezamenlijke omzet zou na een 1S16 248 miljoen gulden zijn.

De totale omzet van alle Nederlandse veilingen in 1988, kwam op 3.236 miljoen gulden. Breda en
Bergen op Zoom zouden 7,7 % scoren.
Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 1-11-1989 waren van de veiling te Bergen
op Zoom 90 leden aanwezig.
Unaniem werd besloten aan te sluiten bij de veiling te Breda. Met applaus werd dit voorstel begroet.
Het enige nadeel was de afstand te overbruggen.
Per 1-1-1990 werd het gezamenlijk: RBT Breda.

Even een vergelijk van aanvoer van enkele producten.
We noteren over 1988, alles per duizend eenheden:

Bergen op Zoom Breda
147andijvie kilo's 6604

bloemkool stuks
sperciebonen
komkommers stuks 4828
spitskool kilo's 61
breekpeen kilo's 293
prei kilo's 1511
kropsla stuks 4408
tomaten kilo's 2163
witlofkilo's 190
aardbeien kilo's 1290
appelen kilo's 698

216
1814

1629
483

43944
1097
1811

14756
11790
19557
5654
8434
1917

rode bes kilo's 24 67
framboos kilo's 17 104
peren kilo's 170 398
pruimen kilo's 43 7
aardappels kilo's 511 2576
(Uit: Productschap Groenten en Fruit.)

Toekomstplannen, nu al op grote schaal uitgevoerd, houden in, dat voorverwerkte verse groenten,
enkel of gemixt, gezuiverd en gesneden worden verpakt. De consument kan deze kant en klare
producten zo de pan in verwerken, zowel gekookt als rauwkost. Enkele gespecialiseerde bedrijven
zijn hier al grootschalig mee bezig. (gezien in Oogst 27-2-1998)
Nog even en we behoeven het voorgekauwde voedsel alleen nog maar te slikken. Gemakkelijk voor
tweeverdieners en alleenwonenden.
Natuurlijk worden aan dit product hoge eisen gesteld op zuiverheid, hygiene, houdbaarheid,
kwaliteit, verpakking en of er geen residuen van bestrijdingsmiddelen e.d. in zitten.Dit alles vraagt
een gedegen controle, zowel op het land van herkomst als in de verwerkingsbedrijven.
In 1996 werd reeds voor 450 miljoen van deze materie omgezet.
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Op 20 maart 1927 werd te Ossendrecht de R.K. Tuinbouwvereniging St. Joseph opgericht.
Er werd gestart met 13 leden.
Het voorlopig bestuur werd gevormd door: Joh. Jacobs, voorzitter; Gust Jansen,
secr./penningmeester en kapelaan de WelEerw. Heer Florimond van Putte als geestelijk adviseur.
De eerste ledenvergadering, inmiddels uitgegroeid tot 30 leden, vond plaats op Woensdag 28-11-
1928 in het lokaal van de gezusters Ansems.
Bij stemming werden als medebestuurders benoemd: Sjefvan den Bergh en Gidus Simons.
Leden van de adviescommissie werden: M.C. van Meir en W. Verbrugge.
Lidgeld werd bepaald op 1 gulden per jaar. Opening en sluiten van de vergaderingen beginnen en
eindigen met de Christelijke groet.

In 1929 werd in Ossendrecht geteeld: 6 gemet aardbeien, 13 gemet vroege erwten, 13 gemet
krombekken, 32 gemet zwarte bes en een x aantal gemeten asperges.
Verkoop van de producten werd aangeboden aan: de conservenfabriek te Stabroek, Hero te Breda,
Westraten te Krabbendijke en de veiling te Bergen op Zoom.
Het vervoer werd besteed aan Adr. Sebrechts, tegen het tarief van: 0,70 cent per 100 kilo
(100/300), 0,50 cent per 100 kilo (300/700), 0,40 cent per 100 kilo (meer dan 700 kilo).

In 1930 leverden de gezamenlijke tuinders aan de veiling:
2297 kilo asperges, opbrengst . 946,24
15655 kilo zwarte bes opbrengst 1363,82
18671 kilo opbrengst 1002,92
2544 kilo framboos opbrengst 345,08.
1168 kilo erwten opbrengst 82,52.
1710 kilo pruimen opbrengst 278,28.
Diversen opbrengst 16,44.

Pn'jzen per product, gemiddeld per kilo in 1931:
Asperges 30 cent, aardappelen 4,1 cent, aardbeien 9,8 cent, erwten 7,8 cent, zwarte bes 16,3 cent,
kersen 25,3 cent, bonen 7,3 cent’ appels 11,4 cent, framboos 16,2 cent, peren 5,1 cent, rode bes
9,7 cent, bloemen/bos 2,7 cent, kruisbes 5,- cent, sla per 100 - 80 cent, pruimen ?, bramen 42 cent.

In totaal geleverd in 1931: 58.229 kilo voor 8551,60
In totaal geleverd in 1940: 126.625 kilo voor 20723,45
In totaal geleverd in 1950: 100.303 kilo voor 50174,67.

Ledenbestand in 1940: 57, in 1946: 91.
In 1954 was Louis Goris 25 jaar secretaris.
Op 16 maart 1954 reikte de Edelachtbare Heer Burgemeester, F.J.A.T.M. Vos de Wael, aan de
volgende personen een tuinbouw-diploma uit: C. v,d, Bogaert, F.J. Bogers, Ant. de Dooij, Ad
Emst, Jos. Gonis, Fr. Hendrickx, H. Jansen, Ant. Koolen-Jansen, Ant. Koolen-van den Bergh, Ant.
Koolen-Buijs, Ant den Ouden, B. den Ouden, Jac. Paardekam. Afgewezen: geen.
De eindles vond plaats in "de Pn'ns" van L. de Moor.

Het voorzitterschap, tijdelijk waargenomen door de heer Fr. Leijten, kwam weer terug bij Joh.
Jacobs. In 1958 nam Frans van Dijke, het secretariaat over van Louis Goris.

In 1960 werd geveild: 195.298 kilo/stuks, voor 119.960,58.
Het lidgeld wordt in 1965: 4 gulden.
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De 40 jarige tuinbouwvereniging leverde 346.949 kilo/stuks voor . 205.139,80.
Het lidgeld wordt in 1969: 11 gulden.

Veilingvereniging Bergen op Zoom wil dat de buitengebieden toetreden tot één gemeenschappelijke
vereniging. Ossendrecht wijst dit af en blij zelfstandig.
Het lidgeld wordt in 1976: 15 gulden.
In 1975 was de omzet f.l. 253.612,99 netto.
Het jaar daarop, 1976, was een rampjaar, wegens extreme droogte en hitte.
De opbrengst was in dat jaar f. 84.204,52.

In 1977 werd het 25 jarig bestaansfeest gevierd. En! Wonderlijk: het jaar daarop, 1978, viel het
doek voor de: R.K. Tuinbouwvereniging St. Joseph in Ossendrecht. Was de naam van die
timmerman toch wel goed gekozen?
Het laatste ledental bedroeg: 13. Ook zo’n ongeluksgetal!

Detailhandel in Groenten en Fruit.

De naam Lisa is een begrip in Ossendrecht en Veiling B.o.Z.
Alle andere Lisa's niet te na gesproken: bedoeld is hier mevrouw Elisabeth Schroeyers-Hugens.

Als jong meisje hielp Lisa haar vader, Jan Hugens, in de tuinderij met het oogsten van aardbeien,
zwarte bessen en asperges. Ze had alleen wat moeite om de mandjes met zwarte bes vol te krijgen.
Degene, die met deze zwarte vruchtjes te maken had, zal dat zeker beamen.
Lisa hielp haar broer Kees met het aan de man/vrouw brengen van allerlei soorten groenten en 'uit.
Paard en wagen was hun gespan. Broer Kees kocht de producten op de veiling in Bergen op Zoom
onder het kopersnummer 80. Lisa zou later dit nummer van hem overnemen, toen haar broer ziek
werd. Zodoende duikelde zij in de negotie, welke haar na aan het hart lag.

Lisa ontpopte zich als een zakelijke vrouw. Verstandig, gemoedelijk en zeer attent op hetgeen zij
verhandelde. Zij dwong respect afbij haar collegae-kopers op de veiling, die grotendeels uit mannen
bestond. Men had aan haar een goede partner.
Lisa kocht altijd kwaliteit en dat ging haar goed af.
Op 18 jarige lee ijd behaalde zij haar rijbewijs en ze kocht gelijk een blauwe Fordbestel, die zij
samen met haar man, Charles, 24 jaar lang door de Ossendrechtse straten liet starten en stoppen,
starten en stoppen, enz.
Bij Marianne in de Meermarkt heeft zij, Lisa met haar personeel, 13 jaar een groenten- en
uitverkoopstand gehad.

Sporadisch zal er bij Lisa een rotte pruim te vinden geweest zijn. Alleen een goed, gezond product
was haar stelregel.
De sortering aan groenten en uit, was bij haar zo, dat ze eenieder kon gerieven. Exotisch uit, wat
ze in Antwerpen aankocht, maakte haar marktaandeel compleet.
Lisa Schroeyers vind het bijzonder erg, dat de veiling te Bergen op Zoom werd overgeheveld naar
RBT Breda. De gemoedelijkheid was weg.
Middels grossiers wordt ze nu bevoorraad. Haar verkoopproducten nemen thans doorgang in
supermarkt Gol , alwaar haar talrijke klanten, Lisa en haar medewerkers, al weer lang gevonden
hebben.
Wij wensen Lisa en haar schoondochter Anita, succes in het verdere verloop van deze mooie,
gezonde handel. Laat ons hopen, dat dergelijke soonen van detailhandel in hun bestaansrecht
mogen blijven doorgaan!
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Nog een Groenteboer. Allee! een tussentij dse, dan toch.

Ludovicus Musters, geboren op 4 augustus 1879, trouwde op 5 november 1910 met Elisabeth van
Dooren, geboren op 10-9-1880.Beiden uit Ossendrecht.
Ludovicus, beter bekend als de 'kruifel', ging na zijn trouwen in Duitsland werken. En wel in de
mijnen te Stettin en Dullemen, helemaal tegen Polen.
Later werkte hij bij boer Snoeks te Zandvliet. Deze landbouwer had een kavel met witte kool. Dit
werd de start voor Lowie Musters, om deze groentensoolt uit te gaan leuren. Ook in Ossendrecht,
Putte, enz.
Van ‘t een komt ‘t ander en zo ging deze man met paard en kar de baan op. Eerst verkocht hij
petroleum. Later lag het zwaartepunt bij groenten en uit en aardappelen.
Waarom liep Lowie een beetje ongelukkig? Wel, als klein kind zijnde was het ene voetje bevroren.
Het was zo erg, dat het ventje op dat ene beentje bijna geen steun had.
Een dokter? Wie en waar? en dat kostte geld. Trouwens de schade was al te groot. Het ene beentje
was een zogenaamd 'horlevoetje'.
In ieder geval, het belette hem niet, zijn dagelijkse toer te doen met zijn producten.
Bij zijn assortiment waren ook sinaasappelen en bananen.
Ouderen onder ons kennen nog wel die slogan:

Waarom, waarom, zijn de bananen krom?
Dat moet ge maar aan 'kruifels' vragen,
Hij verkoopt ze alle dagen!

Lowie Musters heeft ook dienst gedaan als bewaker. Ongeveer 2 jaar bij de families Fons Philips en
Toon Mattheeussens.

Toen de Waterleiding Mij. Zuid Beveland in Ossendrecht haar tenten op ging slaan, kwam daar een
massa materiaal bij kijken. Onverantwoordelijk om dat zo maar onbeheerd en onbeschermd daar op
te slaan. Twee sollicitanten werden opgeroepen voor de bewaking. En wie werd er uit gekozen?
Een geroutineerde in het vak natuurlijk. Dat kon niemand beter doen dan Lowie Musters.
Daar het veel nachtwerk zou zijn, mocht hij een wapen dragen, een revolver, en daar hij al eens op
een haasje geschoten had, vond Lowie dat wel to

Er gebeurde maar niets. Het werd hem te saai. Ook was hem ter ore gekomen, dat hij overbodig
zou zijn. Ontslag dreigde. Op een late, donkere avond werd er een stel nieuwe planken verplaatst
naar de rand van het bos. Plots klonken twee schoten! Een ingenieur, die nog stevig bouwplannen
zat te maken voor de volgende dag, kwam verschrikt naar buiten stuiven. De verbouwereerde,
ijverige bouwkundige, zag de bewaker aan komen lopen en deze ve elde aan de ingenieur, dat de
diefbetrapt was. De dader was gevlucht! De bewaker mocht aanblijven!

Ludovicus, met zijn bijnaam “kniifel”, had de volgende broers en zussen: Kees (Slob), Sjef (Saai),
Jan (Leier), Sjaak (Fluit), Piet (Gilles), Arjaan (Knook), Beth, Wies en Kaatje. Wies en Piet waren
een tweeling.
Waar Lowie zijn marchandises inkocht weet ik niet.
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Wederwaardigheden inzake Veiling Bergen op Zoom e.o.

0 Directeur/voorzitter van de veiling waren: P. van Eck, Van Dort, J.A. Somers, H. Augustijn, P.
Franken.

0 C. Hopmans is 36 jaar bestuurslid geweest.

0 De nieuwe veiling aan de Moerstraatsebaan kostte . 680.000,--

O Aannemer was A. de Kok te Bergen op Zoom.

0 De afdelingen: Bergen op Zoom, de Zuidwesthoek, Tholen, Wouw, Steenbergen, Halsteren,

Lepelstraat, Moerstraten, hadden gezamenlijk zo'n 400 leden.

0 Voor 1940 was Bergen op Zoom de grootste aspergeveiling van Nederland met een dagelijkse
aanvoer van 10 a 30.000 kg. per dag.

O Een brand verwoestte de grote veilinghal.

0 Een tuinder/leverancier zijn tomaten werden afgekeurd. Problemen! Tuinder woest. Hij drukt de
keurmeester met zijn gezicht in doos tomaten. Keurmeester vond dat niet leuk. Wie lachte het
laatst?

0 Een grote a iemer/exporteur van veiling Bergen op Zoom was Jac. van Namen uit Dordrecht.

0 De laatste jaarvergadering van de veiling Bergen op Zoom en omstreken vond plaats op 6 april
1990. Er was een mime kas-reserve.
De eerste Boerenleenbank is opgericht in O.Brabant in 1898.
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0 Greenery is een overkoepelend orgaan van alle veilingen in Nederland. Behalve die van Zuid
Oost-Nederland (ZON), te Grubbenvorst/Venlo. Deze is nog de enige zelfstandige in
Nederland.

0 Fatels (Holland Crop), met bedrijven te Ossendrecht, Berlicum en een in ‘t Westland, is met
toedoen van het groot-winkelbedrijfAlbe1t Hein, van start gegaan.

0 A 16I‘I16fS/l(0p6I‘S, lid zijnde, betaalden 4% veilingkosten.

O A iemers/kopers, geen lid zijnde, betaalden 7% veilingkosten.

0 Fatels had een overeenkomst aangegaan van 2% idem.

Een advertentie uit Groenten en Fruit anno 1944:
Tabaksplanten voor rook- shag- of pruimtabak. A iame minimum 100 stuks anco, per 100 stuks
. 2,50 met gratis cultuur-beschrijving. Walraven-den Dekker Hillegom.

M l

I
Laatste veilingdag Bergen op Zoom

Met v.l.n.r.: Marleen van Hooijdonk, PietHagenaa1s, Wannes Groot, Chiel Maas
Harry Vriens, C. Versijp (Bruis), Toon Hagenaars (van de klok) Jan Musters, ’
Marcel Franken, Toon Roelvink, Carlo ?, Jan Bruijs, C. Nelisse, A. Hagenaars (grossier).

Ossendrecht, april 2001. D. Adriaansen.

36



DIENSTPLICHT

Inleiding
Begin jaren 60 was het normaal dat je “onder dienst”geroepen werd om ‘een eventuele aanval
van de Russen met zijn satelieten te weerstaan. (De Russen waren onze vijanden, weet u
nog?)

De lengte van de periode voor het dragen van “s lands wapenrok” was afhankelijk van het
“wapen” waarbij je dienst moest doen en duurde van 18 tot 24 maanden, of bij een kader-
opleiding, 27 maanden.

Het begon op 18-jarige leeftijd met een formulier van de gemeente dat ingevuld moest
worden, in de meeste gevallen gevolgd door de mededeling dat je dienstplichtig was.
Op 19-jarige lee ijd kreeg je een “vrijvervoer” toegestuurd en moest je ter keuring naar
Breda, tenminste de jongens die in de zuidwesthoek woonden.
In het jaar dat je 20 werd kwam de oproep om je te melden bij een of andere kazeme en begon
je aan je recrutentijd van drie maanden, met een dagsalaris van 75 cent.
Na deze periode werd je als geoefend soldaat beschouwdl en werd je salaris “opgetrokken”tot
1 gulden per dag. Dit moeten we niet al te negatief zien, want “kost en inwoning” waren vrij,
evenals éénmaal per drie weken! een vrijvervoer.
Bovendien was het voor veel jongens dé gelegenheid om eens iets verder te kijken dan onze
dorpjes. Bij velen komen de buitenlandse oefenplaatsen nog steeds als leerrijke ervaringen
naar boven.

We hopen dat de nazaten van de “jongens van toen”voldoende informatie kunnen vinden voor
eventuele navorsingen; het legemummer zal hen hierbij ongetwijfeld kunnen helpen.

We laten nu een aantal ex-militairen zelf aan het woord, soms kort, sommigen wat langer.
We willen hierbij opmerken, dat in deze Tijding niet alle inzendingen geplaatst zijn, maar dat
deze later beslist nog aan bod komen.

Het woord is aan:

“Korps Mariniers”

Voor mijn diensttijd (verplicht) in 1954 ging ik eerst naar Doorn en daama kreeg ik een
opleiding voor landingsvaartuigen op het eiland Texel.
Sneeuw en vorst, steenkoud; al die tijd in tenten, maar ja het moest voor het goeie doel en
gelijk was ik 6 weken van de plattebuis-kachel en moederschoot.
Daarna enkele maanden terug naar de kazeme in Doorn (Van Braam- Van Houtgeest
Kazerne) en de nodige injecties voor de tropen (Nieuw Guinea afdeling De West).
Nou het werd door plaatsing De West. 20 Dagen varen met de Oranjestad, een grote boot,
maar onze hutten onderin gingen schommel-de-schommel en diverse makkers lekker zeeziek.

Na die 20 dagen aankomst op Curacao naar Suf santkazerne. Daar verdeling Aruba of aldaar.
De enige West-Brabander (ook uit Hoogerheide) Lowie Schuurbiers was enkele weken voor
mij vertrokken -hij slaat nu nog de grote trom bij de Edleweisbuben — die wachtte mij op,
maar helaas moest ik even vijf dagen elders vertoeven. Jammer. Nadien wacht gaan lopen op
een buitenpost en zo begon de jungletraining voor het geval dat.
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De pad banen in de “bush — bush”

Kijk, dan wisten we ten minste waar we aan toe waren als er moeilijkheden mochten komen.
Daama 14 dagen weg, weer even rust -kazernedienst- en veel sport. De volgende stap weer
de bush in, dan weer wachtlopen buitenpost. Maar de tijd vloog, ondanks de hitte van die
koperen bol in de lucht.

Op een zeker moment kwam er bericht dat Koningin Juliana en Pn'ns Bernhard een trip
gingen maken langs de Nederlandse Antillen en een peloton of twee mariniers moesten mee
voor bewaking, dus al wat voor handen was moest mee. Een prachtige tijd. Wel provisorisch
materiaal; van die bootjes die geroeid werden door de plaatselijke bevolking en H.M. met de
jeep de rotsige bergen in en overdag volksdansen en een soort festiviteiten van de bevolking.
Aruba, Bonaire, St. Eustatius, Saba, St. Maarten, toen alles nog schamel, maar voor mij een
geweldige ervaring.
De tijd was zwaar toen: overdag bewaking, ’s avonds en ’s nachts de wacht en tussendoor nog
het witte tropenpak aan en parades lopen.

Na al die belevenissen weer tenig op onze basis en ik mocht naar het vliegveld Hato om
wacht te gaan lopen boven op zo’n Tjot (berg) en daar ontmoette ik weer een Brabander, een
vliegtuigmonteur, Joep Melis (toen uit Breda). Dat was schouderkloppen. Later is deze man
bekend geworden in Hoogerheide en omgeving als politieman en ook als Prins Carnaval.
Zo vloog de tijd voorbij en werd door diversen ‘thuisgevaren’ of met het vliegtuig. Ik kwam
met een groep na bijna 14 maanden wat later. Veel ervaring, mensenkennis en kameraadschap
rijker. Een tijd nadien ben ik getrouwd met mijn Marie, waarmee ik verloofd was toen ik uit
Nederland vertrok en we hebben het nog steeds leuk samen en gelukkig maar.

Houdoe, Lon van Zundert
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Een dagje vrij. De pad naar de marinierskazerne

De Koninklijke Marine

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over mijn diensttijd bij de Koninklijke Marine.
Op de eerste plaats wil ik opmerken dat dit stukje niet spectaculair zal overkomen omdat ik
niet heb gevaren. Ik ben van lichting 52/52, geboren te Woensdrecht op 28 september en toen
wonende Rijzendeweg 21.
Bij keuring in 1951 opgegeven als le voorkeur de Koninklijke Marine en als 2° Koninklijke
Luchtmacht. De voorkeur voor de Marine was mij ingegeven, omdat ik hoopte het vak van
elektricien te kunnen voortzetten.

In Voorschoten ben ik in 1951 gekeurd en psychologisch getest voor de Marine en
goedgekeurd.
Op 18 april 1951 is mijn werkelijke diensttijd aangevangen. Voorschoten was het opkomst-
kamp van de Marine, waar we wederom uitgebreid medisch werden gekeurd, psychologisch
getest en voorzien van kleding en hangmat.
Na een week werden we overgeplaatst naar het kamp Hilversum voor de elementaire
dienstopleiding, zoals de krijgstucht, rangen en standen, staatskunde, de inrichting van
schepen, het touw- en staaldraadknopen, marcheren, wachtlopen, schieten en het nummeren
van kleding enz.

Het nummeren van kleding, hangmat en dekens en het schieten is mij het meest bijgebleven.
Ongeveer een week ben ik bezig geweest mijn stamboeknummer 85722 zo’n 60 keer, de
cijfers in kettingsteek aan te brengen.
Wat het schieten betre onder leiding van de mariniers op de schietbaan, bleek al snel dat als
je de schietschijf raakte mocht je maar vijf maal aanleggen, dus wat doe je er naast
schieten. Mogelijk waren de kogels nog op de bon.
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Wachtlopen in Hilversum was 1 op 3, wat
betekent dat je één op de drie dagen niet
vrij was ’s avonds en in het weekend.
De dagindeling was 8.00 ’s morgens tot de
andere dag 8.00 ’s morgens en 4 uur op en
8 uur af. De hondenwacht van 24.00 tot
4.00 uur in de nacht was de moeilijkste
wacht.In Hilversum werd er wachtgelopen
bij de toegangspooxt, wachtposten rondom
het gehele hekvverk, de betonnen boot, het
badhuis, de munitiebunker enz.

Na ongeveer 3 maanden ben ik
overgeplaatst naar Tokkum in Amsterdam
voor de opleiding van zeemilicien
elektromonteur. Daar ik ongeveer drie
weken voor de opleiding aankwam in
Amsterdam, heb ik allerhande werkzaam-
heden moeten uitvoeren. Een van die
werkzaamheden betrof het “psalmen
zingen” op het mooie houten schip uit de
17° en l8e eeuw “De Buffel”.

Bij de marine hee “psalmen zingen”
niets met het geloof te maken, maar met
het houten dek schuren met een steen,
zand en water. Door mijn goed gedrag
hoefde ik niet meer te schuren maar mocht
ik van de Bootsman de brandslang
hanteren.

Totdat ik, spelenderwijs met de jongens, niet komende uit de koekoek, maar de Bootsman
door en door natspoot, dus werd het weer “psalmenzingen”.
De Bulfel ligt nu in het maritiem museum te Rotterdam.

Daama is de opleiding begonnen tot elektromonteur, die drie maanden hee geduurd.
Deze opleiding heeft mijn kennis verhoogd op het gebied van gelijkstroom, communicatie en
vuurleiding. Na de opleiding in Amsterdam werd ik geplaatst op De Hr. Ms. Jacob van
Heemskerck te Vlissingen als elektromonteur.
De Hr. Ms. Jacob van Heemskerck (kruiser) en De Hr. Ms. Florus (kanonneerboot) lagen
beiden opgelegd tegen elkaar in de buitenhaven van Vlissingen. Beide schepen dienden als
opleidingsschip voor beroepsmatrozen. Deze jongens waren net 16 jaar of ouder.

Mijn wachtdienst bestond uit één op de drie dagen storingsdienst Bij zonsondergang de
dekverlichting uitdoen, bij zonsopgang verlichting aan doen en ’s avonds en in het weekend
plaatjes draaien.
Tot 15 januari 1954 heb ik mijn diensttijd voltooid op de voornoemde kmiser.

Breda, april 2001. Louis Verbeek.
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Een groene baret

..;.4,~M_

Een speciale glijbaan (kabel)
voor commando’s

Sjef Verbraken, geboren 25-06-1941
Lgn 410625411 commando’s
Sept. 1960 Kazeme te Venlo
Juni 1962 Engelb.v.Nassau Roosendaal
2 maanden tentenkamp Rucphen
Eenafmattingsweek vanuit Limburg, eerst diverse afdalingen in de steengroeven toen mars
van Limburg naar Roosendaal
Ik heb een half jaar in Bergen Belzen gelegen in verband met het opbouwen van muur Oost-
West Duitsland.
Diverse oefeningen in de bossen van Ossendrecht. In de winter geslapen in tenten en met alle
kleding aan. Schoenen deden we niet uit, want dan konden ze er ’s morgens niet meer in van
de kou.
De laatste weken van mijn dienst zat ik in Honen Duitsland. Wij kregen opdracht een mars te
lopen van Honen naar Oldenzaal; vier uur mars, 4 uur rust, dag en nacht.
Na aankomst in Oldenzaal zijn we met groot verlof gegaan.
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De watersnood in 1953 - Ingrijpende ervaringen

C.Koolen, geboren 19-07-1931
Lgn. 310719194 Limb. Jagers
1 april 1952 Kazeme te Roennond
20 november 1953 Legerplaats Oirschot
Toen de watersnood uitbrak werd ikopgeroepen via de kansel in de kerk.
Ik ben eerst naar De Aanwas bij Janus van Meir koeien uit het water gaan halen en ik ben
naar legerplaats Nunspeet gegaan.
Van daaruit naar Steenbergen, toen verder naar Zijpe en zijn daar met de pont overgevaren.
Daar hebben we in een spoorwagon geslapen en zijn de volgende dag terug gegaan naar
Welberg in verband met overstromingsgevaar. Daar hadden we een dag vrij en ik ben toen op
de ets naar Ossendrecht gereden. ‘s Avonds weer terug en ik ben toen in Bergen op Zoom
door de militaire politie aangehouden met de vraag waar ik naar toe ging. Ook brandde het
achterlicht van mijn ets niet en dat moest ik laten herstellen.
Vanuit Welberg zijn we naar 19 bij Rilland gegaan voor het vullen van zandzakken.
Nadien zijn we vanuit legerplaats Ossendrecht met am bievoertuigen kadavers gaan
opruimen op het eiland Tholen.
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J . van Hoof met G. Kil

J. van Hoof, geboren 20-01-1931 Ossendrecht
Ik ben op 6 juli 1952 opgekomen in de Coudehom Kazerne in Haarlem — “Zware Luwa”.
Op 24 januari 1954 ben ik met groot verlof gegaan.
Ik werd op zondagmorgen opgeroepen om mete melden voor de watersnoodramp.
Ik ben vanuit de Kazerne uit Den Haag getransporteerd naar Spijkenisse.
Het is niet te beschrijven wat ik daar zag. Dooie koeien, varkens, schapen, kippen en het
ergste was dat we een dode vrouw vonden in een heg. Deze is toen opgehaald door het Rode
Kruis. Zelf ben ik ook gewond geraakt en werd ook behandeld door het Rode Kruis. Dit ter
voorkoming van diverse infecties.
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Water, veel grauw water!

Gat in dijk te Geertruidenberg

A.Michielsen, geboren 31-10-1931, Limb. Jagers.
April 1952 Kazerne ‘.7 Blen'ck.
November 1953 Kazeme ? Grave.
Ik heb meegemaakt dat een militair zich ophing in zijn cel met behulp van een laken.
Korporaal van Dienst bij oproep watersnood. Geertruidenberg vrijwilligers
Boot oppompen en toen naar Knotwilg. Daar vonden wij vijf doden (man, vrouw en 3
kinderen) die wij er zelf uitgehaald hebben. Er zat een tak boven en onder klem. Hij moest
een hand afzagen omdat de vingers niet meer open gingen.
Hij hee ongeveer vijf weken lang met am bievoertuigen kadavers opgehaald. Die kadavers
werden afgevoerd en verbrand.
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J . Dekkers, geboren 08-08-1931 (stoottroepen)
Nov. 1951 Frederik Hendrik Kazerne Vught
Eind 1953 Legerplaats Oirschot

Ik was tijdens de watersnood in Lage-Zwaluwe, Rilland en Nieuw-Vossemeer.
We hebben met rubberboten mensen van huizen en boerderijen gehaald. In Nieuw Vossemeer
zijn we naar een boerderij gevaren om het gezin te redden. Net voor de boerderij stond een
paard op een mesthoop. Toen we daar voorbij voeren sloeg het paard het bootje om.
Wij hebben ook veel geoefend op De Harskamp.
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Met een grijns _

....... ..achter het stuur

P. Hugens, geboren 20.06.1932
Lgn 300620135 Verbindingstroepen
Juni 1952 Seijpestein Kazeme. Utrecht
Mei 1954 Legerplaats Oorschot

Ik was tijdens de watersnood op Goeree Over akkee
Ik werd ‘s zondags vanaf de preekstoel opgeroepen om mete melden.
Ik vrijwillig meegegaan om te helpen bij de watersnood. Daar aangekomen waren koningin
Juliana en prins Bernhard ook aanwezig.
We zouden met een klein heli worden overgevlogen naar een hooggelegen boerderij met
onder de heli een soort brancard waar we op moesten gaan liggen met verb. apparatuur. Dat
hebben we geweigerd. Prins Bemhard hee : er toen voor gezorgd dat we in een grote
helikoper konden. De piloot was er eerst geen voorstander van omdat deze helikopters
bestemd waren om mensen te redden en niet om militairen te vervoeren. Ik heb ongeveer 3
weken verb.werk gedaan op Goeree. Verder ben ik ook op oefening in Duitsland geweest.
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T Sjouwen voor het bouwen van een Baileybrug
L Bouwen van een pontonbrug

.. .,;.1._.» ;,.;;=;;- iii;

3»=..- ...=»===-=3...-=-==-;

C.M. v.d. Bergh, lichting 58-2 hee vanuit Lunettekazeme in Vught als genie-militair door het hele
land en in West-Duitsland vele bruggen “gebouwd”.
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Peletonswerk rondom één van de voertuigen

Een echte statiefoto
Stan Huijgens met een
staande Levien van Hoof

Stan Huigens, geboren 30-3-1932
Lgn. 320330136 Verbindingstroepen
2 maart 1952 Houjel Kazeme Utrecht

28 april 1954 Palm Kazerne Bussum

Ik heb de oproep voor de watersnood gehoord via de radio. Ik meldde me op het
Markiezenhof te Bergen op Zoom en ging vandaar naar Utrecht en toen naar Ouwetong
Dirksland.
Daar werden veel voedselpakketten gedropt met helikopters. Wij zelf gaven daar het weer en
de waterveranderingen door t.b.v. de heli’s. Ik ben daar ongeveer 3 weken geweest. Wij
hebben daar een man in een boom gezien die volgens de mensen daar al 4 dagen zonder eten
en drinken zat. Toen ze er met am biewagen heen reden is de man dood uit de boom
gevallen.
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A. Kil, geboren 24-11-1931
Lgn. 311124201 Zware.Luwa
1952-29 juli Coudehom Kazeme Haarlem
1954- mei Legerplaats Ossendrecht
6 weken rekrutenopleiding Haarlem
4 maanden kaderopleiding Cort Heiligers Bergen op Zoom
Van daaruit als korporaal naar de Legerplaats Ossendrecht waar ik iedere twee maanden
nieuwe rekruten opleidde. Wij hebben zeer vele oefeningen gedaan in de bossen rondom de
kazerne.
-Watersnood- Ben in februari met een groepje soldaten naar het eiland Tholen gegaan voor de
bewaking van het eiland. De oproep voor de watersnoodramp heb ik via radio gehoord.

Ten slotte,

Menen we Gust Kil te moeten bedanken voor zijn navorsingen naar lee ijdsgenoten uit de
Zuidwesthoek die tijdens hun militaire dienst de watersnoodramp meegemaakt hebben.

De redactie.
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VLIEGTUIG IN OMGEVING VAN PUTTE OMSTREEKS 1910

Foto C. Hoeckx

Henry Faman III eerste vlucht 6 apn'l 1909 voorzien van een zeven cilinder Gnome motor van 50 pk

Foto C. Hoeckx

Wie kan infonnatie geven over de mensen en plaats?
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MEIDAGEN IN 1940 IN PUTTE

Foto A. v.d. Berg-Buijs

Messerschmitt Me 110 vliegtuig, neergestort tussen Putte en Zandvliet. Meest gebouwde
vliegtuig in de geschiedenis van de luchtvaart (35.000)

i

Foto A. v.d. Berg-Buij s

Wederom graag informatie over plaats en gefotografeerde mensen.
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Hierbij bieden wij u een overzicht van de artikelen welke in de bovenstaande periode

INHOUD TIJDINGEN 1990 — 2000

geplaatst zijn.
De vaste rub eken “doelstellingen, samenstelling bestuur en werkgroepen” zijn hierbij niet
opgesomd. De schrijvers van de artikelen staan tussen haakjes genoemd.

1990 — 1

\IO\U\-l>U~)l\)>—'

Markante guren uit de Zuid-Westhoek. (Soffers/Moors/Suykerbuyk)
Het oude dorp Ossendrecht. (R.J. van den Bergh)
Schatten uit de polder. (K.J. Rosskamp)
Wetenswaardigheden over de polders. (Werkgroep Toponymie — C. van Opdorp)
Van wat verdween (P.J. van den Bussche)
Toespraken bij de opening van het Streekmuseum. (L.Timmermans/A.van Gils)
Oos Ostrechts Dialect. (A.Hugens - Verbrugge)

1990 - 2

\lO'\UI-l>UJl\)>-*

Plattegrond Ossendrecht. (redactie)
Schatten uit de polder. (K.J. Rosskamp)
Karolingisch maaltijdafval, Woensdrecht. (T. de Jong)
Huijbergen en het veen. (H.J.M. Thiadens)
Brieven uit 1844. (E. Suijkerbuijk)
Van wat verdween .... .. (P.J. van den Bussche)
Oos Ostrechts Dialect. (A.Hugens - Verbrugge)

1990 - 3

Kil-bUJ[\)>—|

Opgraving aan de Peeberg. (K.J. Rosskamp)
Wetenswaardigheden over de polders. (Werkgroep Toponymie — C. van Opdorp)
Van wat verdween ..(P. J. van den Bussche)
Toponiemen, Putte. (H.J.M. Thiadens)
Oos Ostrechts Dialect. (A.Hugens —— Verbrugge)

1991 — 1
1

2
3
4

Enkele boerderijen op het oude Hoogerheide, deel I. (C.J.van 0pd01'p, P.J. van den
Bussche en E. Suijkerbuijk)
De Vlucht, 1583 — 1593. (R.J. van den Bergh)
Van wat verdween Deel IV Café “Polderzicht” op Calfven (P.J. van den Bussche)
Oos Ostrechts Dialect. (A.Hugens — Verbrugge)

1991 — 2
1

2
3
4

Genealogische fragmenten van de families Betten, Hack en Van Aerssen. (R.vd
Bergh)
Ossendrecht aan de Schelde. (P.J. van den Bussche)
Religieuze sporen uit Oud-Ossendrecht. (L. Hopstaken)
Aanvulling op “de Vlucht 1583-1593”. Inwoners van Woensdrecht in het jaar 1599.
{.v.d. Bergh)
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1991 — 3
1 In de ban van de komeet. (R. v.d. Bergh)
2 Enkele boerderijen op het oude Hoogerheide, deel II: “Kleyn Antwerpen”. (C.J.van

Opdorp, P.J. van den Bussche en E. Suijkerbuijk)
3 19° eeuws verslag van een feestelijke gebeurtenis te Putte. (R. vd Bergh)
4 Enkele wetenswaardigheden over gemeentebestuurders van Woensdrecht in de

negentiende eeuw. (R.C.M.Jabobs)
5 Van wat verdween Het geleg te Ossendrecht. (P.J. van den Bussche)

1992 — 1
1 Enkele boerderijen op het oude Hoogerheide, deel III. (C.J.van Opdorp, P.J. van den

Bussche en E. Suijkerbuijk)
2 Landgoed Groote Meer. (P.J. van den Buscche)

1992 — 2
1 Melis Bleck, schout en rentmeester van Woensdrecht. (M.Verboven-Comelissen)
2 Het ontstaan van de militaire vliegbasis in Woensdrecht. Hoofdstuk II uit:

“Woensdrecht, vliegbasis en werk, 130 — 1983” (Doctoraalscriptie v.drs.M.Kremer)
3 Van wat verdween Deel VIII. Over scharenslijpers en schuurslapers (J.Halters)
4 Genealogische Kroniek: Bolders Groifen, Borremans en Verhaert (M. Moors)

1992 — 3
Vondsten in Woensdrecht en het “Sluisje”uit de Oud-I—Iinkelnoordpolder. (A.J.Pijnen)
Twee wandelingen anno 1900. (redactie)
Toponymen uit de Zuidwesthoek. (drs. J. Thiadens)
De Wereld der Blinden. (A. Hugens - Verbrugge)
Genealogische Kroniek: Adan, Van den Bergh, Cosijn en Cuypers (M. Moors)U1-bU~>l\J'—'

1993 — 1
1 Van wat verdween, deel VIII: Een verhaal met een verhaal. (P.J. van den Bussche)
2 De familie Plompen in West-Noord-Brabant. (R. Plompen)

De heide en haar geschiedenis. (A.J. Pijnen)
Genealogische Kroniek: Daalmans, Goris, Hoeks en Holtzer (M. Moors)-BU.)

1993 — 2
1 Putte en Jordaens. (G.J. van Donschot)
2 Het leven in Putte e.o. gedurende en omstreeks de tijd dat Jacob Jordaens leefde. (A.J.

Pijnen)
Antwerpen en Jordaens. (Nora de Poorter)
Nederland en Indie. (Sjef Ots)
Een eendenkooi te Zandvliet. (G. Geerts)
Genealogische Kroniek: Kuylen, Melsen, Schuurbiers en Timmermans (M.Moors)O'\'J\-Q90

1993 — 3
1 Omtrent een boom, “Corttevenne”en “Langen Teen”. (A.J. Pijnen)
2 Hulpverlening in 1914. (L.F. van den Bergh)
3 Mechanische orgels in het Zuidkwartier (M. Moors i.s.m. J. Jacobs, R’daal)
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4
5
6

Wegenknooppunt Markiezaat. (L.F. van den Bergh)
De Mispel. (Heleen van Es)
Genealogische Kroniek: Baerents, De Beukelaar, Jansen en Sprangers (M. Moors)

1994 - 1
1
2

AU)

Van wat verdween .... .. deel IX, Stoomtram en weeghuisje. (P.J. van den Bussche)
Een Ossendrechts Mannenkoor in 1889. (A. van Veldhoven)
In 1789 “teirde de Guld” te Hoogerheide. (A.J. Pijnen)
Genealogische Kroniek: Adriaansen, Comelissen, van Mechelen, Montree (M.Moors)

1994 — 2

O\kI‘l-kb)[\)»l

OO\l

9
10
11
12

Moeilijke Tijden. (D. Adriaansen)
Het vliegveld Woensdrecht in de oorlogsjaren. (A. van Zunderd)
Putse oorlogsverleden. (M. Jansen)
Ondergedoken. (M. Bastiaanse)
Meidagen in 1940. (J. v.d. Berg-Buijs)
Herimieringen met aanvulling van de oorlogsgeschiedenis in Ossendrecht. (P.J.van
den Bussche)
Tewerkstelling I. (T.Heinis)
Tewerkstelling II. (P. de Ridder)
Tewerkstelling III. (A. van Veldhoven)
Jeugdherinneringen I. (R.Fiktorie)
Jeugdherinneringen II. (E. Jansen)
Komiezen als kostgangers in Ossendrecht. (A. van Veldhoven)

1994 - 3

\OOO\IO\U|-BU-\l\)'-—'

Historische naamgeving van straten en plein te Ossendrecht. (A.J.E. van der Poel)
Twee oude foto’s uit Putte. (L. Verswijveren-Buys en M.Beens-van Beeck)
Een Gouden Bruidspaar op het Hageland in het crisisjaar 1930. (A. van Veldhoven)
Het Kasteel Steenland ofRavenhof te Putte-Stabroek. (wijlen heer G.Geerts)
Familie Koolen. foto (redactie)
Streekheemmuseum “Den Aanwas”.(P.J. van den Bussche)
De Zwarte Dood in de middeleeuwen. (Dr. P.Eligh)
Een trilogie. (D. Adriaansen)
Genealogische Kroniek, families van Broekhoven, Hugens en Oerlemans (M.Moors)

1995 — 1

6\OO0\lO\U1-l>UJl\)>—*

In de frontlinie I. (D. Adriaansen)
In de frontlinie II. (D. Hugens)
Uit het dagboek van de heer Middag. (Mevr. A. van de Berg-Buij s)
Kaart Putte. (C. van den Bergh)
Afbeeldingen V I’s en V II’s. (L. van den Bergh)
Vliegende bommen I. (D.Adriaansen)
Vliegende bommen II. (E. Jansen)
Vliegende bommen III. (met toestemming van broeder Franken)
Vliegende bommen IV. (L. van den Bergh)
Artikel uit Brabantsch Nieuwsblad van 5 mei 1945 over de capitulatie. (redactie)
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ll
12
13
14

Bevrijdingsoptochten. foto’s
Terugkeer uit Duitsland. (T. Heinis)
Genealogische Kroniek. (M.Moors)
Een Oostenrijks soldaat in dienst van de Duitsers. (D. Adriaansen)

1995 — 2

OO\lO\kI\-BU-)l\)'—'

250 jaar “Bendrechtse Begankenis door die van Ossendrecht”.
Onze Lieve Vrouw van den Hagelberg.
Zingend bidden.
Pelgrimeren naar Woensdrecht. [alle artikelen in deze Tijding A. van Veldhoven]
De dokter stond in de kerk.
Het scapulier.
De gang naar “Sainte Marie” in Huijbergen.
Ons Lievrouwke en andere Heiligen in het volksgeloofvan de Zuidwesthoek.

1995 — 3

\lO\U|-l>bJl\J'-*

Het patemosterfabriekske, Putte. (A. van Veldhoven)
Zeebad “De Duintjes”. (D.Adriaansen, A. Kools, P. de Ridder)
Uitzonderlijk vervoer. (redactie)
Campagnepersoneel suikerfabriek. (E. Jansen)
Zuster Marie-Adolphine -A.C. Dierkx-. (A. van Veldhoven)
Foto’s Veerweg in Woensdrecht / ezeltje uit Putte. (redactie)
Genealogisch Kroniek. (M. Moors)

1996 — 1
Peeko ie uit Ossendrecht. (P.J. van den Bussche)

1996 — 2
Voor allemaal een stukske — De Zalige Zuster Marie Adolphine uit Ossendrecht .
(A. van Veldhoven)

1996 — 3

OO\IO\U1-bUJl\J'—'

Een “Bieboer” aan het woord. (D. Adriaansen)
Het vlechten van biezen in Putte. (A.A.M. van de Berg-Buys)
Bierbrouwerij “De Kroon” op de Nederheide (D. Adriaansen, P.de Ridder en A.Kools)
Ons Hoefken onder Ossendrecht. (E. Jansen)
Welke voorwerpen worden hier getoond? (E.Jansen en A. van Veldhoven)
Woensdrecht rond 1844, in sociaal-economisch opzicht. (P. Sloven)
De Spaanse griep. (D. Adriaansen, P. de Ridder en A. Kools)
Genealogische Kroniek: Cloots, Danen, Dekkers, Overbeeke. (M. Moors)

1997 — 1
1

2

De kerk van Sint Gertrudis in Ossendrecht. Een dorpsparochie onderweg. (A. van
Veldhoven)
De bewoning van Woensdrecht in de Karolingische Tijd (7° en 8° eeuw). (E. Jansen)
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1997 - 2

_\ooo\1p\u-4>w_~>-

Genealogische Kroniek: Bn'l, Joosen, Kamoen, Van de Kar, Beyaerts. (M.Moors)
Getoonde VOOI'WCI‘p611lI1 Tijding 96-3. (E. Jansen)
Wij lazen voor U, anno 1897. (A. Kools en P. de Ridder)
Gilden in Ossendrecht. (A. van Veldhoven)
Getoonde voorwerpen. (E. Jansen)
Woensdrechtse episode pater Piet Adriaansen. (A. van Veldhoven)
De zusters van JMJ in Hoogerheide. (D. Adriaansen)
Polderkluiten. (E. Jansen)
Een belangrijke brief: Het sneuvelen van Jan Van Loon op 14 mei 1940.

1997 — 3
Waterbelang in Ossendrecht. (P.J. van den Bussche)

1998- 1

p\u|-l>bJl\)~—-

Wij lazen voor U, 811110 1898. (mevr. v. d Bergh-Mohlenaage)
De zusters van JMJ in Hoogerheide. (D. Adriaansen)
De brigade van de Kon.Marchaussee te Ossendrecht. (P. de Ridder)
Getoonde voorwerpen. OE. Jansen)
De klompviool. (F. Nefs)
Genealogische Kroniek: De Jong, De Vreng, Marcus. (M.Moors)

1998 — 2
Dames-, Anna Maria—, Volkerpolder - Volkerdorp. (E. Jansen)

2

1998 — 3/ 1999 — 1 Dubbeltijding
1 125-jarig bestaan van de harmonie “De Hoop”Ossendrecht, (A. van Veldhoven)

Refonnatie te Ossendrecht (P.J. van den Bussche)

1999 — 2

2

3

4
5

In memoriam Marie Bastiaanse.(bestuur)
Verhalen van de oude heer Woensdrecht. (R. Jacobs)
Fam. Lameir in de Zuidwesthoek. (A. Lameir)
Kleine zelfstandigen onderweg. O). Adriaansen)
Marten Melsen tentoonstelling. (redactie)
Dorpsbegroting 1899 Ossendrecht. (D. Adriaansen, P.de Ridder en A. Kools)
Odeaan Demus. (D. Adriaansen)
Putte ontlast Bergen op Zoom en het witte zand. (D. Adriaansen)

1999 - 3 /2000 - 1 Dubbeltijding
1 Herimieringen van de jonge heer Woensdrecht. (R. Jacobs)

Het volk en zijn gezondheid in de dorpen van de Zuidwesthoek van 1800 tot 2000
(A.van Veldhoven)
Kinderen van het volk van de Zuidwesthoek aan het einde van de 18° eeuw
(werkgroep genealogie)
Honderd jaar dorsen in de Zuidwesthoek. (E. Jansen)
Wij lazen voor u in de dagbladen anno 1899. (D. Adriaansen, P. de Ridder, A Kools)
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2000 — 2

.‘°°°.\'9“"-‘**°’!°'-‘

Zuster Marie Adolphine heilig verklaard. (A. van Veldhoven)
Kantklostentoonstelling. (redactie)
Belevenissen in Indonesié. (C. Flipsen)
Jeugdherinneringen. (D. Adriaansen)
Foto Koninklijke Fanfare. (redactie)
Boerderij 17° eeuw. (werkgroep archeologie)
De natuur rond het Ravenhof. (A. van Zunderd)
Gemeentenieuws. (D. Adriaansen)
Genealogische kroniek. (M Moors)

2000 — 3

\IO\Ul-bUJl\)*—'

De geschiedenis van de speelkaart. (H. Jansen)
Wandelen in het Moretusbos te Putte. (A. van Zunderd)
Eigentijdse bedevaart naar Rome. (mevr. C.van Sprundel)
De muzikanten van de Fanfare. (D. Adriaansen)
De lassers van de NV Holland te Bergen op Zoom foto’s. (T. Ots)
Bergen om Zoomse Courant in 1900. (D. Adriaansen, P.de Ridder en P.van Meir)
Familiefoto’s. (diverse inzenders)

Qrmmg
Om aan de steeds weerkerende vraag over de inhoud van onze kronieken te kunnen voldoen
streven wij emaar om in de volgende Tijding de inhoudsopgaven van de jaren 1979 t/m 1989
te plaatsen.

De redactie.
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SAMENSTELLING BESTUUR HEEMKUNDEKRING "HET ZUIDKWARTIER"

Mevr. F. Stoutjesdijk-Jansen
Langeweg 39, 4641 RA Ossendrecht
E 0164 - 672563

De heer L. van den Bergh
Aviolandalaan 29, 4631 RP Hoogerheide
E 0164 - 613339
E-mail: kiwi@concepts.nl

De heer J. Halters
Stenenhoef2, 4641 CH Ossendrecht
E 0164 - 672854

De heer A. Mattheussens
Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht
E 0164 - 672662

De heer C. van Beeck
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
E 0164 - 603 804

De heer J. van den Bergh
Putseweg 36, 4631 CN Hoogerheide

De heer J. van Loon
Kon. Wilhelminastraat 22, 4641 GS Ossendrecht
E 0164 - 672782

De heer P. Meeuwisse
De Tulp 21, 4631 AJ Hoogerheide
E 0164 - 613742

De heer A. van Veldhoven
Pottenbergen 6, 4641 HK Ossendrecht
B 0164 - 674505

De heer J. Wils
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
E 0164 - 612447
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Contactadressen van de werkgroepen van de Heemkundekring "Het Zuidkwartler

1 Heemschut

2 Toponymie

3 't Kwartier

4 Distributie

5 Archeologie

L. Timmermans , Dorpsstraat 55,
4634 TN Woensdrecht, tel 0164 - 612546.

Vacant

J. Wils, Prins Hendrikstraat 35,
4631 KB Hoogeheide, tel. 0164-612447.

J. Halters, Stenenhoef 2,
4641 CH Ossendrecht, tel. 0164 - 672854.

Vacant

6 Oude Handwerktechnieken Mevr. V. Suykerbuyk-van Agtmaal,

7 Zanggroep

8 Redactieraad

Raadhuisstraat 114, 4631 NJ Hoogerheide,
tel. 0164 - 612536.

A.A. Ots, de Wilg 31,
4631 DD Hoogerheide, tel. 0164 - 616020.

L.F. van den Bergh (a. i.), Aviolandalaan 29,
4631 RP Hoogerheide, tel. 0164 - 613339.
E-mail: kiwi@concepts.nl

9 Oude talen, gezegden, spreuken, etc. W. Gro en, Pasteurstraat 51,

10 Evenementen

11 Documentatie

12 Kruidentuin

13 Museum

14 Fotogra e

15 Genealogie

16 Creatief

4631 LE Hoogerheide, tel . 0164 - 612441.

Bestuur.

J. Halters, Stenenhoef2,
4641 CH Ossendrecht, tel. 0164 - 672854

A.P. Princen, Burg. Moorsstraat 25,
4631 EC Hoogerheide, tel. 0164 - 620187.

Mevr. F. Stoutjesdijk-Jansen, Langeweg 39,
4641 RA Ossendrecht, tel. 0164 - 672563

H. Verheggen, De Roos 7,
4631 AG Hoogerheide, tel. 0164 - 614459

A. van Veldhoven, Pottenbergen 6,
4641 HK Ossendrecht, tel. 0164- 674505

Mevr. C. Dingemans - Bogers, Molendreef 56
4641 CX Ossendrecht, tel. 0164 — 672885

Het bestuur verwelkomt suggesties van onze leden voor eventuele andere werkgroepen.
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INFORMATIE VOOR DE LEZER

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

Losse nummers van "Tijding" zijn verkrijgbaar bij:
De heer .J. Halters,
Stenenhoef2,
4641 CH Ossendrecht.
E 0164 - 672854.
De normale a everingen kosten f 7,-- per stuk.
Dubbeltijdingen kosten f 10,-- per stuk.
Gebruikte, in goede staat verkerende, Tijdingen kosten f 5,-- per stuk.

Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen worden ingewonnen bij:
Hr. J. Halters, Hr. C. van Beeck,
Stenenhoef 2, en/of Keizerstraat 44,
4641 CH Ossendrecht. 4645 GR Putte.
E 0164 - 672854. ‘B 0164 - 603804.

De contributie bedraagt vanaf 1-1-2001 f 30,-- per jaar, per gezin. Leden woonachtig buiten de
gemeente Woensdrecht wordt f 15,-- extra aan portokosten in rekening gebracht.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven door middel van storting van de jaarcontributie ten name van
pemiingmeester "Het Zuidkwartier" bij de Rabobank te Ossendrecht op nr. 14 05 21 436, of op
gironummer 276 04 67 ten name van Heemkundekling "Het Zuidkwartier", Aanwas 27, 4641 JE
Ossendrecht.

Nadruk van, of ovemame uit "Tijding" van een artikel of gedeelte(n) daarvan in welke vorm dan
ook, is zonder toestemming van het bestuur en de scluijvers van de artikelen niet toegestaan.
De heemkundekring "Het Zuidkwaitier" aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de stijl
ofde juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor rekening van de ondertekenaars.

Oproep!

Beste lezers,

Voor de komende Tijding hopen we dat weer meerdere leden ons willen helpen om een
heemkundig onwrwerp uit te zoeken en te beschrijven. Gaame uw inzending aan de redactie voor
eindjuni 2001. Ook zijn uw suggesties voor een artikel ten allen tijde welk0m..

De redactie
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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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