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VOORWOORD

We beginnen met deel 2 van Een dorp vol cafeetjes. Dit is een ondersteunend artikel bij de lm die we
voor u op T november 2004 vertoond hebben. De makers, de heren J. van den Bussehe en J. van
Dooren hadden hiermee terecht vecl succes.

Verder hebben veel mensen gereageerd op onze Tijding 2004-2, zoals in de vorm van ingezonclen
(icugd)verhalen uit WO II, reacties op de Van Niftrik-route en do oplossing van de fotopuzzel van pa-
gina 63: mevrouw Swagemakers-Oosterbosch (inmiddels 80 jaar jong) en haar zuster mevrouw Jas-
pers-Oosterbosch hebben stevig gepuzzeld en ons de meeste namen verscha — zie pagina 63. Waar-
voor onze hartelijke dank. Zclf staan dc dames overigens ook op deze foto en wel onder de nummers
79 en 94. Bovendien gaven ze voor de ontbrekende naam op blz. 49 van cliezelfde Tijding aan clat clit
Jeanne van Veldhoven moet zijn.

VanuitPu11e wordt het landgoed Le Pavillon uitgelicht zoals eerder beloofcl.

Het ingezonden anikel van drs. Jo de Wit uit Winterswijk laat zien hoe interessant een speunocht naar
een familielid kan zijn. Maar ook dat je vasthoudendheid moet tonen, want vele wegen lopen doocl en
daar kun je aardig ontmoedigd door raken. Aan de andere kant kom je zo ook veel onverwachte zaken
tegen. Beslist een aanrader om ook zelf eens in de genealogie te duiken. (Zie voor onze genealogie-
groep adressen achterin deze Tijding).

We hebben de heer Comé Brugman bereid gevonden vanaf deze Tijding een column te schrijven over
zaken die hem bezighouden. Aanleiding van dit eerste artikel is de vraag van de gemeente om te rea-
geren op de gele bordjes die geplaatst zijn bij de graven op het kerkhof in Ossendrecht.

Veel leesplezier.

Correctiez In Tijding 2004-2 is op pagina 15 een fout geslopen in het onderschrift bij de bo-
venste foto. Vijverberg moet zijn Vijverhoeve.

Inhoudz
— Voorwoord, redactie ...................................................................................................... .. p. 02
— Een d0I'p vol cafeetjes, deel 2 Nijverheidscafeetjes, J. van den Bussche ...................... .. p. 03
— Verhalen van toen, J. van den Bussche ......................................................................... .. p. 23
— Help, ik verdroog, Jan van Elzakker ............................................................................. .. p. 24
— Geen WOORDEN maar DADEN gevraagd aanz, Jan van Elzakker ............................ .. p. 25
— Neerstortende B17 (vliegend fort) verstoort schoolreisje, C. van den Bergh ................ .. p. 26
— Bevrijdingsparade,f0t0 ’.s' beschikbaar gesteld door M. van den Bergh ........................ .. p. 28
— Oktober 1944: oma vertelt, mevrouw Corry Jaspers — van der Velden ........................ .. p. 30
— Een toegi van zestig jarenl, A. Kuylen, ingeleid door D. Adriaansen en D. v. d. Poe] p. 33
— J .P.F. Lamoriniére en het landgoed Le Pavillon te Nederlands Putte, F. Meeas .......... .. p. 40
— Zoektocht naar Paardekam, drs. J.G.M. de Wit (+ aangeleverd volgende itemz) ........ .. p. 44
— Stambomen families Paassen en Paardekam, verder samengesteld door Jos Halters p. 50
— Reacties op de Van Ni rik-route (Tijding 2004-2) ....................................................... .. p. 52
— Van vroeger en nu, rusten in vrede ...., Corné Brugman ............................................... .. p. 60
— Oplossing puzzel uit Tijding 2004-2, (Zie voorwoord) ................................................. .. p. 63
— Inlichtingen en adressen, redactie ................................................................................. .. p. 64
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EEN DORP VOL CAFEETJES (deel 2)
door J. van den Bussche

Nijverheidscafeetj es

Vrocger warcn er verschillcnde
van bedrijfsvoering in cafes. Een
de vorm was bijvoorbeeld het nij ver
heidscafeetje met zijn dubbele
In het cafe met de zogenaamde gelag-
kamer waar drankverkoop plaatsvond,
kennen we a1 heel lang de vergunning
voor sterke drank, en de vergunning

SLIJT
VEREUNNINE

waarop alleen zwakalcoholische dranken
mogen Worden aangeboden.
Daar was toegang voor normaal cafébe-
zoek, maar als extra was er de mogelijk-
heid om als klant afte spreken o1n gebruik
te kunnen maken van de stiel of het am-
bacht wat de cafébaas ernaast uitoefende.
In dit verband had een biertje bij het on-
derhandelingsgesprek een z.g smerende
werking. Ook het personeel werd vaak bij
extra werk of naast hun dagloon bij de
baas, vergoed met beloning in bier. We be-
zoeken die nijverheid/cafécombinatie en
landen aan in het gebied de Reeberg nabij
de dorpsgrens Putte-Ossendrecht. Up een
vruchtbaar stukje grond daaraan grenzend
werd door ontginning landbouwterrein
verkregen, waarop rond 1870 twee huizen
zijn gebouwd, gelegen aan de grote ver-
keersweg, beide voorzien van herbergruim-
te. i

CAFE
Hus TER Bum

eerste cafe
we dan

tor Duin‘,
de gelag-

met ‘n
van

25m2 zich in
het noord-
westen in

woning
bevond.

erwijl de

schuur
op Puts

gelegen. Een dorpsgrens
door de woning dus. Hier
voor zover bekend, Corne-

Eijckmans en Ludoca Franken
a <omstig uit het Belgische Stabroek en
voerden dit bedrijfje tot I881, waarna het
huis werd herbouwd. Als vergunninghou-
der stond Petrus Johannes Franken te boek,
die gehuwd was met de Ossendrechtse Jo-
hanna Verdult en daarnaast het beroep van
rietdekker uitoefende.

Schilderii van café Huis ter Duin
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Over het stukje “vruchtbare” grond ge-
sproken waarop zij herbergden: het gezin
werd “gezegend” met veertien kinderen,
later nog aangevuld met vier kinderen uit
de familie, waaronder een kleinkind. Een
drukte van belang, waarbij ieder al heel
jong ingedeeld Werd in het arbeidsproces.

Laten we de mensen niet aanvallen op kin-
derarbeid, want dat was de gewoonste zaak
van de wereld en ieder droeg zijn steentje
bij. Met riet of stro de daken dekken was
toen volop in. Ook het vervaardigen van de
hooiberg of paraplu, waaronder graan of
diversen konden Worden opgeslagen. De
ambachtelijkheid en kennis van deze men-
sen richtte zich vooral op de constructie
van de kap en de beweegbaarheid van om-
hoog en omlaag.

Hun nijverheid bracht samen met de ge-
wone bezoeker volk over de vloer dat geld,
voldoening en sociale contacten opleverde.
Zonder rijkdom, maar zeker niet in annoe-
de, woonden en werkten zij hier tot okto-
ber 1914, toen een opvolger werd gevon-
den in Cornelis Gerardus Sebrechts - Clei-
ren, die er de vier oorlogsjaren verbleef en
het café vergrootte tot 35‘/2 m2. Door het
Nederlandse krijgsvolk en de Belgische
vluchtelingen zal de klandizie en bron van
inkomsten wel ruimer zijn geweest.

Daama kocht de Belgische Johannes Mar-
tinus van Reeth het pand en verhuurde het
van 1918 tot 1922 aan de Puttenaar Come-
lis Ludovicus Teysen, die handelaar van
beroep was. Als herbergier in café Huis ter
Duin was de laatste tapper Egidius Se-
brechts tevens grondwerker van beroep.

Toen was het tijdperk
. van nijverheidscafé op
1! deze plaats voorbij.

Hiema bewoonden nog
enkele huurdcrs het
pand, zoals het gezin
Van Paasse, dat naar
Putte vertrok en via een
schilderij de herinncring
aan dit pand bewaarde
(zie pagina 3). Vewol-
gens woonde er als laat-
ste een Belgische familie
die met een vaarwel-
gebaar groette toen de
woning begin jaren ze-
ventig werd afgebroken
bij aanleg van een nieu-

we snelweg.
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Twee voorbeelden van een “par-aplu ”
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CAFE HALFWEG
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* Cafe’
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De volgende herberg, die vanwege zijn
ligging tussen de dorpen in, de naam ‘Café
Halfweg’ kreeg, Was, net zoals bij café
Huis ter Duin is vermeld, oorspronkelijk
als woning gebouwd. Dit pand was vanaf
het begin in 1870 van Comelis Goossen-
Musters en werd al in 1882 verbouwd door
Johannes Baptiest van Oevelen en Johanna
van Hoof. Hij was handelaar van beroep en
tevens in bezit van een overdekte bier-
kraam voor plaatsing op kermissen en di-
verse tapperijen. Dit alles heeft geld in het
laatje gebracht mag men aannemen. We
zien hem terug bij de aankoop van bouw-
grond. Dit als belegging, maar vooral om
zijn zoon en dochter een handelshuisje te
verschaffen aan de Putseweg. I-let pand

" "'
I‘: ,,.,,,.-A-am. .\ .
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Halfwcg werd door hen in I902 verkocht
aan Jacobus de Schutter - Eliaers. Er werd
toen gesproken over een café van 30ml en
van beroep was de man houthandelaar. De
heer Dc Schutter overleed enkele jaren la-
ter en op 27 december 1904 stond de ver-
gunning op naam van zijn weduwe. Ze was
echter niet alleen, want naast haar kinderen
woonden er Comclis Goossen-Mustcrs,
Louis Goris, Ludovicus Teysen-Musters,
Ludovicus Gijzen, Jan Dietvorst, C. Lucas
en A.L. Musters. Dat kon waarschijnlijk al-
lemaal‘? Inwonen was ergens in huis een
slaapplaats hebben en gezamenlijk verder
in het café eten en wonen. Volk genoeg
over de vloer en handen die bereid waren
om het werk en ambacht uit te voeren.

Een mustertverhaal
Op een gegeven moment had Ossendrecht
wel dertien warme bakkers.
Iedere bakker stookte gemiddeld per dag 3
musterts op voor het opwannen van de
oven, waarin ongeveer 80 broden tegelijk
konden Worden gebakken. De stookkosten
waren 3 cent per mustert = 9 cent voor een
baksel. Het aantal musterts per jaar per
bakker was dus 52 x 7 x 3 (zaterdag werd
er voor 2 dagen gebakken) = minimaal
zo’n 1000 stuks.
De garnalenvisser bijvoorbeeld gebmikte
per vangst 1 mustert om het fomuis te sto-
ken. Landbouwers en de mensen van de
waterwerken waren vaak grootgebruikers.
Bij bijna iedere woning was een aantal
musters bijeengebracht en op elkaar getast,

de mustertmijt genoemd. Deze diende als
aanmaakhout voor de kachel.
Zoals de pachtende boeren vroeger in de
landbouw een tiende aan belasting betaal-
den, zo eiste ook de eigenaar van het bos
een zekere vergoeding van personen die
voor eigen gebruik of de verkoop mustert
bonden, pinnen [wortels] rooiden of prop-
pen [demienappels] raapten.
De afspraak kon dan zijn dat je moest af-
staan aan hem:
de derde mustert,
de vierde pin,
en bij de zeer hebberige de vij fde prop.
Enkele keren per jaar werden op verschi1-
lende locaties door een notaris houtkoop-
dagen gehouden waarbij het bier of borre1-
tje niet mocht ontbreken.
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De houthandel

Helaas ontbreken foto’s uit die tijd en deze mensen hebben in de loop der jaren inmiddels de
houthakkersbijl, schorsbijtel, schop, rooi-ijzer of pees neergelegd. Toch Willen We als ode aan
de Ossendrechtse houtverwerkers, de laatste zogenaamde ”houtmaaien” even memoreren via
de gebroeders van Thillo.

‘\
T
Q

1
' -

Zij leverden - in een meer modemere arbeidsvorm - mijnhout aan Heuvelmans uit Swalmen
en papierhout aan Daams uit Tilburg.Verder hadden ze al die jaren een goede samenwerking
met Staatsbosbeheer. Piet, Frans en Willem van Thillo kenden de bossen van zuidwest Bra-
bant op hun duimpje. Vader Sjefwas hen vanaf de jaren dertig tot 1 juni 1957 voorafgegaan.

' De ‘gehmernr Van
'!1\ll|n hell: ln dc
bossen lungs dc

. Irrns bl] Pullr.
Rrchtl (Ir G7-5| rig:
Pt:-I en llnln I-‘runs
en in het mldden

, zijn tweellnghrocr
; Willem. Zlj

warden
hlnnenkorl 85. liel
drietll gall dln
me! penninen en
dalrrnee ll het
Ir.-dun met het
plrticuliere
Imulbtdrlj e uit

cl InOssen rec l. De
bruers hebben
tlentlllen jaren in
do Wnsthrlbnntu
bout geklpt.

Foto bij krantenbericht in Brabants Niezlwsblad van 5 maar! 1982 over de gebroeders Van Thillo
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Zij drieén zaten vervolgens tot mei 1982,
zoals de volksmond zegde “25 jaar in het
hout” en sloten hiermee een markant en
streekgebonden beroep af.

Enkele Ossendrechtse oudere collega-
houtmaaien waren o.a.:
Van Veldhoven [den bosboer], Schroeyers
[den boestett] en [de pijp] Hugens.
Stanneke v.d. Bergh was een van de be-
kendste die veel gerie iout leverde aan
groothandel Van der Zijde uit het Zuid-
Hollandse Strijen ten tijde van b.v. de Zui-
derzeewerken. Een aantal mensen was bij
hem in dienst voor deze arbeidsintensieve
bevverkingsmethode.

Houtverkoop was een ruim begrip. Het kon
gebmikt Worden als brandhout voor ver-
warming van woningen of openbare ge-
bouwen, verder
voor waterwerken,
als stuthout voor
de kolenmijnen en
gerie iout voor op
het boerenbedrij f.
Van dit laatste her-
inneren we ons
nog het ruiterhout
voor de torentjes,
die bestonden uit
een zestal dunne
paaltjes die sa-
mengesteld konden
Worden als rek.

60cm

daken van huizen, schuren en ops1agruim-
tes, sche(ft- of taszoldervloeren, wei- en af-
rasteringpalen, te veel om op te noemen.
Diverse bewerkingen gingen aan de ver-
koop vooraf, zoals bomen zagen, schors
verwijderen, de stam op maat a <orten en
veivolgens partijen samenstellen. De tak-
ken van de boom werden met de kruin
verwijderd van de stam. Zoals het daar lag
noemde men dat de kapruin. De takken
Werden compleet met dennennaalden
handmatig met ijzerdraad bij elkaar gehou-
den tot takkenbos. In ons streekdialect
heette dat mustert. De moderne mens vond
later voor een vlottere bewerking en sa-
menstelling het mustert-machientje uit, be-
nijdenswaardig voor hen die zich dat niet
konden veroorloven.

Tekening van het mustert-machientje

50cm

Schornierpunt

Aonslo nok

Opsponhendel

Stolen U Profiel

Houten bolk

Deze werden dan l7/// W1’//V//?-5 ' /////Iin rijen geplaatst
op het land voor
het drogen van |50cm
klaver, erwtenstro,
gras, hennep, vlas,
bonen enz. Vroe-
ger een algemeen
gebruik op klei- en
zandgronden.
Rond mastenhout
werd verwerkt in Q Klos

i Binddrood
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Nog meer volk

Zoals reeds aangegeven Werden tussen cafe Huis ter Duin en café Halfweg nog twee wonin-
gen gcbouwd. Er woondcn soms meer dan vccrtig menscn in dit gcbied “de vier huizen”, die
bijdroegen aan de nijverheid.

Janus Maas met vrouw Wieske de Bruin en hun dertien kinderen

Een van de stichters van zo’n woning was Johannes Baptist Musters —Theuns. Ven/olgens
woonden daar Janus Clciren, P.J. Schutter-Franken en de alom bekcnde Janus Maas en zijn
vrouw Wieske de Bruin. Ze huisden hier met deitien kinderen en naast zijn landbouwbedrijfje
had Janus het
bl_]l)Cl”O6p van I , _ J Lamp g K-.._
VO€I'1TI I1 .

De andere wo-
ning met diverse
huurders ging de
geschiedenis in
als het huis van
“den Tukker“,
geen Ossen-
drechtenaar van
geboorte, en im-
ker van beroep.
In ongeveer ne-
gentig bijenkas-
ten brachten zijn
volkjes honing
tezamen en zet- Den Tukker tussen zijn bijenkasten
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ten door bestuiving de heidevelden rond
Kraaienberg, Houtberg en de duinen van
KrieI’are in prachtige bloei. De verkoop
van honing was missohien maar potjes-
maat, maar den heer R. Tukker, was nij-
verheidsman bij uitstek, want hij verstond
ook de kunst om zijn kennis te veiwoorden

in de vakliteratuur over de natuur en de
bijen in het bijzonder. Hij gaf er ook Iezin-
gen over.
We VCITl"lCIdCl1 ook nog even de familie C.
Lucas-Buyk, die later vanuit deze woning
bloemen verkocht. Nijverheid hier alom.

i

Den Tukker met ziin brom ets

Terug naar Halfweg

De familie De Schutter verliet het pand
voor I juli 1926 en verkocht het aan de
heer J. Groenewegen uit Putte, die het
doorverhuurde aan A.J. Sondag—Netten uit
Vlissingen. Deze was reiziger van beroep
en dus steeds onderweg, terwijl zijn hoog-
zwangere vrouw het aan de Putsebaan wel
even stil zal hebben gevonden.
Te stil, mag Worden aan genomen, omdat
aan dit cafe geen nijverheid was verbon-
den. Ze trokken op 3 december 1928 tenig

naar Vlissingen. Een andere reden zou
kunnen zijn dat de verhuurder de heer
Groenewegen zijn belofte niet kon waar-
maken om een lichtkoepel of Waranda aan
de voorkant te bouwen. Er kon namelijk
geen bouwvergunning worden verleend,
omdat men dan te kort bij de weg kwam.
De Duitse familie C.A.J.A. Smeets-van
Balen woonde als Iaatste in dit pand. Een
tijdelijke woonst misschien? In de dertiger
jaren stond het pand Ieeg.
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Vreemd einde voor oud café

Toen in 1939 door oorlogsdreiging de 1no- kerktoren van Zandvliet Iiet men springen
bilisatie in Nederland werd afgekondigd, i.v.m. mogelijk richtpunt bij beschictingcn.
kwam het gebouw Halfweg onder de aan- In Ossendrecht bij Halfweg werd de
dacht en werd gevorderd door de Iegerlei- springstof aan de bomen tot ontplof ng
ding. gebracht als wegbarricade. Een dag later
Nedcrlandsc soldaten, waaronder Ossen- volgde een Iegerbevel, dat luidde: Putse-
drechtenaren, bezetten wachtpost Halfweg. weg vrijmaken, gemotoriseerde Franse

A:6?

1.-_r-:_;,

jr>-

I
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Twee rijen bomen aan beide zijden van de troepen komen naar Nederland voor
weg Werden voorzien van springstof en de ondersteuning tegen de Duitser inval-
woning werd gebmikt als onderkomen in lers.
het militaire strategische plan. Op 10 mei Te laat! Voormalig café Halfweg overIeef-
1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit. de deze ontplof ng niet en dat zou tevens
Paniek alom en reacties evenzo. kunnen betekenen einde tapvergunningen
De bewoners van Putte sloegen op de aan dit gedeelte van de Putseweg. Of liep
vlucht richting Belgié en/of Frankrijk. De het anders?

Koninklijk militaire tapvergunning

In 1952 werd te Ossendrecht, tegenover de foto’s hiemaast) en protestants militair te-
beide verdwenen cafeetjes, een militaire huis(onderste foto hiemaast).
kazeme gebouwd in het kader van de toen Dat bracht de tapperij tijdelijk terug in
nog gevreesde Koude Oorlog. Bij deze beeld in die jaren. Door het einde van de
massale soldatenverblijven, in een uithoek Koude Oorlog, de afschaf ng van de
van Nederland zoals vaak werd gezegd, dienstplicht met defensiebezuinigingen al-
hoorden ontspanningsgebouwen, zoals om, Werden ook in en nabij de Wilhelmi-
kantines van een katholiek (bovenste twee nakazerne de kranen diohtgedraaid.

We gaan in noordelijke richting verder op zoek naar nijverheidscafeetjes —>
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CAFI8/AFSPANNING “ROUWVELDE""

De ontginning aan de Putseweg gaat ver-
der. Tcgenovcr het Nieuw Molentjc, nu
Puts Meuleke genoemd, werden rond 1873
twee woningen gebouwd voor een kostprijs
van 500 gulden per stuk, met een latere
hcrberglocatic, bij allebci 25ml groot. Het
huis aan de zuidkant was cafét afspanning
“RouwveIde” en werd bewoond door Jan
Baptist Leijs-de Vos, die al voor 1893 als
herbergier vermcld stond. De man zelf was
melkventer van beroep. Waarschijnlijk was
er een verbinding met de Ossendrechtse
Roomboterfabriek van 1895, ofwel die van
189? in dc Kastcclstraat voor toelcvering
van zijn negotie. Als de melk was afge-
roomd op de fabriek te Ossendrecht moes-
ten de boeren het overschot temgnemen of
dc ventcr nam een gedeelte van dc melk
mee voor zijn klantenkring en voorzag hen
ook van roomboter. De melkprijs was toen
vastgesteld op 3 cent per kg (dus niet per
liter!) en dc roombotcr op f 1,06 per kg.
Rond de eeuwwisseling was er hoge ba-
bysterfte en er bestond een groot probleem
i.v.1n het verkrijgen van deugdelijke bij-
voeding, daar waar de moeders hun kind
niet voldoende konden aanbieden. De
koemelk was minder geschikt en als aan-
beveling gold dan ezeIinnen- en/of geiten-
melk. Dit Iaatste product was er voldoende;

‘rr
Q

__ r-if I "".""'1 ,_

.1. ' . ~ U 3
Jan Baptist Leijs met zijn vrouw

de geit was immers dc melkkoe van de
gewone man. Maar hoe moest dit de baby

worden toege-
diend? Het steriele
speentje was toen
nog niet uitgevon-
den, maar de vin-
dingrijkheid van
de mens staat
nooit stil. Er
kwam een plat
flesje op de markt
met lange hals en
kurken dop waar
doorheen een gla-
zen buisje stak,

» _ om vervolgens via
een rubber slange-
tje het kind bij te

§- voeden.
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Misschien had melkboer Leijs wel meerde-
re melksoorten op zijn kar. Ook in vroege-
re tijden probeerde men zijn klanten zo
goed mogelijk te gerieven (zie afbeelding
In het café woonde naast het gezin Leij s-de
Vos ook Alpons Leijs, komende uit Oxford
(Engeland), een man die zich in dat land
verdienstelijk had I’

dan stonden de
honden al te trap-
pelen van onge-
duld. De honden-
kar moest voor-
zien zijn van een
keurings- en ver-

gunningsbewijs,
waarop de som
van een gulden
per jaar was vol-
daan. In Ossen-
drecht waren
voor allerlei han-

delsdoeleinden
wel vijfentwintig
hondenkarren in
gebruik - een

transportmethode die tot in de dertiger ja-
ren voortduurde - en waarvan er op de Put-
seweg heel wat zijn gepasseerd. De voerlui
vonden een stukje verzorging onderweg bij
de afspanning “Rouwvelde”.

-r—ng_

gemaakt in de sui-
kerbietenteelt. Nu
verzorgde hij mens
en dier bij de af-
spanningsklanten
van Tiest Leijs, die
in deze bosrijke
omgeving even kon-
den uitblazen en op-
frissen of bijpraten
over het nieuws van
de dag. Honden- en
paardenkarren wa-
ren er heel wat in de
streek of passerend
vanuit de handel
Bergen op Zoom -
Antwerpen vice ver-
sa. Zij hadden hun
vaste stopplaatsen of
zgn. kapellekes.
Voor deze reis ver-
trok men vaak in al-
Ie vroegte ‘s mor-
gens om 4 uur en
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CAFE DE ZANDMAN

-a _
_ -

0-' -Q

Johanna Refjnen en echtgenoot Piet Hendricks — eigenaars van cafe De Zandman

Buurman Piet Hendricks, in de volksmond zijn overleden vader voortgezet en werd
Pietje van Liene genoemd (zoon van de voerman en wit zandverkoper. In die dagen
weduwe Hendricks). had de handel van was dat een beroep waarbij voor klanten

Café De Zandman
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het juiste duinzand gezocht werd, dat in
verschillende lagen te vinden was. Men
kende het gele zand, waaronder meestal
een schurftlaag zat en daar weer onder
de gezochte lichtgrijs gekleurde grond-
soort. Dit zand voerde men naar een
vennetje om het verder Witter te was-
sen. Het werd daawoor uitgestoit en .4-.

.yl_ 'verspreid in een schuin a opende zand- -
bak, waarna het met “hoosschepels”
water werd begoten en gespoeld. Het
zand moest steeds worden omgezet en
aangeveegd tot het zuiver en wit was.
Als het meeste vocht was weggevloeid,
kon de kar worden geladen. Na deze ar-
beid te hebben verricht, begon de venttocht
huis aan huis al roepend: “Motte nog
zaand” en waar nodig werd het geleverd
tegen een prijs van 5 cent per emmer. Dit
diendc om op houten en tegelvloeren een
fraai zandkorreltapijt in waaiervorm te
strooien in schoollokalen, woonhuizen en
cafes. Op zaterdagmorgen verwijderde
men het oude zand en moest dc vloer (de

J-‘* \
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De verschillende lagen zand
nairt) eerst geveegd en geschuurd worden.
Als het overtollige water via een kleine
vierkante uitsparing boven de vloer (het
mozegat) was afgevoerd, dan even drogen
en kon het nieuw fris ruikende zand wor-
den aangebracht. Een wekelijks temgko-
mend ritueel dat vloer onderhoud en pro-
perheid voorstelde; een erkenning van de
pronte vrouw.

Wit zand was ook een exportproduct

De familie Hendricks heeft heel wat
vrachtjes van deze eeuwenoude, door de
natuur gevormde aardlagen van de Bra-
bantse Wal gewassen en met paard en kar
vervoerd naar Antwerpen en Bergen op
Zoom. Een andere bijverdienste was tegen
de winter de verkoop van zgn. bosturf als
brandstof, die hier en daar op vochtige
plaatsen kon worden afgegraven. Piet
Hendricks en zijn vrouw Joanna Reijnen,
die naaister was, vonden hun huisje niet zo
ideaal. Zij kochten afspanning Rouwvelde
toen Tiest Leij s en zijn vrouw (de Vos) het
aan de Putseweg voor gezien hielden en
naar het Hageland vertrokken. Als nieuwe
buren meldde zich de familie Burremans
die het oude café De Zandman niet meer
heropende. Dit huis brandde rond 1930 af
en werd in een andere stijl opgebouwd met
de zgn. Franse kap, een wat luxer woon-
huis met ruimere bovenruimte.

De voorma/ige Zandman; na de brand
heropgebouwd tot een Iuxe woonhuis
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Wit zand voor de gieterij

Onder het stuikgewas, ergens bij de rouw-
velden, bevond zich een inke laag wit
zand. In samenwerking met de ijzergiete-
rijen van Bergen op Zoom en de heer Ser-
vais van het Groote Meergebied zijn Vroe-
ger proeven genomen om dit zgn. dode
zand te gebruiken als eerste laagje op de
gietmal ter voorkoming van opbruisen
(door humusresten) tijdens het gieten. Het
idee was goed, maar bleek niet afdoende;
misschien te schraal voor divers gietwerk.
Er moesten meerdere zandsoorten aan te
pas komen.

Dus bleef de wit zandverkoop beperkt tot
het uitventen voor bovengenoemd doel, dat
tot de Tweede Wereldoorlog in zwang
bleef. Het café Rouwvelde was toen al heel
Wat jaartjes gesloten, het nijverheidsver-
haal aldaar was geschiedenis geworden.
Beide woningen bleven bewoond hoewel
er driemaal brand uitbrak. Ze werden uit-
eindelijk rond 1970 gesloopt i.v.m. verbre-
ding van de weg met voorzicning van
etspaden, die rond 1977 in gebruik kon-

den worden genomen.

CAFE DENNENHANDEL

Wandelend naar dit café, passeren we de
boerderij van de familie Jansen. Een histo-
rische plek in dit gebied van de Dreyhoe-
ven.
Tussen dit nijverheidsgedoe aan de Putse-
weg, boerde hier vroeger in de rouwvelden
de Ossendrechtse wethouder Tiest Melsen—
Melsen. Samen met burgemeester Theuns,

.3

_"“'%9a\r-1

wethouder A. vd Eijnden en secretaris F.J.
vd Ven vormde hij rond 1900 het oudste
college van Nederland. We willen de boer
en boerin in klederdracht even aan u voor-
stellen zoals ze er in I895 bij een familie-
bezoek op de oude boerderij uitzagen. Ook
de kunstsehilder Maatten Melsen en zijn
Vlaamse kompanen staan erop. (Zie foto
hieronder.)
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Vervolgens lopen we richting Dennenhan-
del, gebouwd in 1907 door het echtpaar
Joh. Baptist Goris en Coleta de Schutter.
Zij was de dochter uit eerdergenoemd café
Halfweg en kende de toonklank van de
houtzaag, het hakgeluid van de bijl en de
omgangsceremonie met deze stoere klan-
ten.
De uitdaging om te bouwen paste bij de
familie Goris, die reeds vanaf 1790 een re-
putatie veiworven had in zaadhandel; een
product dat door hen werd gewonnen uit
appel of kegel van de grove dennenboom,
en hier in de volksmond proppenzaad ge-
noemd werd.

Een Goristelg, Pieter genaamd, uit het Bel-
gische Hoevene, startte dit beroep in vroe-
gere dagen en week daarvoor uit naar Os-
sendrecht. Eerst woonde hij op de Aanwas
en daama in de Kleine Dorpsstraat. Ver-
volgens wilde een latere nakomeling met
hetzelfde beroep zich vestigen bij het bos-
rijke gebied aan de Putseweg, en zoals het
spreekwoord zegt: verplaats u en draag
zelf geen hout naar het bos. Voor een

C

goede beeldvorming moeten we even terug
in de tijd met een verhaal, dat ons vertelt
dat de stuifduinen hier ter plaatse voor i
1850 nog karig bebost waren, en er vanaf
de Putseweg een vergezicht was over de
duinen tot aan Kalmthout toe. De grote in-
Zaai van dit heuvelachtig gebied kwam la-
ter op gang, toen de vraag naar stuthout
voor de kolenmijnen in Limburg ook hier
was doorgedrongen, en kapitaalkrachtige
mensen vanuit het Antwerpse daarop in-
haakten. Er was tevens handel voor hen in
boomstammen als ballast en opvulhout
voor de scheepvaart. De familie Goris had
al vroeg contact met zo’n bemiddelde man
als b.v. Baron de Cater van landgoed
Wouwse Plantage. Hij importeerde rond
I850 daar de Corsicaanse den (pinus nigra
corsicana) met succes op zijn duingebied.
De groei en klimaataanpassing in de plan-
tage verliep vlot en uitte zich zelfs in een
mooiere groeivonn en goede kwaliteit
hout. Weldra was staatsbosbeheer gei'nte-
resseerd en maakte er een proefobject van,
met nummering en codering van verdeelde
percelen.

Dit is de nog enig overgebleven boerdertj van de Dreyhoeve. Op de pagina hiernaast zit de
familie Melsen-Melsen er nog voor de vo0ra'eur. Inmiddels is het huis verbouwd en woont

er reeds de derde generatie Jansen in.
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Er werd ten lande nogal wat geknoeid met
ingevoerd zaad uit Corsica. Het zaad van
de proefpereelen uit Wouwse Plantage
kreeg de erkenning een goede houtsoort
voort te brengen, zodat het zijn vroegere
Corsicaanse atkomst niet verloochende.

- mumwmall
OSSENDRECHT

nam - 121.0; 1041) 402

Het bosbouwproefstation te Wageningen.
in opdracht van de NAKB (Nederlandse
Algemene Keuringsdienst van Boomkwe-
kerijgewassen) ging van toen af over tot
keuring. De hieraan verbonden kwaliteits-
stempel stond garant voor echtheid van

‘_

herkomst. Staatsbosbeheer had vertrou-
wen in de kennis en de kwaliteitslevering
van de familie Goris en bouwde daarom
een samenwerking op die verder doorliep
van vader op zoon.
Van het een komt vaak het ander en zo
verkregen zij in de l9d° eeuw door hun
mooie bosopstanden zelfs een gedeelte van
de aanplant van het Mastbos te Breda.
Een nieuw element dat werd toegevoegd in
de bosbouw, n.1. het zaaien, verspenen en
uitplanten, was voor Tiest Goris een reden
zich hier aan de Putseweg te gaan bewijzen
in deze snellere opbouw en productievorm
van dennenbomen.
De wortel- of pinnenrooiers dachten daar
anders over; immers van de gezaaide mast
groeide de wortel recht de grond in - en het
geplante boompje miste dat - en vormde
stoel- of zogenoemde kwarwortels. Dit
was heel ongunstig voor het rooien en de
brandhoutwinning. Dat het geplante boom-
pje de groei ter plaatse enkele jaren kon
bekorten was zeker waar, ook de arbeid
van eerste uitsnoei kwam daardoor te ver-
vallen.

 in

De gekochte heimolen voor het venverken van de heidestruiken
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Aanraden of afraden

Ook hier had het cafeetje een taak, immers
met een drankje erbij en een verhaaltje er
rond, kon over keuze en prijzen worden
gepraat. De boompjes werden gedienstig
ter plaatse bezorgd. Tiest had voor zijn
handelshuis immers een kar en ezel be-
schikbaar.

Dit witte dier liep ieder jaar als gratis re-
ciame mee in een uitbeeldingstafereel tij-
dens de kindsheidoptocht te Ossendrecht.
Jonkvrouw Cogels moest dwars op zijn rug
zittend [of in dialect: scharlinks] Maria
uitbeelden en ze trok samen met Jonkheer
Cogels, vermomd als de heilige Jozef, door
het dorp. “Een goede daad naar de mensen
toe, daar rustte zegen op”, dacht de Gorze,
zoals hij in de volksmond werd genoemd.

Voor extra brood op de plank had deze
zelfde handelsman in de Eerste Wereldoor-
log een heimolen aangeschaft, niet met
wieken, maar gemotoriseerd. Dus weer een

nijverheidstoevoeging. De heidestruikjes
werd in tassen (afgedekte klampen) opge-
slagen en in de winter V€I'lTl I€I] tot vee-
voer. In die oorlogsperiode werd het echter
gemengd met bloem van de bakker.

Het productieproces van zaadwinning door de jaren heen

In de winterperiode werden de proppen geplukt of afgestoten. Over onwerkbaar weer werd
niet gesproken; er was alleen een prijs overeengekomen voor aanbod van iedere volle mand

Y1-U11“ Vi! Q!-(0lTl0\.H.Rbl
Immtn \m.us~\n DI. aosscu
um m_\»l 0 UUSL

‘R Foto uit 1927

kegels. Vroeger was de pluk een waar arties-
tennummer: met klimsporen aan de voeten
de hoge bomen in, de uiteinden van de tak-
ken of top naar zich toe trekken (zonder
schade) om de proppen te bereiken, die ver-
volgens afgestoten, in duikvlucht de grond
bezaaiden.

De generaties Goris hebben in hun breinen
de namen van personen opgeslagen, die met
een zeker respect worden genoemd, “de
gladde jongens van toen”, zoals de ‘Kuij’
Hoendevangers, ‘Doeske’ van Dooren, ‘de
Pin’ Guns, ‘de Teut’ Hugens, ‘de Sarre’, en
een zekere Arjoaneke spande de kroon.
Slechts een van hen (Sjef de Pin) is eenmaal
uit de boom gevallen en brak beide polsen.
De opkomst van de uitschuitbare aluminium-
ladder bracht verlichting in deze acrobatiek,
maar dit werk mag zeker niet onderschat
worden.
Het proppenveivoer naar Ossendrecht liep
per ezelskar.
In het voorjaar werden de dennenappels ge-
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pleind, wat betekende, de gevulde zakken ledigen op de grond en door de zon laten verwar-
men tot ze zich openden, onder toezicht van een “vogelwacht,” die de groenvink als grootste
belager moest verjagen. In 1928 werd de oude afspanning aan de Putseweg ingericht speciaal
voor het drogen van de kegels,Wat in vaktermen werd genoemd het “eesten”. Zo'n zestig ze-
ven en twee cokeskachels ter vervanging van de zonnewarmte konden van een Belgische r-

_ T Zee nstallatie
ma worden overgenomen. Dne etmalen brandden de kachels aan een stuk
door. De kegels sprongen open, de zeven konden worden geschud en het zaad belandde door
het gaas op de vloer. Dan volgde het schoningsprocédé.

De moderne ‘0pscho0n' molen, bedachtAndr-ew Merkle in 1786, aangedreven door mankracht
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De modernisering

In 1950 bouwde men een nieuwe “eest” of
drogerij met dubbele muren en betonnen
afwerking. Ook de inventaris werd aange-
past tot taehtig zeven en een ventilator
zorgde voor betere luchtspreiding. Een co-
keskachel bracht deze mimte tot 49° Celsi-
us, wat de ideale temperatuur is om de
kiemkracht van de zaden te garanderen.
Een volgende fase, met de nodige vakken-
nis daarbij, is of was het “schonen”, be-

doeld als zuivering van zaden en gewassen.
Zoals het gezegde aangeeft: er moet schei-
ding zijn tassen kaf en koren. Gingen de
werkzaamheden vroeger nog met een
kwartier trappen op de Zak ongesehoond
zaad, zoon Sjef Goris ging over op een an-
dere zuiveringsversie met een schoon-
maakmolen. Hoewel dit apparaat al in
1786 door Andrew Merkle was uitgevon-
den, was het nieuw in deze zaadbewerking.

Ook dit café verdween

Eind twintiger jaren toen het nijverheidge-
beuren afnam en mede misschien door de
ziekte van vrouw Goris, werd het café ge-
sloten. Het bedrijf bleef echter bestaan en
werd uitgebreid; we zagen dat in bovenge-
noemde meldingen.
Zoon Sjef, die in1947 huwde met Wies van
Geel, zette de traditie voo . De ezelskar
was al langer verkocht en in de jaarlijkse
tochten naar Wouwse Plantage werden de
zakken met proppen per auto vervoerd.
Langzaamaan kwam ook de tuinaanplant
meer en meer in beeld.

Voor Sjef, met groene vingers, was dat een
koltje naar zijn hand.

Zoals reeds gemeld verdween in 1950 de
oude afspanning door verbreding van de
weg en in 1969 de woning om de zelfde
reden. De familie Goris bouwde een nieuw
bedrijf op aan de Molendreef. In de schuur
was plaats voor een moderne “eest” met
gatenvloer, waar de proppen op werden ge-
spreid en het heteluchtkanon zorgde voor
een snellere en betere droging.

De voortzetting

Zoon Cees bouwde een nieuwe woning op
de oude stek en keerde terug in rouwvel-
den. De proppenzaadwinning en dennen-
handel werd uitgebreid met een planten-
centrumfkwekerij. De oude kemactiviteiten
hadden evenwel hun langste tijd gehad.
Wat was de reden dat de familie Goris na
200 jaar het voor gezien hield?

Zij zagen dat al enkele jaren aankomen, en
wel om de volgende redenen:

4- Wetenschappelijk onderzoek had aange-
toond dat met name de Corsicaanse den
veel te lijden had van zure regen, vooral in
het oosten van Brabant, maar ook elders.
Men besloot daarom algemeen meer loof-

boomhoutsooiten aan te planten. Vandaar
dat de vraag naar corsicazaad sterk daalde.

4- De eorsieadennen in de Wouwse Planta-
ge waren zo hoog geworden en de zaad-
productie zoveel verminderd, dat het niet
meer rendabel was om iemand naar boven
te sturen.
De nieuwe aanplant leverde nog niet ge-
noeg op en de afzet stagneerde.

-1- Er was geen kundig personeel meer te
vinden voor dit klimwerk, vooral reke-
ninghoudend met veiligheidseisen, risico-
verzekeringen, gevarentoeslag e.d. Dit
heeft er toe geleid te stoppen met deze nij-
verheid.
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Zeven waar-
in de den-
nenkegels
uitgestrooid
vverden.—>

De stamvaders Goris

Pieter Goris en Johanna Simons, beiden a <omstig uit Hoevene, Belgié

gehuwd in: met: allen wonend in Ossendrecht
Petrus Joh Goris 1806 Maria Heijnen
Cornelis Goris 1839 Cornelia Couwenberg (Zij werd 93 jaar!)
Willem Goris 1872 Johanna Cath. Wils
Joh Bapt Goris 1907 Coleta de Schutter
Sjef Goris 1947 Wies van Geel
Cees Goris 1979 B. Mous

De laatste generatie(s) Goris aan het werk op hun dennenzaadhandel/-kweker

Enkele jaren geleden kwam hier een totaal nieuw soort nijverheid. De van oorsprong Bergen
op Zoomse familie Spapen-Heijmans vestigde er een kunstsmederij. Daarmee kreeg het oude
nijverheidsgebied bij de Dreyhoeve een modeme opzet.

Wordt vervolgd
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VERHALEN VAN TOEN
door J. van den Bussc-he

Op het randje af

Cafe Dennenhandel was mooi gelegen: de
voordeur aan de grote weg, de achterdeur
uitmondend aan de boskant; ideaal als be-
ginpunt voor de stroper met strop, fret of
lichtbak. De cafébaas hield er zelf ook een
fretje op na en was hiervoor al tweemaal
gesnapt. Op een avond in november hoorde
Tiest gerommel aan de achterdeur en ging
eens kijken. Daar lag op de stoep door-
drenkt en verkleumd de proppenstoter Jan
Teut. Wat was er gebeurd‘? Jan, op stroop-
tocht in de Rouwvelde, stuitte op de bos-
wachter van de Groote Meer. Hij kon een
stukje vluchten en verborg zich aan de rand
van het ganzenvennetje.

In het donker zag de boswachter hem niet
maar bleef zoeken. Jan zakte steeds verder

weg in het ven maar gaf geen krimp. Uit-
eindelijk vertrok de gezagsdrager en kon
de stroper zich bevrijden uit deze benarde
positie. Bevangen door de kou kroop hij op
handen en voeten naar het café van de
Gorze. Het duurde heel lang voor Jan, bij
de kachel gekropen, weer teken van leven
gaf. Het was zogezegd: stroperij met risico
tot op het randje.

Stroper was een behendigheidspel met
winnaars en verliezers, gespeeld door ge-
zagsdragers en mensen die binding hadden
met de natuur en daarbij alle paadjes ken-
den en ieder geluid verstonden. De in Os-
sendrecht gelegerde marechaussee had
vaak het nakijken en kreeg zelden iemand
aan de schandpaal.

Na 50 jaar de ontknoping

Twee mannen, Janus en Hugo, waren met
de hond op strooptocht in de bossen van
Cogels. Plotseling klonk een schot en de
hond viel dood neer. De mannen vluehtten,
maar stonden al snel even stil en realiseer-
den zich: als de boswachter de hond ziet,
heeft hij misschien aanwijzing wie de stro-
pers zijn. Voorzichtig gingen ze temg en
zagen niemand. Ze namen de hond om
beurten op de schouder en maakten zich uit
de voeten. En wat deed de boswachter? Ik
vroeg het hem S0 jaar later, omdat Janus,

een van de stropers, mij het verhaal toen
verteld had. De boswachter wist het nog en
gaf toe dat hij niet op de hond had mogen
schieten. Ik reed naar huis om een schop te
halen, zodat het dier begraven kon worden.
Tot mijn verbazing was de dode hond ver-
dwenen en ik heb er later niets meer over
gehoord, ook niet wie de stropers waren.
Toen ik het hem vertelde moest de bos-
wachter er om lachen: ze stonden namelijk
vroeger wél bij hem op zijn stroperslijst-
je ..... ..
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“Help, ik verdroog”

Herstelplannen
Ecologische hoofdstruetuur
Vogel- en Habitat Richtlijnen

Vematting Natuurontwikkeling
Uitplaatsing Slibvetwijdering

Onttrekking Bufferingsplaatsen
Afstroming Laagveenvorming

Verdamping Uitvoeiingsmodules
Verstoring Compensatiegebieden

Vermesting Kreek- beekherstel
Verdroging Gronduitwisseling

Ruilverkaveling Waterconservering
Ontginning Grondwaterstand
Ontwatering Revitalisering
Afvoeren Reconstructie

Waterberging
Grondbank

Verzuring
Raamplannen

In ltratieproef
Prioriteitsplannen

Vennenprojecten
Waterbeheer

Industriewater
Drinkwater

Fosfaten
Drainage

Wateroverlast
Verbindingszones

Streekplannen
Herstelplannen
Structuurvisie

Plaggen

Redt:Grote Meer
Kleine Meer
Koitenhoef
Hoogerheidens Laag
De Kooi
Ossendrechtse Kreken
Het Eiland
Enz.
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Geen WOORDEN maar DADEN gevraagd aan:

Waterschap Brabantse Delta
Bosgroep Zuid Nederland
Provineie Noord Brabant
Stichting Brabantse Wal
Gemeente Woensdrecht
Regionale Milieudienst

Brabants Landschap
Natuurmonumenten
Gebiedscommissie

Staatsbosbeheer
Brabant Water

Delta Nuts
Grenspark
Benegora
Z.L.T.O.
Namiro
Evides
D.H.V.
B.M.F.
K.v.K.
D.L.V.
D.L.G.
A.J.K.
B.o.Z.
Ons

Meer efficient, effeetief, gecoordineerd samenwerken en vergaderen?

Elk jaar valt er i 5.000.000 m3 Water: GRATIS op onze Wal; dus
vasthouden, bergen en dan pas eventueel afvoeren!

door Jan van Elzakker
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NEERSTORTENDE B17 (VLIEGEND FORT)
VERSTOORT SCI-IOOLREISJE

door C. van den Bergh

Het was augustus 1944; wij hadden vakan-
tie en er was voor de jongens van de vier-
de, vijfde en zesde klas nog een schoolreis-
je gepland voor hen die mee Wilden gaan,
of mochten van hun ouders. Het was een
nare tijd, het was nog oorlog.
Dat reisje ging naar Molenzicht in de bos-
sen ten zuiden van Bergen op Zoom en wel
voor drie dagen, van zaterdag t/m maan-
dag. Als bagage moesten wij meenemen:
voor mijn broer en mijzelf ieder een deken,
washandje, handdoek, stukje zeep, kamme-
tje en boterham voor tussen de middag.
Veel meer hadden wij niet bij ons in een
veel te grote koffer.
Het vertrek uit Putte was op zaterdagmor-
gen ongeveer 9.00 uur en we werden ver-
voerd met een open vrachtwagen van
houthandel Van Beeck. Die open vracht-
wagen was geen probleem, want het was
stralend weer. We werden vervoerd tot op
de I-Ieimolen (sehakelstation Pnem), van
daar moesten we te voet verder over een
zandweg naar Molenzicht.
Meester Verdonck had over dit reisje de
leiding, die verder bestond uit zijn broer
Piet en een man genaamd Rob. We hadden
nog maar zo’n 1500 meter met onze te gro-
te koffer gelopen en gesjouwd toen er plot-
seling uit het noorden een groot viermoto-
rig vliegtuig kwam aanvliegen. Het was
niet al te hoog en vloog precies in onze
richting.
Onder op de vleugels en romp stonden gro-
te witte sterren, dus: een Amerikaans vlieg-
tuig. Plots verschenen rond het vliegtuig
witte wolkjes; er werd door de Duitse
luchtafweer op het vliegtuig geschoten!
Naast de weg stonden een paar huisjes en
de meester riep: “Allemaal tegen de muur
gaan staan”. Dat was om de vallende
seherven van de luchtdoelgranaten te ont-
wijken. Een van de jongens werd echter
nieuwsgierig en stapte een paar meter naar
voren o1n nog eens naar dat vliegtuig te
kijken en riep: “Meester, hij staat in

brandll” Toen wilde natuurlijk iedereen
kijken of dat wel waar was; ik ook en in
een its van seconden zag ik witte val-
schermen waar poppetjes aan hingen en
een vliegtuig dat in een spiraal draaiend
om zijn as en met een vuurzee achter zich
aan, met brullende motoren in onze rich-
ting naar beneden stortte.
Er brak paniek uit, iedereen rende voor zijn
leven. Ik rende ook mee. Ik rende om de
hoek van het huis en daar stond een klein
schuurtje gemaakt van stro. Ik sprong ach-
ter dat schuurtje; kijken durfde ik niet
meer. De vliegtuigmotoren maakten een
gierend en jankend geluid en dit werd
steeds luider. Ik was daar helemaal alleen.
Ik gooide me op de grond en dacht: “Hier
lig ik veilig”. Toen ineens een doffe dreun
en ik voelde de grond onder mij trillen. Ik
besefte: “Het is voorbij. Ik leef nog”. Dat
alles had zich in ongeveer 20 a 30 secon-
den afgespeeld.
Ik ging weer staan en zag vanaehter het
schuurtje de valschermen hun laatste me-
ters naar de aarde maken. Ze bereikten de
grond, krabbelden overeind en probeerden
zo vlug mogelijk hun valscherm op te
vouwen. De parachutisten liepen naar de
dicht bijzijnde bosrand en verdwenen in
het niets. Ik ging temg naar de voorkant
van het huis en zag op een afstand van on-
geveer 300 meter de plaats waar het vlieg-
tuig was neergestort, en hevig brandde.
De leiders van onze groep en de kinderen
kwamen van diverse kanten weer tevoor-
schijn. Met ontzag werd er gekeken naar
het brandend wrak, waar af en toe de nog
aan boord zijnde munitie ontplofte. De
meester en de andere leiders telden hun
kinderen; de groep was nog compleet en
niemand had letsel opgelopen. Er werd
druk heen en weer gepraat en een van de
kinderen zei: “Meester wat kon u hoog
springen”. (Hij was in paniek over een
tuinheg van ongeveer 1,5 meter gespron-
gen).
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Onze spullen, die we in paniek hadden
aehtergelaten, werden weer bijeengezocht
en we vervolgden onze tocht. Na ongeveer
400 meter gelopen te hebben zagen we au-
to’s naderen. Het bleken Duitsers te zijn
die al op zoek waren naar de bemanning
van het vliegtuig. De meester had zijn plan
klaar en vlug werd aan ons verteld dat als
de Duitsers zouden vragen waar de vlie-
gers neergekomen waren (was aan de
noordkant van de weg) wij naar zuidelijke
richting moesten wijzen. De Duitse auto’s
stopten en ze vroegen inderdaad: “Waar is
die bemanning gevallen?” Al onze vingers
wezen naar het zuiden.
Er werden bevelen gegeven en de Duitse
auto’s met bemanning reden in volle vaart,
in een wolk van stof in zuidelijke richting.
In de buutt van Molenzicht gingen wij
rond 12.00 uur onze boterham opeten.
Toen wij daar aan het eten waren kwam er
een Duitse soldaat, gewapend met geweer,
aangelopen en voor hem uit liep een ge-
vangen genomen Amerikaanse soldaat.
Deze had een lederen jekker aan met een
bontkraag en laarzen. Op de plaats waar
wij vertoefden stond een met de hand te
bedienen waterpomp en een houten vat er-
bij. De Amerikaan maakte duidelijk dat hij
dorst had en of hij mocht drinken. Dat
werd toegestaan. Terwijl wij onder elkaar
steeds maar over het neerschieten van dat
vliegtuig bleven praten wat dan weer tot
verschillende waamemingen leidde. Er wa-
ren jongens bij, die zeiden gezien te heb-
ben dat een Amerikaan (bemanning) zon-
der valscherm naar beneden gevallen was.
Ook de piloot van het vliegtuig werd door
de meester en leiding van onze groep veel
lof toebedeeld. Volgens hen zou de piloot
in het vliegtuig zijn blijven zitten om ons
te ontwijken.

Toen wij eindelijk op Molenzicht aan-
kwamen, heerste er onder ons een droevige
stemming.
Maar wij werden er ook steeds weer aan
herinnerd. In het avondlof werden vele
weesgegroetjes gebeden voor de Ameri-
kaanse bemanning en de moedige piloot,
die zoals gezegd, zijn leven gegeven had
om ons te redden. Dat, wat wij op die za-
terdagmorgen meegemaakt hadden bleef in
de groep bij alles wat we deden in onze
gedachten hangen.
Het volgende gebeurde: op zondagnamid-
dag hadden wij een spoorzoektocht en
werden in groepen verdeeld. Piet Verdonck
had als tenue een korte broek aan en gym-
schoenen. Een jongen vroeg: “Waarom heb
jij gymschoenen aan?” Piet zei: “Zomaar.”
“Ach zo”, zei die jongen, “Ik dacht, die
heeft zijn gymschoentjes aangedaan omdat
als er weer een vliegtuig valt ge veel har-
der kunt gaan lopen.” De hilariteit onder de
Ieiding was groot en Piet Iachte mee, maar
zal toch gedacht hebben, die jongen heeft
het wel goed gezien dat grote mensen ook
in paniek kunnen geraken.

Als wij op maandagnamiddag aan onze te-
rugreis naar huis beginnen, passeren wij de
plaats waar het vliegtuig neerstortte. Een
jongen van onze groep vindt in de benn
van de weg een stuk van de loop van het
boordgeschut en dit wordt als een trofee
meegenomen. De open vrachtwagen brengt
ons terug naar Putte. Thuisgekomen verte1-
len wij onze ouders wat wij meegemaakt
hebben en zij begrijpen dat wij en de hele
groep, heel, ja heel veel geluk hebben ge-
had.

J-._.~.a\_.~_v»-_¢~_.,-_v~a-'\t»O».a».~a-_~a-_~3~a~a»q,_a~_,~»_my»_”~~_»~J»_v»U
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OOK DROEVIGE UITBEELDINGEN: KAMP BUCHENWALD
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OKTOBER 2004: OMA VERTELT
door Corrjv Jaspers- Van der Velden

Nu de dagen zijn aangebroken waarin we
herdenken dat we 60 jaar geleden zijn be-
vrijd, komen ook bij mij herinneringen bo-
ven. Zo weet ik nog heel goed dat mijn
moeder Julia Theuns (in de volksmond
Lieke Braak) alsmaar moest huilen bij de
herdenking van "30 jaar bevrijd". Zij had
dan ook veel meegemaakt in de Tweede
Wereldoorlog.
Eerst en vooral had haar man, Louis van
der Velden, in de mobilisatie van '39 zijn
land gediend. Hij had moedig gevochten
aan de Barendrechtse brug, bij het 3d“
Grensbataljon. Later is hij daarvoor ook
onderscheiden.
Daar herinner ik mij niets van. Maar ik
weet nog wel veel over de tijd dat Woens-
drecht werd bevrijd. Wij woonden in die

'1;-4~.\. _ -—s~F- . _ m. A 1:1

“Q? 1

Johanna Maria van Hootjdonk geb. 21-1-1920 Thomas Jacobus Weesenbeek geb. 9-12-1921

tijd (ongeveer begin/half oktober I944) in
Woensdrecht in een huisje op Marktje 2
(het tegenwoordige Groene Woud). Wij
woonden daar met vader, moeder, 3 zusjes
(Corry, Toke en Lies) en opoe.

Het was oorlog en al enige weken hoorden
wij schieten vanuit Antwerpen. Op een za-
terdagmiddag zagen wij vanuit onze tuin
de molen in Hoogerheide in brand staan,
en ook de boerderij van Kamoen aan de
Ossendreehtseweg. Er was ook nog een
derde brand. Mijn ouders werden bang,
want er werd steeds meer geschoten en dus
besloten ze om die nacht maar in de kelder
te gaan slapen. Zo gezegd, zo gedaan. Van
slapen zal wel niet veel gekomen zijn,
denk ik.

-1».-.-\¢$* : ~-

Echtgenoot van Isabella van Hooijdonk
Beiden kwamen om tijdens het bombardement van 9 oktober 1944 in Hoogerheide.
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Zondagsmorgens was het raak: het ene
bombardement volgde op het andere, tot
het stil werd en de buren van Van Hooij-
donk huilend bij ons aankwamen met een
gewonde moeder. Zij veitelden dat er bij
hun twee doden waren: dochter Jo van
Hooijdonk en schoonzoon Thomas We-
zenbeek. De familie is die nacht bij ons in
de kelder gebleven.

Maar de volgende morgen werd ons huisje
gebombardeerd. Heel de topgevel was er-
uit, er was ook iets op de kolenkist geval-
len en de aardappelen die, gesehild voor de
zondag, klaar stonden, leken wel eierkolen.
We konden niet in ons huisje blijven en
zijn langs de achterkant via het tuintje naar
Janus Raaijmakers in de Dorpsstraat ge-
gaan. We zijn er een nacht in de kelder ge-
bleven. Maar hier werden we de volgende
dag ook beschoten. Toen zijn we naar de
Tuinstraat gelopen via de aspergebedden.
Hiertussen moesten we regelmatig be-
schutting zoeken. We kwamen toen bij P.
Geers aan. Maar al snel bleek dat deze
mensen ook niet thuis zouden blijven. Zij
stuurden ons naar Kees Hopmans in de
Dorpsstraat, waar ze een grote kelder had-
den. Gelukkig mochten we daar blijven.
Maar in die kelder zaten al heel wat men-
sen: boer Hopmans met 2 zonen en 2 doch-
ters, zijn broer Ariaan Hopmans uit de
Nieuweweg samen met 3 zonen. Ook was
Janus Daalmans er met zijn vrouw en kin-
deren. En de buren Louis Bogers (de Mul-
der) met vrouw en kinderen, waarvan er
een nog een baby was. En daar kwamen
wij dan nog eens bij met 6 personen!

De eerste dagen was het eten geen pro-
bleem. Mijn vader hielp mee met het mel-
ken van de koeien, als het even rustig was.
Want er werd regelmatig geschoten en ge-
bombardeerd. Voor het baby'tje werd de
melk opgewarmd met behulp van een kaars
onder een pannetje. Er werd ook preistamp
gemaakt en mijn vader is aan de overkant
van de straat, bij bakker Jef van Pul, gaan
helpen met brood bakken. Toen moest hij
wel beloven ook na de oorlog klant te Zul-

len worden. Dat hebben mijn ouders ook
gedaan.
Er werd ook veel gebeden in de kelder.
Ondertussen maakten mijn moeder en opoe
zich grote zorgen over Ome Kees Theuns
en zijn gezin, die in Hoogerheide aan de
Ossendrechtseweg woonden. Ze dachten
dat de gevechten aan
dc hoofdweg nog wel een stuk erger zou-
den zijn dan die in het kleine dorpje
Woensdrecht. Achteraf blijkt dat niet zo
geweest te zijn en heeft onze familie een
veel rustigere bevrijding gehad dan wij.

Op het gat van de kelder waarin wij zaten,
lagen zandzakken en daarop werd op een
bepaald moment een handgranaat gegooid.
Door de klap werden we met z'n allen in
een hoekje van de kelder geduwd. Het was
verschrikkelijk benauwd.
We hebben ongeveer een week in die kel-
der geschuild. Toen kwam een (Duitse)
soldaat op de keldertrap ons zeggen dat we
moesten evacueren naar Bergen op Zoom,
want de beschietingen zouden nog erger
worden. De gevechten werden geleverd om
de inname van de Kreekrakdam.

Mijn vader haalde thuis de kmiwagen en
wat spullen. Daarna vertrokken we in de
richting van de kerk. Het was in heel het
dorp al een verschrikkelijke ravage. Tij-
dens onze vlucht kwam er weer een lucht-
aanval en zijn we het St. Anna-gestieht in
gegaan om te schuilen. In de gang van de
school waren nog meer mensen, waaronder
ook de vrouw van meester Tummers. Zij
was zeer zenuwachtig. Later bleek dat zij
een onderduiker bij zich hadden, ene Bad-
stieber.

Met de witte vlag en mensen van het Rode
Kmis zijn we weer verder gegaan. Er
voegden zich steeds meer mensen bij ons.
Zo zijn we door de Bossestraat en de
Steenstraat op de Antweipsestraatweg ge-
komen. Een eindje verder aan de Lange
Steen moesten we de slootkant in vanwege
de beschietingen. Jaren later, toen mijn
kleine zusje Lies daar weer langs kwam,
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herinnerde zij zich nog steeds dat ze op die
plek had gezien dat daar een Duitser de
kop af werd geschoten. (Lies was tijdens
de vlucht nog maar 3 jaar.)
We liepen verder. Mijn vader ging voorop
met de kruiwagen. Dan kwamen Toke en
ik met opoe. En Lieske zat bij moeder op
haar rug. Mijn moeder liep constant te bid-
den: "Wees gegroet, Maria.... .. ".

Bij villa Zuidgeest liepen een paar dronken
meisjes op de weg en zij lachten ons uit.
"Ha, ha, ha, de vlucht van Egypte", zeiden
ze. Mijn vader werd woest. Mijn moeder
moest hem tegen houden, anders had hij ze
aangevallen. Zo zijn we tegen de avond in
Bergen beland en zijn we naar kennissen
gegaan, de familie Claessen-Quick in de
Zuivelstraat. Mijn moeder wilde ons daar
eens lekker wassen, want dat had heel de
week niet gekund. Zij wilde onze schone
kleertjes pakken maar o wee: vader had op
de vlucht het verkeerde pakket in de krui-
wagen gelegd. We hadden een hele Zak
met oude vodden bij ons! Mijn moeder
heeft toen vreselijk gehuild.

Bij de familie Claessen konden we niet
blijven: zij waren te klein behuisd.
We hebben toen onderdak gevonden bij
wildvreemde, maar erg lieve mensen: de
familie Van de Vaait op de I-Ioogstraat.
Daar zijn we I4 dagen geweest. We kregen
in "De Hollandse Tuyn" warm eten.

Toen ook Bergen op Zoom was bevrijd is
ome Kees Theuns ons met één of andere
boerenkar komen halen. We mochten zo
lang bij hem in huis komen wonen. Maar
omdat we daar ook met velen waren en ik
de oudste was, mocht ik naar tante Jans op
Calfven. Zij had 3 jongens en ik was daar
van harte welkom.
Zo werd het St. Nicolaas en ook wij op
Calfven kregen cadeautjes. Ik ben daar 6
weken geweest.

Toen zag ik op een zondag mijn moeder
aan de kerk in Hoogerheide. Zij zei dat we
die komende week terug zouden gaan naar
ons huis in Woensdrecht. Ze vroeg: "Ben
je nu niet blij?" Waarop ik zei: "Ik weet
nog niet ofik wel mee gal"

Ons huisje was zwaar beschadigd en er
woonden Canadese soldaten in. Zij hadden
voor het kapotte gedeelte een groot zeil
gehangen. Toen wij terug kwamen, ver-
trokken de soldaten. Voordat we veitrok-
ken waren uit ons huisje, hadden we 2
lampen aan het plafond hangen, waar aan
de onderkant kraaltjes hingen voor de ver-
siering. Maar tijdens de beschietingen wa-
ren die natuurlijk ook kapot geraakt. Mijn
zusjes en ik waren heel blij dat we al die
kraaltjes los op de grond vonden, want nu
konden we mooie kettingen en armbandjes
njgen.

In de wei tegenover ons huisje stond een
barak van de soldaten. Regelmatig kwam
daar een vrachtwagen om eten te brengen.
En dan viel er wel eens wat van de kar, zo-
als ze dat zeggen.

Die hele winter zijn we niet meer naar
school gegaan, want die was ook kapot ge-
schoten.
Ons huisje werd weer opgebouwd met geld
van het Wederopbouwfonds.
Op 5 mei 1945 was heel Nederland be-
vrijd.

Z0 jongens, dat was een lang verhaal. Ik
heb er dorst van gekregen. En jullie lusten
zeker wel een snoepje?
Ik hoop dat het nooit meer oorlog wordt en
dat jullie niet allemaal hoeven mee te ma-
ken wat ik meemaakte toen ik nog maar 7
jaar was!
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EEN TOEGIFT VAN ZESTIG JARENH!!!
door Anré Kuylen, ingeleid door Dick Adriaansen en Dick van der Poe!

Na enige aanvaringen met de bezetter was Wie is Andre Kuylen?
het voor Andre Kuylen uit Woensdrecht Hij werd geboren op l0 juli 1923 te Wouw
duidelijk dat hij informatie Wilde verschaf- en zijn volledige namen zijn Andreas Cor-
fen die van belang kon zijn voor het verzet. nelis Petrus Kuylen. Zijn vader was Jose-

phus (Sjef Kuylen) en zijn moeder Adriana
Het bleek een buitengewoon gevaarlijk be- (Jaan) Theuns.
sluit ..... ..

e
.. v.

_-.

. -~'
_

Links." vader en moeder Kuylen. Rechts: Andre met oma Cornelia Jansen en opa Ja-
cobus Theuns bij het ouderlijk huis op de "berg" in Woensdrecht

Onder." André Kuvlen als middelbare scholier

I I
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Andre ging naar de H.B.S. te Bergen op
Zoom, deed er in I941 eindexamen en be-
haalde het diploma HBS B.De bedoeling
was dat hij naar Delft zou gaan om de stu-
die tot civiel-ingenieur te doen. De oorlog
verhinderde dit en hij besloot te gaan wer-
ken. Bij zijn oom in Non Plus Ultra had de
rma Konings Wegenbouw een kamer ge-

huurd, die als kantoor gebruikt werd. Hij
solliciteerde en werd als administratieve
kracht aangenomen.

Zijn eerste werk was hulp bieden bij de
aanleg van een weg richting Hoek van Hol-
land op het eiland Rozenburg. Hij verbleef
in een pension te Maassluis. Deze weg
heeft hij in kaart gebracht, evenals globaal
enkele verdedigingswerken. De overzich-
ten daaivan werden naar Engeland ge-
stuurd.
Later kwam hij in Woensdrecht op vlieg-
veld Woensdrecht te werken, waar de r-
ma Konings o.a. vliegtuignesten moest
bouwen. Dat waren schuilplaatsen be-
staande uit gewoon grasland, omgeven
door een hoge wal en ze stonden buiten de
omheining van het vliegveld. De nesten
werden gebruikt om "Messerschmitts" in te

verstoppen; er lag dan ook een camou a-
gedek overheen.
Deze vliegtuignesten, alsook 1nunitieop-
slagplaatsen, brandstoftanks, afweerge-
schut en soldatenverblijven werden door
Andre in kaart gebracht. Deze gegevens
werden volgens een bepaald patroon ver-
knipt en afgeleverd bij zijn vriend Adri
Groffen, die op zijn beurt zorgde dat ze in
Gent kwamen bij hun afdelingshoofd de
heer Van der Meerssche. Via hem gingen
de gegevens naar Engeland.
Om te weten of de ontvangst in orde was
luisterde de verzetsgroep naar "Radio
Oranje" of hun eodezin, zoals bijvoorbeeld
“de melk kookt over”, genoemd werd en
dan konden ze tevreden zijn.
De West-Brabantse groep waar Andre toe
behoorde bestond verder uit Piet van Es,
Piet Stoffelen, dc eerder genoemde vriend
Adri Groffen en een jongen uit de omge-
ving van Klundett, wiens naam niet bekend
is. Ergens in een eetgelegenheid voerde
deze jongen een gesprek met Piet Steffe-
len, niet wetend dat zij werden afgeluisterd
door een N.S.B.-er, die de zaak aan het rol-
len bracht ...... ..

Om het verdere verloop van de gebeuitenissen op schri te stellen heeft Andre meer dan een
jaar nodig gehad, vanwege de emoties die weer werden aangewakkerd.

Hier volgt zijn authentieke verhaal:

Toen ik 29 januari 2004 opstond wist ik
precies hoe het weer was op die zaterdag-
ochtend zestig jaar geleden. Het was een
zonnige frisse wintermorgen toen ik van
huis weg ging om op het vliegveld
Woensdrecht de nanciele gang van zaken
te controleren voor het wegenbouwbedrijf
waarvoor ik op het hoofdkantoor in Vught,
de administratie verzorgde. Op dat moment
kon ik natuurlijk niet weten dat ik pas 15
maanden later weer thuis zou komen.
Toen ik met mijn werk in de directiewagen
van de rma bezig was, stapten rond elf
uur enkele mannen in leren jassen binnen,
die mijn naam vroegen. Toen ik die noem-
de, zeiden ze dat ik gearresteerd was.

Overigens bleek dat ze toen reeds over al
mijn gegevens beschikten. Met de auto re-
den ze naar Woensdrecht en parkeerden
die voor de pastorie. Daarop gingen ze
naar de boerderij van Bovee, naast de pas-
torie, waar wij tijdelijk woonden vanwege
het feit dat ons eigen huis gevorderd was
door het Duitse leger. Tot verbazing van
mijn moeder stapten zij binnen en door-
zochten het hele huis, maar vonden niets.
Dat kon ook niet, want mijn spullen waren
elders.Verder merkte niemand iets, zelfs
mijn vriendin, later mijn vrouw, die de
stoep naast het huis aan het vegen was had
niet in de gaten dat er iets aan de hand was.
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Vanuit Woensdrecht reden V
we naar het huis van burge-
meester Van der Meulen te
Hoogerheide waar ze diens
zoon Wicky meenamen.
Daama ging het, na een kort
oponthoud op de Duitse
kommandantur in Bergen op
Zoom, naar Breda waar de
sicherheidsdienst gehuisvest
was in de voormalige militai-
re academie.

Daar begon het eerste ver-
hoor, waarbij ik aangaf dat ik
niet begreep waarom ik op-
gepakt was. Toen het tegen
vijf uur liep, wilden mijn on-
dervragers wel van het
weekend gaan genieten en
hadden ze er genoeg van. Ze
lazen mij een gedeelte uit
een ander verhoor voor en
zeiden mij daar maar eens
over na te denken. Ik be-
greep daaruit dat alles ont-
kennen geen zin meer had,
maar het gaf mij voldoende
inzicht om mijn strategie bij

len. Wicky en ik werden toen
naar het huis van bewaring
gebraeht en samen in een eel
gezet. Wicky mocht enkele dagen later
weer naar huis en voor mij begon in de
week daarop een periode van regelmatige
verhoren, waarbij ik steeds hetzelfde ver-
haal vertelde, en dat heb ik tot en met de
dag van het proces volgehouden.

Ongeveer een week nadat Wicky vertrok-
ken was, kreeg ik een oudere man als cel-
genoot. Het bleek een Joodse man te zijn
die samen met zijn vrouw, na te zijn verra-
den, was opgepakt op hun onderduikadres.
Toen hij op een dag terugkwam van de SD,
waar hij verhoord was, zag ik dat hij flink
geslagen was en gebloed had. Toen ik hem
daar naar vroeg, zei hij dat hij daar niets
over mocht zeggen. Omdat hij de oudste

André met zijn vriendin, moeder en zusje. Zzjn vriendin
volgende Verhoren te bePa' Adrie Bovée trouwde later met hem. Ze werd 21 juni I 922

geboren in Dinteloord als Adriana Catharina Maria Bo-
vée en is overleden op 28 november 1986 te Oisterwzjk.

was sliep hij op de krib en lag ik op de
grond. De ochtend daarop wekte hij mij
heel vroeg en zei mij niet te schrikken als
hij dood zou zijn als ik later opstond. Hij
had namelijk zijn polsen met een scheer-
mesje doorgesneden. Hij vroeg mij hem te
laten sterven. Daarop heb ik geantwoord
dat ik dat niet mocht laten gebeuren en heb
de bewaking gealarmeerd; die deed het
Iicht aan en ging een arts halen. Intussen
probeerde ik zijn beide armen met hand-
doeken af te binden om het bloeden te la-
ten ophouden. Hij is daarna naar het zie-
kenhuis gegaan en behandeld. Later op de
dag kwam hij tenig met beide armen in het
verband.
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Later hebben we uitgepraat waarom ik hem
niet mocht laten sterven en daarbij heb ik
hem er ook op gewezen dat hij zijn vrouw
niet in de steek mocht laten. Hij had er uit-
eindelijk vrede mee. Niet lang daarna zijn
ze beiden op transport gesteld. Vanaf die
tijd zat ik alleen in mijn eel. Half maart
daarop ben ik overgeplaatst naar de straf-
gevangenis in Breda. En ongeveer een
maand later werden wij onder poIitiebege-
leiding naar de SD-gevangenis in Haaren,
gehuisvest in het voormalige seminarie,
gebracht. Toen zag ik voor het eerst wie
mijn medegevangenen waren, die ik toen
nog niet kende. Dat waren naast mijn
vriend Adri Groffen achtereenvolgens Piet
van Es, Piet Stoffelen en een jongen uit de
buurt van Klundert, wiens naam ik niet
meer weet.
Weer een maand later, rond half mei, wer-
den we onder begeleiding van Duitse mili-
tairen naar de cellenbarakken in Scheve-
ningen gebracht. Daar kreeg elk van ons
een zogenaamde "sachbearbeiter" die ver-
der ging met verhoren en daarbij altijd de-
monstratief zijn revolver op tafel legde.
De invasie op 6 juni 1944 maakte de bezet-
ters danig van streek en bang voor ook een
inval op de Hollandse kust en daarom wer-
den alle politieke gevangenen in de late
namiddag van die dag in een trein geladen
en naar Kamp Vught ven/oerd waar de
trein midden in de nacht het kamp binnen
reed.
Vrij kort daarna en wel op 20 juni werden
we onder politiebegeleiding naar het Kamp
Amersfooit gebracht. Daar werden we kaal
geschoren en ondergingen we een streng
regime, met lang op appel staan, met lijf-
straffen en we zaten onder de luizen.
Zo belandde ik in de "rozentuin", doordat
ik onder het appel naar mijn hals had ge-
pakt, waar de luizen kriebelden. Ik moest
voor straf honderd maal door mijn knieen
zakken en weer opdrukken. Wanneer ik
niet meer kon, dan kreeg ik gelijk stok-
slaag en ik heb het gehaald! ll!
Wanneer je in de cel zat en je vroeg om
water, dan kreeg je een kan door een kier

aangereikt, maar gelijk ook de punt van de
stiefel.
Op 12 juli 1944 werden we naar het Huis
van Bewaring in 's-Heitogenboseh ge-
bracht, naar bleek voor het proces op de
volgende dag. We moesten al vroeg pre-
sent zijn in het gereehtsgebouw waar Wij
werden opgevangen door een goed Neder-
lands sprekende luchtmachtsergeant die
onze advocaat bleek te zijn. Hij was naar
bleek een jurist die al lang in Nederland
gewerkt had maar vanwege zijn Duitse na-
tionaliteit opgeroepen was.
Hij deelde aan Adri Groffen, Piet Stoffe-
len, Piet van Es en mij mee dat wij de
doodstraf zouden krij gen en de anderen, de
jongen uit Klundert en een meisje dat wij
nog nooit gezien hadden, kregen een ge-
vangenisstraf. Hij kon daaraan ondanks
een pleidooi niets veranderen en had als
enige mogelijkheid gratie vragen. Toen hij
me in verband daannee in Haaren opzocht
meende hij mij gemst te stellen met de
mededeling dat je bij een executie alleen
maar een klein prikje voeltl Het proces was
dus een farce en bij het laatste woord dat
wij kregen kwam ons verweer neer op de
stelling dat wij op Nederlands grondgebied
in het belang van Nederland hadden ge-
handeld en dat kon niet fout zijn. Daar sta
je dan drie dagen na je eenentwintigste ver-
jaardag met een ter dood veroordeling op
Zak.
Terug in het Huis van Bewaring kregen we
iets lekkers te eten en kregen wij van de
gevangenisdirecteur de gelegenheid o1n
een brief naar huis te schrijven. Omdat ik
mijn ouders niet plotseling wilde confron-
teren met het slechte nieuws heb ik mijn
brief aan pastoor Stallaert gestuurd met het
verzoek mijn ouders in te Iiehten. Omdat
men ons in Kamp Amersfoort als te groot
risico niet meer wilde hebben, werden wij
naar de SCD-gevangenis in Haaren ge-
bracht. En van daamit kon ik nu wel een
brief direct naar huis sturen.
In de nacht van 28 op 29 juli 1944 werd
het erg onrustig in het gebouw.
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Ook in mijn eel waarin ik toen zat met drie
anderen, waarvan er later twee in Kamp
Vught zijn gefusilleerd, kwam een SS-er
binnen met de mededeling aan mij "in funf
Minuten werden Sie erschossen". Dat
bleek later uit de berichten die we via de
verwariningsbuizen kregen een enge grap,
omdat we op 29 juli met autobussen wer-
den overgebracht naar een gevangenis in
het Duitse Anrath in de buurt van Venlo.
Begin september werden we in verband
met het oprukken van de geallieerden naar
Remscheid Ltittringhausen in het Ruhrge-
bied overgeplaatst.
Daarna zijn we op 15 april I945 door de
Amerikanen bevrijd. We hebben toen ge-
luk gehad dat de directeur van de gevange-
nis ons een handje heeft geholpen. Op
woensdag daarvoor kwam de SS opnemen
wie van de gevangenen ter dood veroor-
deeld was. Op de donderdag kwamen ze
terug om en aantal gevangenen op te halen.
De directeur heeft toen een groep commu-
nistische gevangenen meegegeven die daar
al vanaf I933 uit de tijd van het de rijks-

André ’s thuiskomst bij zijn vriendin Adrie
Bovée. Hij woog nog maar 38 kg!

dagbrand gevangen zaten. En omdat in de
daarop volgende nacht er al kanonvuur te
horen was en er granaten over het gebouw
vlogen, zijn de SS-ers die vrijdag niet meer
terug gekomen.
Na onze bevrijding moesten we vanwege
onze veiligheid in de gevangenis blijven.
Daarbij hadden we uiteraard meer bewo-
gingsvrijheid binnen het gebouw. We zijn
daar toen ook bezocht door mensen van de
Nederlandse inlichtingendienst die onze
gegevens veri eerde. We zijn toen op 6
mei I945 op een vrachtwagen naar Venlo
gebraeht van waaruit iedereen huiswaaits
kon gaan. Dat gold niet voor mij omdat ik
vanwege gezondheidsproblemen daar ach-
ter moest blijven. Gelukkig konden ze mij
van thuis uit enkele dagen later met de auto
ophalen.
Bij mijn arrestatie werden wij gewogen en
ik was 68 kilogram zwaar. Toen ik in Ven-
lo aankwam werd ik weer gewogen, maar
nu woog ik slechts 38 kg. Mijn ene been
was gezwollen vanwege hongeroedeem en
ontstoken. Bovendien had ik pleuritus.

Later samen met zijn vrouw Adrie,
inmiddels aangesterkt.
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Van ons groepje was Piet Stoffelen daar
niet bij. Dat kwam omdat wij in de periode
van de slag om Amhem als groep politieke
gevangenen geweigerd hadden te werken
en nogal wat eisen gesteld hadden. Na ver-
lies van de slag werden we teruggepakt en
werd een aantal naar een concentratiekamp
n Duitsland overgebraeht, Piet was daarbij.
Hij is later temggekomen dan wij en een
week na zijn temgkomst al overleden.

Mensen hebben later wel eens gevraagd
waarom heb je gedaan wat je gedaan hebt.
Daar waren verschillende redenen voor.
Op de eerste plaats speelden leeftijd en
aard van het beestje een rol. lk had erg veel
moeite met het feit dat anderen dan mijn
ouders me vettelden wat ik doen moest. En
verder had ik een aantal minder pretti-

Enkele dagen later toen de grote leger-
stroom op gang kwam was ik bij cafe Non
Plus Ultra toen een jonge militair de weg
vroeg. Hij werd direct naar mij gestuurd
omdat ik Duits sprak. In een of ander dia-
lect vroeg hij mij de weg naar het "hei-
binsl". Toen ik dat niet begreep Zette hij
meteen zijn revolver tegen mijn hoofd. Ge-
lukkig was er een oudere militair in de
buurt die het zag gebeuren en die hem heel
duidelijk maakte dat dat niet kon.
Nadien heb ik nog op allerlei manieren
aanvaringen met de bezetters gehad, zodat
het niet verwonderlijk was dat ik, toen
mijn vriend Adri Groffen mij vroeg om in-
formatic te verschaffen, die van bclang kon
zijn voor het verzet en de bevrijding, ik dat
toezegde.

ge en/aringen met dc bezetters. Daar
was de eerste dag dat de Duitsers in
Woensdrecht waren. Ik kwam terug
van het dorp de berg op naar huis en
zag achter een heg een groepje solda-
ten. Aan hun helm zag ik dat het Duit-
sers moesten zijn. Ze kwamen op me
af, namen me mee naar het dorp. Ze
gingen met mij de winkel van Kaat
Verdult binnen en wilden drank en
snoep. Na hun duidelijk gemaakt te
hebben dat er in het cafe geen drank
meer was, beperkten zij hun aankoop
tot choeolade en snoep. waarna ze be-
taalden met Nederlands geld.
Buitengekomen vroegen ze of de kerk
open was. Omdat ik dat niet wist moest
ik mee naar de pastorie om de sleutel te
halen. Van Roos van de pastoor kreeg
ik toen de sleutel. Ik moest daarop de
kerk open maken, de trap op naar bo-
ven. Omdat ik dat niet wilde prikten ze
met het bajonet in mijn aehterwerk. Na
het controleren door mij van de kerk-
zolder moest ik naar de galmgaten en
naar buiten kijken of er nog enig ge-
vaar voor hen was. Weer beneden ge-
komen vroegen ze met een grijnslach
of ik bang geweest was. Ik was zo
kwaad dat ik zei "lick mieh am aas"

‘~'- "a,¢—* __ ‘—v _ r.’ —v—_—'—_- _;_ - ?~. __ _ —____
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Andre in gelukkiger tljden met zijn vrouw
Adrie en hun twee kinderen Jos en Hans.
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Daarbij heb ik helemaal niet gedacht aan
iets avontuurlijks of zo maar het was voor
mij een logische reactie in de zin van: ik
wil ook wel van die lui af en ik kan rele-
vante informatie leveren.Wat de motieven
van de anderen in ons groepje waren heb ik
nooit gevraagd omdat ik aannam dat zij
hun eigen redenen hadden.

Tot slot nog enkele opmerkingen:

lk heb alleen, met twee, met drie of met
vier in een eel gezeten. Elke situatie
heeft zijn voordelen maar ook zijn na-
delen. Er is een grens aan wat je van je
binnenste aan de anderen vertelt.
Het was in gevangenschap niet altijd
kommer en kwel. We hadden dagen dat
we down waren, maar we hebben ook
vaak plezier gehad.
We waren over het algemeen goed ge'|'n-
formeerd over wat er buiten de gevan-
genis of het kamp gebeurde. Berichten
weren onder meer via klopseinen in
morse doorgegeven. Om in leven te
blijven was het belangrijkste je blijven

loop niet opgeven. Anders was je bin-
nen enkele dagen dood. Tijdens onze
gevangenschap hebben we er met elkaar
vaak over gepraat dat wat er toen ge-

5)--‘-‘w
‘v

beurde nooit meer zou mogen gebeuren.
Maar als we nu in de wereld rond kijken
heeft de mens daaruit niets geleerd.
Voor mijn gevoel zijn alle jaren die ik na
13 juli I944 tot op heden geleefd heb

EEN TOEGIFTII

9..

De heer A Kuqten (rec/its) krqgt Ge versterselen uttgeretkr door
verzetten en de moed op een goede af- ourgomeesrer Funk ..1n OISICFWI/K 1.1/ietm/doen dc .11 even geramge

mevr'0u'.'/ A Ku//Ien

in Hoogerheide zo niet over dachten.

Uit bovenstaand verhaal blijkt weer eens wat een lijdensweg en afschuwelijk onrecht je moest
ondergaan als je voor het vaderland opkwam.

P.S.:Van de Nederlandse staat ontving hij een bedrag van 68 gulden, ter vergoeding
van zoekgeraakte eigendommen. Van de Belgische staat ontving hij 6000 franc; hier-
van heeft hij de stof voor zijn trouwkostuum en voor de trouwjurk van zijn vrouw
kunnen kopen.
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J.P.F. LAMORINIIIRE

HET LANDGOED LE PAVILLON TE NEDERLANDS PUTTE
door Frans Meeus

“Het Pavilloen " op een oude postkaart van Hoelen uit Kapellen

De landschapssehilder Jean Pierre Francois
Lamoriniere werd geboren op 20 april
1828 te Antwerpen en is aldaar overleden
op 3 januari 1911. Hij was de zoon van Jo-
hannes Petrus Franciscus Lamoriniere en
Maria Seholastiee Le Grand. Verder be-
stond het gezin uit zoon Pierre Leopold en
dochters Anne Catherine en Marie There-
se. Deze familie Lamoriniere was oor-
spronkelijk afkomstig uit Normandie,
Frankrijk.
Francois Lamoriniere studeerde aanvanke-
lijk aan de academie van zijn geboortestad
Antwerpen en vertrok in 1853 naar Barbi-
zon (Frankrijk). Na zijn terugkeer werd hij
een typiseh voorbeeld van de Kalmthoutse
School. Met zeer grote nauwkeurigheid
schilderde hij te Putte en Kalmthout.
Hij schilderde onder andere ook land-
schappen in Barbizon, Burnham (Enge-

land), in Walcheren en in Duitsland. Zijn
bekendste werken schilderde hij echter in
Belgie en dan vooral in de Kempen en de
Hoge Venen.
Zijn mooiste werken maakt hij in deze
streek en ze worden al vlug tentoongesteld
in bekende musea in Wenen, Praag, Parijs,
Rotterdam en Amsterdam. Enkele ervan
zijn nu in het bezit van het museum van
Schone Kunsten in Brussel, waaronder het
sehilderij “Moer te Putte”, en andere be-
vinden zich in Gent alsook in Luik.
Zijn kleurenkeuze is sober en harmonisch.
Donkerbruin, -rood en -groen zijn veel ge-
bmikte tinten. Een van de door hem ge-
bruikte kleuren draagt trouwens vandaag
de dag nog steeds zijn naam: "Lamoriniere
groen", een donkergroene kleur die bij de
rma Blockx Zowel als olie- en als aqua-

relverf nog altijd verkrijgbaar is.
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Jean Pierre Francois was een landschaps-
sehilder "pur sang". Het landschap stond
bij deze artiest op de eerste plaats.
De mens plaatste hij in zijn werken op de
aehtergrond: het is de natuur die bij hem
primeert en die hij in al zijn details, mi-
nutieus weergeeft.

In 1866, hij is dan 38 jaar oud, trouwt
Lamoriniere met Henriette Lavaux, dochter
van de man die reeds jaren zijn werken in-
lijst. Zij is Franse van origine. Het echtpaar
heeft twee zonen, Carl en Willem. Deze
zonen hebben geen kinderen maar Willem
neemt een dochter aan. Daisy Reynolds en
zij krijgt de naam Lamoiiniere. Er is ook
een dochter in het huwelijk van JPF
Lamoriniere, namelijk Isa. Zij huwt
Lambert Lafontaine en samen krijgen ze
drie kinderen: Carl die in 1918 overlijdt,
Isa naar haar moeder genoemd, waar we
later op temg komen en Denise die met
huwt Jean Deboeck. Er is ook een kind uit
het eerste huwelijk van Lambert
Lafontaine met dezelfde voomaam als zijn
vader. Deze Lambert zal later huwen met
de aangenomen dochter van Willem

J.P. F. Lamoriniere en echtgenote
Henriette Lavaux

In 1898 treft hem het ergste wat een schil-
der kan overkomen: Lamoriniere wordt
blind.

Francois Lamoriniére

Alleen in gedachten zal hij nog landschap-
pen kunnen sehilderen. "Sedert dat ik blind
ben heb ik nog nooit zoveel Iandschappen
geschildera"', V€I‘lZ€lI de schilder aan zijn
kleinkinderen terwijl hij hun met veel pre-
cisie zijn landschappen beschrijft.
In de stad Antwerpen is een straat in de
buurt van het Stadspark en de Belgielei
naar deze schilder genoemd namelijk de
Lamorinierestraat.
Toen in 1877 de stad Antwerpen besliste
om in het Nederlandse Putte een monu-
ment op te richten voor de aldaar begraven
Jacob Jordaens, werd er een comité opge-
n'cht om dit te organiseren en te begelei-
den. Secretaris was Nicolaas Cuperus, ge-
meenteraadslid van Antwerpen, die het
buitenverblijf “Heimst” te Nederlands Put-
te bezat. Ook Francois Lamoriniere maakte
deel uit van het comité; hij was in Putte de
buurman van Nicolaas Cuperus.
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Een zuster van Francois Lamo-
riniere, Marie Therese, was ge-
huwd met Louis van Kuyck, een
verdienstelijk dierensehilder.
Een van hun zonen was Frans,
die carriere maakte als politicus
en kunstenaar.
Hij was tegelijkertijd kunst-
sehilder, etser en leraar aan de
Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten en als politicus
betrok hij zijn kunstenaarsschap
steeds bij de mandaten die hij
bekleedde. In 1888 werd hij tot
provincieraadslid verkozen, in
1895 werd hij benoemd tot
schepen van Schone Kunsten
van Antwerpen. Als landschapssehilder
werkte hij veel samen met zijn oom Fran-
cois Lamoriniere. Hij bouwde de villa
Zwaluwendak te Kalmthout, thans in ge-
bruik bij het OCMW. Lamorinieres grote
liefde was het Kempense heidegebied, al-
waar hij in Putte net over grens in Neder-
land, een huis kocht, "Het Paviljoen" ge-
naamd, van een zekere Van de Wouwer die
eerder getracht had de grond te eultiveren,

Moer te Putte van Lamoriniére

“Le Pavillon "

maar er niet in geslaagd was. F. Lamorini-
ere, niet goed vertrouwd met de terminolo-
gie van akten voor kopen en verkopen,
maakte met de notaris een afspraak. Deze
bekwam een sehilderij van F.Lamoriniere
en de schilder kreeg het jachtpaviljoen op
zijn naam en alzo gesehiedde.

“Le Pavillon”, zoals zij het later gaan
noemen, is een klein landgoed met een in
1858 bovenop een stuifzandduin gebouwd
jaehtpaviljoen, dat door verschillende ver-
bouwingen en vergrotingen uitgroeit tot
een klein kasteeltje. Het gebouw staat in de
as van een oost-west getraceerde hoofdlaan
tussen de Eerste en Tweede Verdelings-
weg, die aftakt van de Oude Postbaan. De
tuin rond het gebouw is aangelegd in En-
gelse landschapsstijl en het parkachtig ka-
rakter wordt versterkt door de ruime aan-
plant van rododendronstruiken. Verder van
het gebouw is productiebos met naaldhout.
Het maakt thans met het domein “Heirust”
deel uit van het landgoed “Putse Moer”
deels in het Belgische Kalmthout gelegen.
Het bewonen en onderhouden van zo’n ge-
bouw in het midden van een bos was in die
tijd nog geen sineeure. In de beginperiode
moest men koken en veiwarmen met hout.
Rond de eeuwwisseling ging men over op
petroleum, wat ook voor de verliehting
werd gebruikt. Later werd er voor het ko-
ken overgeschakeld op essengas.
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Er waren eveneens twee waterputten ge-
graven, een voor de boswachterwoning aan
de voet van de heuvel en een voor de be-
woners van het kasteeltje. Bij deze laatste
werd om over stromend water te beschik-
ken het water vanuit de put met de hand
verpompt naar een reservoir dat zich op het
dak van het gebouw bevond. Het water ter
plaatse bevatte nogal wat ijzer zodat bij tijd
en wijle bruin water uit de kraan kwam, dat
dan ook ongeschikt was voor consumptie
en van elders moest aangeleverd wor-
den. Later werd in de buurt van het kasteel-
tje een generator geplaatst voor de elektri-
citeitsvoorziening. De familie Lamoriniere
woonde eigenlijk in Antwerpen en kwam
meer in de zomer naar "Le Pavillon". Na
het voltooien van de spoorlijn Antwerpen-
Essen werd de trein genomen tot het stati-
on van Heide en vandaar
ging men te voet door de
duinen naar het buitenver-
blijf. Na de Tweede We-
reldoorlog was het gebouw
onderkomen, mede door in-
gekwartierde militairen,
maar de toenmalige eigena-
resse, Isa Lafontaine, een V
kleindoehter van F. Lamori-
niere, gehuwd met Fernand
Nisot, besliste om het _ waehterwoning

Frans Tevsen & Martha Verkuil met een

dan Bergen op Zoom en weer naar Putte
waar ze in een wat vervallen boswachterwo-
ning op “Bieduinenhoi” terecht kwamen.
Jef, die als postbode goed bekend was met
de omgeving, wist dat de boswachterwoning
ze op het Paviljoen nog leeg stond en klopte
daar aan om het huisje te huren. Het was
dochter Francoise die toestemming gaf om
de woning te betrekken. Haar ouders verble-
ven tijdens de oorlog met haar twee zussen,
Michelle en Daisy, in Kongo. Zo had Jef een
betere woonst en kon hij ook het domein wat
in het oog houden, dit tot in de helft van het
jaar 1950. Daarna werd de woning geduren-
de enkele jaren betrokken door een dochter
van Jef, Martha Verkuil gehuwd met Frans
Teysen; ze diende op het Paviljoen bij me-
vrouw Nisot. Ook zij hebben mij interessan-
te informatie kunnen geven. Toen zij voor

hun trouwen een geschikte
gelegenheid zochten om de
genodigden een diner aan
te bieden mochten zij be-
schikken over het landhuis
met als enige voorwaarde
dat alles achteraf terug
moest zijn als voorheen.
Aan de muur van hun hui-
dige woning hangt een
schilderijtje van de bos-

ge-
gebouw te renoveren en _‘ 5 _i schilderd in I950. Een
zelfs in hoogte en breed
te uit te breiden. Mevrouw Nisot had drie
dochters: Francoise gehuwd met Rudolf
Laeri die momenteel in Zwitserland woont;
Daisy, gehuwd met Roger Van Hoeek en
Michelle, gehuwd met Guy Remont. Het
laatste echtpaar heeft een zoon Alain die in
Australie woont en twee dochters, Daisy en
Christine. Christine is zo vriendelijk ge-
weest om mij de nodige informatie te be-
zorgen omtrent “Le Pavillon” en de fami-
liegegevens. Zij heeft goede herinneringen
aan de vakanties die zij hier te Putte door-
bracht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
moesten veel Puttenaren vluchten voor het
oorlogsgeweld. Z0 ook de bekende Putse
familie van Jef Verkuil. Na omzwervingen
via Toulouse in Frankrijk terug naar Putte,

SC/'llld€I‘l][]€ van de boswachterwoning. zoon van Jef, Theo
Verkuil, was later boswachter bij de Van
Thillo’s en heeft bijna tot aan zijn dood in
de verschillende woningen op het domein
verbleven. Het is dankzij Theo dat ik de ge-
legenheid had om een groot gedeelte van de
verschillende domeinen te bezoeken. Het
hoofdgebouw met het grootste gedeelte van
het domein werd later verkocht en vormt een
geheel met het landgoed de “Putse Moer”
van de familie Van Thillo. Alleen de bos-
wachterwoning is nog in het bezit van na-
komelingen van Francois Lamoriniere. “ Le
Pavillon” is prive-bezit en is niet te zien
vanaf de openbare weg.

Met dank aan: Christine Remont en het echtpaar
Frans Teysen en Martha Verkuil.
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ZOEKTOCHT NAAR PAARDEKAM
door Drs. J.G.M de Wit

Daar ik mij al vele jaren bezighoud met stamboomonderzoek en mijn komaf steeds weer naar
boven kwam, heb ik de familie Paardekam en Paassen (namen van mijn grootouders van
moederszijde) nagegaan in de arehieven tot zelfs buiten de landsgrenzen. Mijn moeder Ma-
thilda is a <omstig uit het Ossendrechtse Bokstraatje. Mijn vader Ferdinand de Wit is geboren
in Huijbergen. Zijn moeder heeft later in Ossendrecht gewoond en is daar ook overleden.
Mijn vader kreeg in de laatste wereldoorlog, bij zijn terugkeer uit krijgsgevangenschap de
keuze te gaan werken in Duitsland of in de Limburgse kolenmijnen. Hij koos voor het laatste
en als getrouwd stel woonden mijn ouders sinds 1942 in de gemeente die nu Landgraaf heet.
lkzelf ben in Limburg geboren. In 1980 kreeg ik, na het sluiten van de Limburgse kolenmij-
nen en het beeindigen van mijn studie, werk te Winterswijk. Dat was voor mijn hobby, de
genealogie, die ik toen reeds geruime tijd bedreef, een leuke bijkomstigheid.
Hieronder mijn - soms opmerkelijke - bevindingen over deze Sp€l1I'lOClll.

Gerard Perdekam (Peerdekamp-Paddekamp-Paardekamp)
6X .'( = uitgeschreven uit het kerkregister, verhuisd) Winders (I 764),

ex Wenderswijk in Westphalia , ex Winterswijk, ex Gelre
T 24-03-1790 Ossendrecht

eerste huwelijk 24-12-1761 te Ossendrecht met:

Dimphna van Camp (van Kampen) ex Ca1mpthout~ (=dopen) 26-10-1733 T16-08-1773
vader : Joannes, moeder: Petronella van Dooren

Winnen (krijgen van kinderen): G = Getuige bij de doop (dus meter ofpeter)
~18-03-1762 N.N. T18-03-1762
~15-O4-1763 Anna Maria T06-06-1763 G: Christianus van Dore G: Anna Maria Stevens
~31-07-1764 Anna Comelia G: Marinus Clerk G: Sussanne Wilmse
~26-06-1766 N.N. T26-06-1766
~10-01-I767 Anna Dymphna T26-10-1772
~04-05-1770 Petrus G: Petnis van Dore G: Maria Catharina
~12-06-1772 Nicolaas T05-1 l-1838 Mennes
N. N. .' namen nescio ofwel “ik weer de naam niet "

tweede huwelijk 20-04-1781 te Woensdrecht met:

Petronella Mastboom, ex Bergen op Zoom ~ 03-05-1759

Winnen:
~09-10-1782 Catharina G: Marini Mastboom
~02-08-I 784 Joanna G: Adrianus Plompe
~10-10-1786 Isabella G: Jacobus Mastboom
~18-03-I789 Petrus Johannes G: Petrus Peerdekam
~20-08-I790 Anna G: Mathias Mastboom

G: Anna Comelia Perdekam
G: Joanna Bromans
G: Maria van Loenhout
G: Maria Catharina Mastboom
G: Anna Verbraek
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Opmerkingen:

Opmerkelijk is dat Gerard eerst opgeeft dat
hij afkomstig is van Winterswijk in West-
falen en later pas van Winterswijk in Gelre
(het tegenwoordige Gelderland). Er is een
plaatsje /industrieterrein genaamd Win-
terswijk in de buurt van Rheinberg in het
huidige Rheinland Westfalen, maar voor
zover ik kan nagaan bestond het toen nog
I'll€l.

Bij het dopen van de kinderen uit zijn eer-
ste huwelijk is geen peter of meter van zijn
familie te veronderstellen. Bij het dopen in
zijn tweede huwelijk treden kinderen uit
zijn eerste huwelijk op. Na het overlijden
van zijn eerste vrouw moest hij zijn kinde-
ren bij vrienden onderbrengen omdat hij
armlastig was en zijn huisje bezwaard (ak-
te van 27 maart 1781).

Bij zijn huwen in I761 stond geen opmer-
king over zijn leeftijd. Er staat ook niet
vermeld dat hij toestemming had van zijn
ouders.
Gelet op zijn overlijden in 1790 en de ge-
boorten van zijn kinderen acht ik het bijna
zeker dat hij tussen 1700 en 1745 geboren
IS.
In Winterswijk kan ik slechts de volgende
vermeldingen vinden:
1. op 04-03-1642 trouwt Hinneken Peer-

dekam met de weduwnaar Wessel
Bouwels.

2. op 21-04-1672 is gedoopt Lubbert zoon
van Jan Bouwers. Getuigen waren Sey-
ne Pardekamp, Lubbert Huyninck en
Hindersken Hooltwissche

3. op 12-08-1677 is gedoopt een Gerritt
zoon van Jan Albers. Getuige waren
Berent Perdekamp en vootts Derrijek
Aerpenbeck en Gertken Booekers.

4. op 09-1679 huwt Tonis Wolters (we-
duwnaar van Trijnken Peddekamp) met
Stijnken Wessels dochter van Derk
Wessels saliger

5. op 26-05-1691 verkoopt Anna van Ties
weduwe van Berend Paddekamp geoor-

de land aan Willem Volmers gehuwd
met Maria Groen op de Balink Eseh

6. op 02-06-1691 huwt Berent Huisink
weduwnaar van Derksken Hueninck
met Enneken Fijer weduwe van Berent
Pardekamp

7. veer I700 (herinner ik me ooit gezien te
hebben) werd een huisje verkocht in de
kem van Winterswijk, eigendom van
een Paardekamp.

Een doop van een Gerrit Paardekam
wordt in de doopboeken van Winters-
wijk niet vermeld.

Rond 1800 is men in Winterswijk en om-
geving afgestapt van de gewoonte om ook
in de meer of eiele stukken als achter-
naam de naam van de boerderij te hanteren
op welke de betrokkene woonde. (In de
dorpskem gebruikte men al eerder een ge-
wone achtemaam.) Dit zou kunnen bete-
kenen dat Gerard onder een andere naam
gedoopt werd en later naar een boerderij
genaamd Paardekam of iets dergelijks ver-
huisde. Maar een boerderij met die naam is
in Winterswijk niet bekend. In het gilden-
boek van Winterswijk komt de naam Paar-
dekam niet voor.
De voomaam Gerrit werd in de te onder-
zoeken periode frequent gebruikt. Gelet op
de voornamen van zijn twee oudste zonen
heb ik gezoeht naar de geboorte van een
Gerrit/Garrit etc als zoon van een Pe-
ter/Pieter etc of van Klaas etc maar zonder
resultaat.

Een andere mogelijkheid is dat hij niet in
Winterswijk gedoopt is. Dat is zelfs zeer
waarschijnlijk omdat Gerard tot twee keer
toe Rooms katholiek huwde en dat hij ook
zijn kinderen RK liet dopen. In de periode
van zijn waarsehijnlijke geboorte was RK-
dopen in Winterswijk niet toegestaan en
men stak dan meestal de grens over en
ging daarvoor naar een van de naburige
Duitse kerken. In aanmerking kwamen
Barlo, klooster Burlo, Kreuzkappelle, Oe-
ding en Zwillbroek.
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De boerderij Pardekamp te Barlo wordt als reeds bestaande vo'o'r 1760 genoemd in "Bocholt
Hofen und Kotten "bij een opsomming van boerderijen.
Uit atlas:“Flurnamen der Stadt Bocholt” 1992 band 7 door Ludger Kremer en Timothy
Sodman.
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Maar helaas ook dat leverde voor die peri-
ode geen Paardekam op, laat staan een Ge-
rard Paardekam.

Maar soms komt het toeval te hulp. Bij het
doorbladeren van een verslag over een on-
derzoek naar veldnamen in de regio Bor-
ken zag ik op een kaart van Borken Wese-
ke een weiland geheten "Paardekamp" en
in Barlo een stuk grond geheten “Parde-
kamp” met daarop een boerderij. Die
boerderij werd veer 1760 reeds als "Par-
dekamp" aangeduid (zie bijlage). In de
volksmond heet hij nu Paddekamp. Na-
vraag leerde dat de boerderij gerenoveerd
was en dat daar waar nu de stallen waren
vroeger de boerderij stond en andersom.
Een oude bewoonster heette (1996) nog
Perdekamp (zij was helaas niet aanspreek-
baar). De bewoners vertelden dat de naam
is afgeleid van de functie die de boerderij
vroeger had, namelijk het stallen en ver-
zorgen van de paarden voor de baron van
het naburige kasteel Diepenbrock. Nu nog
is die adelijke familie Diepenbroek gro-
tendeels eigenaar van dc naburige landerij-
en. Met enige trots werd er aan toegevoegd
dat zelfs Napoleon er nog zijn paarden ge-
stald had.
Als Gerard van die boerderij a <omstig
was dan zou dat kunnen verklaren waarom
hij eerst beweerde uit Westfalen te komen.
Maar helaas in de DTB van Barlo (voor
sommige jaren was dat de Kreuzkappelle)
is geen Paardekam vermeld.

Nu is er echter in kerspel (r.-k. kerkelijke
gemeente. kerkdorp, parochie. Redactie)
Boeholt (waar Barlo onder valt) in het jaar
1749 in opdracht van de bissehop van
Munster een telling geweest die is weerge-
geven in de "Status Animamm". Deze is
later herbewerkt door Heinrich Weber en
gepubliceerd in verschillende edities van
de "Bocholter Naehrichten".

Mede daarin en in "Boeholt Hofen und
Kotten" vond ik dat Joan Henrich te Pluc-

kel van het goed Pardekamp te Barlo op
14-01-1770 huwde met Maria Antonia
Demming. Hij huwde ten tweede male op
07-06-1782 met Henrina Kemper.
Op 18-05-1741 is gedoopt Johannes Hen-
rich te Plueckel als zoon van Bernt te
Plueckel en Elisabetha te Wege. Maar
noch bij dit huwelijk van Elisabeth ( I733)
noch bij het eerdere (1730 met Henrich ter
Haert) noch bij het latere huwelijk (I746
met Joan te Buss genoemd te Pluckel) is
een Gerard vermeld. Deze Bemt te Pluec-
kel, gedoopt 10-02-1704, was een zoon
van Eimert Pluckel en Jenneken Withagt
en had als broer Henrich te Pluckel ge-
doopt 27-01-1706 die op 24-9-I726 huwde
met Johanna te Wege. Uit dit Iaatste huwe-
lijk werd 23-03-I732 gedoopt een Gerar-
dus. (Is dit de gezochte?)

Maar het vraagteken blijft, want in het
buursehap Mussum onder Boeholt huwt op
8-2-1729 Jaeobus Kuipers genoemd Pad-
dekamp/Kempers met Aleid Bremmeling.
Zij wonnen zeven kinderen maar slechts
Theodoms, Lambertus en Johanna worden
in Status Animarum (Mussum 70) met
name genoemd.
J acobus Kempers overleed in 1773; de
anderen waren in I749 niet meer in
Boeholt.
Dan is er nog een Lambert Pardekamp ge-
noemd Hiistedde die eerst huwde op 24-
04-1701 met Geesken Sunders: zij wonnen
o.a. Gerard Htistedde gedoopt 01-08-1707.
Deze Gerard was inwoner van Embsing en
huwde 17-05-1738 met Aleida Stumpf.
Verder worden er nog wel Gerarden Per-
dekamp genoemd maar allen van veer
1700.

In rechterlijke stukken van het hof van
Breedevoon (nu een buurtdorp in de ge-
meente Aalten) wordt de strijd besehreven
tussen die van het Duitse Barlo en die van
Woold (buuttsehap in Winterswijk).

Jaargang 28, 2005 nr. 01 T I J D I N G Pagina 47



Winterswijk

“~4~..~ ~=-‘‘ x.
*~ - ‘ : . ‘ _,< - ,g nu-1|:

\_ . a _ ‘_ _ 7 .1
‘ ‘V llul-hnnnr 7 L‘ " ‘ kmmmni ,_ _

‘AM ‘ " -‘R, , ." ~
r-rn_mv —

|> ‘an-

_ -.""";-31%-§:$“?"’-6'
61¢-u > ~ '»| -

" —‘”;—' - 7' r ~~ _
75; fr ’< "1-|||v|5rrH'n1|||\ I)‘

\ x"" 1%.: ,_

I 0 )4 — '__ ‘ya _\\?__ |~’ ” V 4%‘ ‘guy
?_‘_,¢1-»> I _vm 4 I (.=:_,!_=- I-\>__

~ / _. - . A
4' \,. ’ '=:

. , . -* i \1 n :.\'r. 1'!-.'¥:J\ ' M‘ ~ ~_
~ \~ ,___ _ ~ 1: ‘ _.-.
T‘ .-Al /"T--:%""”*>’5?j7-f"<= ~ - '1-‘.I1

ll 4 _,‘ :§ _ " F "<4. > ‘V )1_;_5_4
KI ‘éx H L“I||\;-'- 1 / V LI‘, /,

I J " . Q ‘_ ___. . \ 3 v_=v,____.__,__‘_ L4, ‘ /Q
§"*“’=""f ‘-$31.";--.~§* _ ‘xv . ~ “-"'“A ~ /=\ .»;

._4 -===4$‘ ' ‘ - <‘-=11‘: - » |. 4
/Y < ‘ ..“~./{ a ’. y‘ |";|:||u\{';‘|Ir\|v| : l’x» \ . x

. _ ~ "*'\2f ‘um »' 3% ,_1*T;=—,, _.,._>x__A '- ji -
|'amYel:nn:.: "“§‘§:Ba"l°'~~ -13 "F ‘“\.- “T” ' "=""-T ‘= =I'-—— - ‘*' *§"~=r. ' I . ~~J>' _\ - I, > .\ I‘ - ,~\~ //~» ;\ - ,7 _ ,.Y ," ~_\ >¢ / 4 E ‘ .‘ .

4 II - \ \> _. 1- I up-_\'"_;¢/-. \ .
x_ ., ,\ -3*’ \ _' -_,“ , L a
ii — ,,¢e;"fw ‘ ~; ‘K. ' \ "_‘_ _ {an .§. _ R .\_\ .1». - Ax, .4 __ M, ‘V __..

-,- I,"'=\<__ ‘ a ‘Piclor; .Sc|u;\l]\n"' "‘~ “H ~_ ' f \- “~_ '§"_\‘.m.|“.|,|sk‘“," ,
a ' ' >"¢»; _, /*‘ _, , 1"?‘ -\ §~ ~.,.;___1:-1--“1e——-1"“ ‘:4 .

1' u - 1 ff? 11' _ ‘ , :. n l IIc It n my _ \ V i ‘ 5 i Um i

3 I‘ ,.1
_'~. .,,

Km|v}ur ‘uF".!'

Mach lnricluling. U ‘
Schlal van 5000 Mew

lilo IISI -0| I150 Lin uh IIII jlo Ill 7 ll: I T

Ook op kaart 9c uit "Flurnamen der Stadt Rhede " van uitgever L. Kremer en T.S0dman uit
1990 komt de naam Perdekiimpken voor. Daar is evenwel geen boerderij (meer) re vinden.
De kaart is ontleend aan de historische atlas Gelderland van ROBAS.
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Op de terugweg ontmoette men Gerard
Paddenkamp, gildenmeester te Barlo. Deze
liet de koeien onderbrengen in de stallen
van het kasteel Diepenbrock. Maar dc heer
van Diepenbroek wilde niet bij de strijd be-
trokken worden en de koeien moesten weg.
Ze Werden tenslotte verkocht. Daarop wer-
den op ll oktober 1727 paard en wagen
van Geert Pardenkamp en Hendrik Sonders
door de zoon van de scholte Roerdink aan
Nederlandse zijde van de grens in beslag
genomen. (Een scholte was een voorname
boer met veel invloed, die vroeger het
schoutsrechl‘ uitoe/énde. Redacrie) In 1730
sturen de raden van het vorstendom Gelre
een brief aan dc raden van Munster inzake
de strijd tussen Jan Pardenkamp uit Barlo
met de scholten Roerdink en Meerdink.
Vermoedelijk is dus Gerard Pardenkamp,
de gildenmeester tussen 1727 en 1730 ge-
storven en neemt Jan zijn zoon of broer de
zaak over.
Het is best mogelijk dat Gerard Paarde-
kamp a <omstig was van het Duitse ge-
hucht Barlo. Z0 rond 1750 werd de Duitse
stad Boeholt belegerd. Legereenheden
stroopten het land af opzoek naar eten. Dit
zorgde ervoor dat de bevolking op de
vlucht sloeg en vele boerderijen leeg kwa-
men te staan. Een mogelijke optie daarbij
is ook dat Gerard gerekmteerd werd tot
soldaat.

In het Monnonen archief vond ik o.a.:

Joan Bernard Pardekamp gehuwd met J0-
anne Bernardine Schafeld. Uit dit huwe-
lijk:
~11-9-1815 Anna Henrina(r.-k. te Bocholt)

Johanna Maria Pardekamp huwt te Barlo
(Dld) r.-k. 29-10-1833 met Johann Henrich
Anton Willing.

Te Borghorst huwt r.-k. 08-1 I-1655 Hen-
drich Pferdakamp met Anna Sophia Mein-
ers.
Telgte (Westfalen) ~ (r.-k.) 06-04-1659
Agnes dochter van Christian Perdekamp en
Greite Austeriehs

Bernard Perdekaemper werd evangelisch
gedoopt op 19-1-1700 te Mark Hamm in
Westfalen.

Gerhard Herman Perdekaemper werd 12-9-
1705 evangelisch gedoopt te Mark Hamm
als zoon van Bernhard Perdekaemper.

Herman Perdekampf huwt te Alverskirche
(Westfalen) rk 25-6-1709 met Magdalena
Krampe en Winnen Maria ~ (r.-k.) april
1710 tc Alverskirchen.

Op 06-04-1757 werd r.-k. gedoopt te
Ascheberg Westfalen) Anna Regina Pfer-
dekaemper dochter van Henricus en Catha-
rina Everman.

Namen afgeleid van de naam Paardenkarnp
komen momenteel in Duitsland nog steeds
voor (o.a. in Boeholt).

Conclusie:

Dat onze Gerard Paardekam uit Winters-
wijk a <omstig is lijkt me niet erg waar-
schijnlijk, maar nog niet geheel uit te slui-
ten, eerder denk ik aan het gehucht Barlo
bij het Duitse Boeholt. Misschien had zijn
familie nog banden met het nabij gelegen
Winterswijk of had hij daar zelfs ooit ge-
woond. De v00r- en achternaam passen
goed bij wat tussen 1700 en 1790 in de
omgeving van Winterswijk en Boeholt ge-
bruikelijk was. Een directe vermelding van
zijn naam in de doopboeken van de kerk
van Boeholt kwam, volgens de pastorie-
medewerkers aldaar, niet voor. Een andere
mogelijkheid is dat hij gedoopt was te Oe-
ding of in het Klooster Burlo (beiden in
Duitsland). Te Oeding zou een afzonderlijk
doopboek gehanteerd zijn voor de Neder-
landse dopelingen maar men weet niet
waar het is. Ook zijn herkomst uit een an-
dere plaats in Westfalen is nog wel moge-
lijk.
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STAMBOMEN FAMILIES PAASSEN EN PAARDEKAM

Bij voorgaand artikel zijn de stambomen van do families Paassen en Paardekam aangeleverd.
De redactie is van mening dat deze niet in zijn geheel weergegeven kunnen worden, daar zij
bijna een derde van de ruimte in beslag nemen. Daarom is een stamboom in rechte lijn ge-
maakt van de heer Alex Paassen op de manier zoals we gewend zijn van Marcel Moors.
Tevens is aansluiting gemaakt met do stamboom van de heer J . dc Wit. Dit om het verband
met de familie Paardekam aan te geven.

PAASSEN

Marijnus Lauwerijnse Paesschens, geboren in 1701,
huwde 7-02-1723 te Wouw Wilhelmina Imanze Ruyten, geboren voor 1708.
kinderen: Laurentius Paessschen, gedoopt 12-10-1725 te R’c1aa1 en Amandi Paessen 1728.

Zoon Amandi Paessen, gedoopt 31-08-1728 te R’daal en overleden na 1765.
huwde 21-05-1758 te Wouw Wilhelmina van Litsen, gedoopt 1-02-1726 te Wouw,

dochter van Corneli Willems van Litsen en Petronilla Bax.
Kinderen Marinus Paasen, gedoopt 1761 en overleden 1840, Cornelis Paassen, gedoopt

1763, Wilhelmus Paasen, gedoopt 1765, Wilhelmina Paassen, gedoopt 1766 en
Petrus Paassen, gedoopt 1767,

Zoon Wilhelmus Paasen, gedoopt 10-06-1765 te Wouw en overleden op 3-8-1834 te
Wouw, landbouwer

huwde 12-07-1795 te Wouw Johanna Andriessen, gedoopt te Wouw 31-10-1774,
dochter van Jan Andriessen en Cornelia van Oorschot.

Kinderen Iman Paasen 1796, Joannes Paasen 1800, Joanna Paasen 1802, Cornelius Paesen
1807.

Zoon Joannes Paasen, geboren 16-05-1800 te Wouw en overleden op 10-06-1871 te
Woensdrecht, landbouwer,

huwde 9-02-1832 te Woensdrecht Maria Elisabeth de Coster, geboren 5-05-1803 te
Woensdrecht, overleden op 14-12-1876 te Woensdrecht, dochter van Johannes
Ambrosius de Coster, cabaretier, en Maria Elisabeth Huybrechts.

Kinderen Petrus Johannes Paasen 1835, Johannes Ambrosius Paassen 1837, Adrianus
Paassen 1841 en Cornelis Paasen 1846.

Zoon Adrianus Paassen, geboren 14-01-1841 te Woensdrecht en overleden op
14-05-1895 te Putte, arbeider, landbouwer,

huwde (1) 27-01-1866 te Woensdrecht Maria Anna Catharina Verdult, geboren
12-02-1841 te Ossendrecht en overleden op 23-1 1-1876 te Woensdrecht,
dochter van Sebastianus Verdult bouwknecht en Hendrina van den Bergh,

huwde (2) 20-08-1879 Petronella Huysmans, geboren voor 1869 en overleden na 1879.
Kinderen Wilhelmus Paassen 1867, Maria Elisabeth Paassen 1868, Petnis Johannes

Paassen 1871, Petronella Paassen 1873 en Adrianus (Kees) Paassen 1875.
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Zoon

huwde

Kinderen

Zoon

huwde

Kinderen

Zoon
huwde

Adrianus (Kees) Paassen, geboren 8-06-1875 te Woensdrecht, overleden op
29-12-1952 te Ossendrecht, boswachter
2-06-1896 Joanna Maria Vermeulen, geboren op 26-09-1876 te Ossendrecht
en overleden op 6-02-1948 tc Bergen op Zoom, dochter van Adrianus
Vermeulen, landbouwer, en Anna Coletta Wils.
Maria Philomena Paassen 1896 (Zij huwde Gerard Paardekam), Victor
Adrianus Paassen 1899, Franciscus Paassen 1900, Franciscus Paassen 1902,
Constantinus Paassen 1903 en Wilhelmus Paassen 1904.

Wilhelmus Paassen, geboren op 19-06-1904 te Ossendrecht, overleden op
24-10-1985 te Ossendrecht,
16-02-1928 tc Ossendrecht Elisabeth Catharina Sebrechts, geboren op
1 1-05-1907 en overleden op 10-02-1968 te Bergen op Zoom.
Comelis (Kees) Paassen 1929, (overleden in 1999 te Slovenié), Alexander
Paassen 1936 en Marie Paassen 1946.

Alexander Paassen, geboren 30-09-1936 te Ossendrecht,
Cornelia (Corrie) Luykx, geboren 25-07-1932 te Wouw.

DE RELATIE MET JO DE WIT:

Maria Philomena Paassen, dochter van Adrianus Paassen en Joanna Maria Vermeulen,

huwde

Kinderen

Dochter

huwde

Kinderen

Geboren 18-12-1896 te Ossendrecht en overleden op 9-10-1978 te
Ossendrecht,
18-08 1917 Gerard Paardekam, geboren 1 1-02-1892 te Qssendrecht en
overleden op 10-05-1967 te Ossendrecht, arbeider, zoon van Johan Babtist
Paardekam, geboren op 2-03-1867 te Ossendrecht en overleden op
26-02-1944, arbeider op een cichoreifabriek en Petronella Louise Bogers,
geboren 2-07-1865 te Ossendrecht en overleden op 23-01-1942 te
Ossendrecht, arbeidster, dochter van Jacobus Bogers en Joanna Cornelia
Stoffels.
Jaeobus Paardekam 1918, Adrianus Comelis Paardekam 1920, Mathilda
Paardekam 1922, Antoinette Paardekam 1927 en Leonie Paardekam 1939.

Mathilde Paardekam, geboren 2-07-1922 te Ossendrecht, dienstmaagd
Huisvrouw
14-02-1942 te Ossendrecht Ferdinandus de Wit, geboren 30-04-1916 te
Huijbergen en overleden op 10-08-1990 te Kerkrade, boerenknecht, houwer,
zoon van Johannes Babtist de Wit, polderwerker en Philomena van den
Boom.
o.a. Jo de Wit, schrijver van het artikel en wonende te Winterswijk.
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Reacties op dc “VAN NIFTRIK-ROUTE” (Tijding 2004-2)

Bij de redactie zijn enkele reacties binnengekomen naar aanleiding van de Van Niftrik-route.
De heren Th. De Wit en J . van Gastel zonden ons waardevolle gegevens ter aanvulling.
Een reéel en compleet beeld schetsen is niet meer mogelijk. We laten hieronder enkele van
door hen tocgezonden aanvullingen volgen.

De heer Th. De Wit uit Putte stootte bij
zijn genealogisch onderzoek op een paar
familiclcden die bij de route betrokken wa-
ren. Het waren de gezusters De Wit uit het
Westbrabantse.
Hij vertelt:
“Een verzetsstrijder, die niet wordt ge-
noemd in het artikel in Tijding 2004-2 be-
treffende de Van Niftrik-route aan de Ne-
derlandse kant, was 1° luitenant F.L. Bre-
jaart, geboren op 01-02-1917 te Breda.
Frans Brejaart was in 1940 adjudant van de
kapitein KNIL dr. J.M. Somer van de
KMA te Breda en destijds Commandant
van de verzetsorganisatie ().D. te Breda.
Brejaart was actief in de ondergrondse,
o.m. in samenwerking met Reserve Majoor
ir. A.J.L. Juten te Bergen op Zoom, en hij
was betrokken bij de organisatie aan Ne-
derlandse zijde van bovengenoemde
vluchtlijn vanaf 1941.
Dit laat uiteraard onverlet de sleutelrol van
Reserve Of cier Job van Niftrik. De vluch-
telingen verbleven veelal tijdelijk in een
grote kruipruimte onder diens woning aan
de grens in Putte.

Luitenant Brejaart woonde in Bergen op
Zoom en was gehuwd met Nellie de Wit,
die ook in het verzet wcrkte, evenals haar
zuster Maria de Wit. Deze Iaatste vluchtte
via de route.
De vluchtlijn werd opgerold (waarschijn-
lijk) in augustus 1942 door de Duitse poli-
tie. Brejaart werd gearresteerd en is gefu-
silleerd op 20-7-1943 op de Leusderhei.
Zijn vrouw bleef ondergedoken.
De heer Jaap van Niftrik vertelde, dat hij in
augustus 1942 studeerde aan de MTS te
Dordrecht en dat hij daar via een onder-
gronds contact had vemomen dat de
vluchtroute was ontdekt door de Duitse po-
litie. Hij is toen direct op een ets met
houten banden naar Putte gekomen om zijn
oom te waarschuwen.Net op tijd! Hij ver-
telde dat hij zelf wel 14 dagen vastgezeten
heeft. (De heer Jaap van Niftrik is inmid-
dels 84 jaar.)
De heer Brejaart staat vermeld op het Mo-
nument bij de St.Gertrudiskerl< te Bergen
op Zoom, opgericht ter herinnering aan de
helden/stadgenoten, die in het verzet zijn
omgekomen.”

Citaat uit: Geschiedenis van het verzet in West-Brabant
van Dr. J. Buitkamp uit Houten:

“De OD in het Markiezaat van Bergen op
Zoom.
Al direct na de capitulatie waren mensen
begonnen betrouwbare militaire inlichtin-
gen over de vijand te verzamelen. Deze
mensen twijfelden er geen seconde aan dat
Nederland straks vanuit Engeland weer zou
Worden bevrijd.
Daarvoor was het noodzakelijk, zo rede-
neerden zij, dat de regering de beschikking
kreeg over inlichtingenrapporten over de
bezetter.

Ook kapitein dr. J .M. Somer, leraar aan de
KMA te Breda hield zich bezig met inlich-
tingenwerk. Hij was plaatselijk OD-
comandant in Ginneken en zette in die
functie een inlichtingendienst op. Vele van
zijn berichten verzond hij naar Engeland
via de Van Niftrik-lijn.
In het aan de Belgisch-Nederlandse grens
gelegen Putte, ten zuiden van Bergen op
Zoom, woonde fabrikant J .G. van Niftrik.
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Het huis met terrein van Van Niftrik was
gelcgen tegen dc Rijksgrens aan. Duitse
schildwachten patrouilleerden voor het
huis, zodat men aan de achterzijde via een
wirwar van paadjes vrij spel had. Van Nif-
trik en zijn echtgenote stelden hun huis
open voor allen die naar Zwitserland wil-
den proberen te ontkomen of die daarheen
berichten wilden overbrengen. De route
Putte-Zwitserland is stap voor stap ge-
vormd. De lijn Putte is tot stand gekomen,
mede via de verzetskem lt. Proost, lt. Bre-
jaart en lt. De Kort.
Vooral Frans Brejaart speelde hierbij een
grote rol. De vluchtelingen werden in Ber-
gen op Zoom of in Breda voorzien van een
persoonsbewijs en geldige bonkaarten en
kregen, éénmaal in Belgié, in Kalmthout,
een eenzelvigheidskaart.
Deze verbindingslijn liep vanuit Putte — het
huis van de Van Niftriks — door Belgie
naar Poligny en door het niet bezette deel
van Frankrijk naar Zwitserland.
Vooral in de winter 1941-1942 is deze lijn
veel gebruikt. Deze lijn Putte of lijn Van
Ni rik is een monument van verzet ge-
weest.
Behalve veel berichten zijn er via deze lijn
120 militairen, cadetten van de KMA en
Joden Belgié ingeloodst en zo verder naar
Zwitserland. In anderhalve dag konden de
“passeurs” in Zwitserland zijn, van waaruit
ze naar Engeland konden.

In 1941 vroeg de OD-leiding aan dr. So-
mer om op te gaan treden als gewestelijk
commandant van het gewest Brabant van
de OD. Via de contactof cier Navis van de
chef-staf van de OD, Schimmelpenninck,
bereikte Somer dit verzoek.
Somer wilde de functie van gewestelijk
commandant wel op zich nemen, maar
stelde als vooiwvaarde dat het district Bra-
bant in tweeen zou worden gesplitst. Dat
gebeurde en Somer werd de commandant

van het gewest West-Brabant van de OD.

Via via liet Somer reservemajoor ir. A.J.L.
Juten, die samen met 1“ lt. L. Proost en 2“
lt. F. Brejaart al een verzetskem had ge-
sticht, polsen om te gaan optrcden als dis-
trictscommandant voor het district Markie-
zaat van Bergen op Zoom. Ir. Juten nam
deze functie op zich.
Het contact tussen Somer en Juten liep
over J .B. Vermeulen - oom Henk — onder-
luitenant van het KNIL en leraar aan de
KMA. De heer Vermeulen onderhield ook
het contact tussen ir. Juten en het hoofd-
kwartier.
Volgens schriftelijke instructie van Somer
aan Juten luidde de taak van de OD: op te
treden in dc dagen van onze bevrijding ten
einde rust en orde te bewaren. Aan deze
doelstelling is vastgehouden.

Toen in 1941 een groot aantal 1eidingge-
vende OD-ers werd gearresteerd, stond ook
Somer aan dit gevaar bloot. In maart 1942,
toen hij werd gewaarschuwd dat de
Gestapo in zijn huis in Ginneken op hem
zat te wachten, vluchtte hij, geholpen door
Brejaart, Juten en Van Niftrik, over Bergen
op Zoom en Putte via de Van Niftrik-lijn
naar Zwitserland. Van daaruit reisde hij via
Spanje, Curacao en Suriname uiteindelijk
naar Engeland. Daar werd Somer in het
voorjaar van 1943 hoofd van het bureau In-
lichtingen dat een belangrijke functie heeft
gehad bij het onderhouden van contacten
tussen de Nederlandse regering in Londen
en het bezette Nederland.
In augustus 1942 moesten ook de heer en
mevrouw Van Niftrik-Gevers zich uit de
voeten maken. Zij vluchtten naar Zwitser-
land.
Nu volgt een lange lijst met de namen van
de plaatselijke commandanten, waarvan
o.a. in Halsteren M. van Elzakker, dienst-
geleider V.V.O.”
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Uit het boek “DE BEZETTER BESPIED” is voor onze streek een gedeelte uit hoofdstuk
twee: DE KOERIERSLIJN BREDA-POLlGNYvanaf pagina 36 interessant (inclu-
sief de illustraties en foto’s). Tot deze pagina maken we kennis met de verschillende koeriers
en met wat hen bezig hield voor zij aan deze activiteiten begonnen.
Het werd ons aangeleverd door dc heer J . van Gastel.
We geven weer:

“Harts had een zwager, de voormalige re-
serve-Kapitcin en fabrikant J.G. van Nif-
trik, die met zijn vrouw en twee al grote
kinderen in Putte woonde, pal op de Ne-
derlands-Belgische grens.
De vrouw van de heer Van Niftrik (“Tante
Betty”) was Belgische van geboorte en
haar moedertaal was Frans. Ze had familie-
leden en veel vrienden in Franstalig Belgié
en Noord-Frankrijk. De Van Niftriks kon-
den aan Belgische papieren komen om Ne-

Henri of de dochter Simone brachten de
mensen over dc gepatrouilleerde grensweg
naar de woning van een Belgische mede-
werker (de heer Meeus). Vandaar ging de
tocht via Antwerpen en Brussel naar con-
tactadressen door Noord-Frankrijk heen.

Harts bracht Nauta met zijn zwager Van
Niftrik in contact, waarna Nauta twee le-
den van de groep uitkoos, Loet Kist en Iep
van Olmen, om een ”proeftocht" langs de
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Situatieschets weg over de grens bij Putte, getekend door mevrouw Van Ni/i‘rik-Gevers

derlanders naar France Libre te helpen. In
oktober 1940 was de woning van de fami-
lie Van Niftrik door oorlogsschade 0nbe-
woonbaar geworden, maar er hadden her-
stelwerkzaamheden en verbouwingen
plaats gevonden.Na het weer betrekken
van het huis, in het voorjaar van 1941,
stelden de Van Niftriks de woning vrijwil-
lig beschikbaar als doorgangspost. De zoon

passeurslijn tot ver in France Libre te ma-
ken. In mei 1941 volbrachten Kist en Van
Olmen de hele tocht vanaf Putte tot Mar-
seille heen en weer en onderzochten alle
kansen en risic0’s, met inbegrip van de
nachtelijke crossing over de demarcatielijn.
Alles verliep goed en het besluit viel om de
“Van Niftrik-route” voor het transport van
de koeriers naar Zwitserland te gebruiken,
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waar voor verder vervoer van de dossiers
naar Engeland kon worden gezorgd.
Zodra “Jansen” over de samenwerking
Nauta-Harts hoorde — hoewel hij niet over
de “Van Niftrik-route” werd ingelicht - be-
loofde hij geld te verschaffen om de orga-
nisatie uit te breiden. Gijs de Jong gaf hem
van Nauta a comstige spionageberichten
ter doorseining naar Londen. Alles leek
goed te gaan, tot na tenigkeer van Kist en
Van Olmen een waarschuwing volgde van
Frits van der Schrieck in Leiden. Neder-
landse SD-aanhangers in Haarlem en Lei-
den hadden geprobeerd zich in de groep
Nauta te dringen. Het ging om twee onbe-
trouwbare guren, een zekere “Stellbrink”
en een zekere “Van Vliet”. Eerstgenoemde,
een iel, donkerharig manneke, dat pikeur in
een manege was geweest, had in de afge-
lopen winter al het wantrouwen van Louis
d’Aulnis gewekt, toen hij connecties met
de Leidse illegaliteit aanknoopte. Het toe-
val wilde dat d’Au1nis als reserveof cier
hem nog uit de oorlogsdagen van mei 1940
uit Amersfooit kende, toen Stellbrink als
motorordonnans van zijn Nazi-sympathie
had blijk gegeven. Een onderzoek werd in-
gesteld, waarbij aan het licht kwam dat
Stellbrink een Duitse vader had en lid van
de N.S.B. was geweest. Een liquidatiepo-
ging in Leiden mislukte. Stellbrink ver-
huisde van Leiden naar Haarlem en pro-
beerde zich daar in de kring van Nauta
binnen te dringen. Hij werd in Haarlem ge-
signaleerd in het gezelschap van “Van
Vliet”. Over deze veel robuustere guur
ging het verhaal dat hij als zwarthandelaar
in Scheveningen had gezeten. Daar was hij
van de Duitse kant bewerkt om voor de SD
als “V-Mann” op te treden. Hij zou Rid-
derhof heten. Illegale medewerkers uit
Haarlem meldden dat Stellbrink, Van Vliet
en nog andere Nederlandse medewerkers
van de Duitse politie regelmatig bijeen-
kwamen in een pension-restaurant aan de
Schotersingel achter het station. Het signa-
lement van Stellbrink en Ridderhof werd
aan alle medewerkers van de groep Nauta
doorgegeven. Enige dagen later deed Lydia
van den Broek, de verloofde van Gijs de

Jong, een merkwaardige ontdekking: in
een café aan het Leidseplein in Amsterdam
zag ze de haar bekende “Janssen”, die als
telegra st optrad, in gesprek met een man
die aan de beschrijving van de SD-
medewerker Ridderhof alias Van Vliet
voldeed. Ze gaf wat ze gezien had door aan
Nauta, Waarop dc waarschuwing volgde
om alle contacten met de provocateur
“Janssen” te verbreken.
Een week later, op 7 augustus, werden
Sjoerd Nauta, Jan Harts en Otto Porton van
hun bed gelicht. Porton logeerde bij Gijs
de Jong op diens kamer in de Vondelstraat.
Door een wonderlijke bijkomstigheid ont-
snaptc Gijs de Jong bij de SD-inval aan ar-
restatie. Terwijl Porton werd afgevoerd,
bleef Gijs in zijn pyjama naar zijn kleren
zoeken. “Schiet een beetje opl”, snauwde
de SD-er. “Ja, maar ik kan mijn broek niet
vinden”, zei Gijs. De SD-er keek op zijn
horloge, knikte en zei: “Dan kom jij de
volgende keer wel aan de beurt”, Waarop
hij de woning uitstampte. Gijs dook met
Loet Kist, lep van Olmen en Hans Knoop
onder in de ouderlijke woning van Jaap
Timmermans in Leiden. Daar ontvingen
via Van der Schrieck een door Sjoerd Nau-
ta uit de gevangenis gesmokkeld brietje
met de mededeling: JANSSEN IS DE
VERRADER. Nauta werd ter dood ver-
oordeeld, maar dit vonnis kon in 1evens-
lang worden gewijzigd, later verminderd
tot 15 jaar. Porton hoorde 15 jaar eisen.
Beiden overleefden de oorlog. Harts mocht
na vijf weken voorarrest naar huis.
Gijs dc Jong ging op informatie uit naar
“Janssen”. Bij de SD stond hij als “Schon-
brunn”bekend. In de eerste Wereldoorlog
was hij als kind naar Nederland gekomen.
Hoewel hij vloeiend Nederlands sprak,
ging zijn hart kennelijk niet naar de belan-
gen van zijn tweede vaderland uit. Hij was
in 1933 “Rijksduitser” geworden.
Het is niet bekend hoe of waar hij zijn ra-
diotelegra sche kennis had opgedaan,
maar in ieder geval werd hij door de Haag-
se SD als provocateur met een toestel inge-
Zet.
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Begin augustus 1941 kwamen Loet Kist en
Gijs de Jong in het bezit van een aantal
Duitse uniformen, ven/aardigd door kleer-
makerij Simons in Breda. De K.M.A.-
cadetten stelden een wraakplan op om
Ridderhof en Schonbnlnn te liquideren.
Een Haarlemse medewerker van “Neder-
land voor Oranjc” tipte dat Ridderhof,
Stellbrink en nog andere SD-medewerkers
op een bepaalde dag en een bepaald uur in
het pension aan de Schotersingel aanwezig

‘Tame Ben)" van Ni rik '()omJob'v:1n Niflrik
zouden zijn. Er werden twee liquidatie-
ploegjes gevormd, één voor Haarlem en
één voor de Vossiusstraat in Amsterdam.
Iedere ploeg bezat een pistool, messen en
slagwapens. De ploegleden wisten alleen
niet dat Schonbrunn aan de SD-
vergadering in Haarlem deelnam en dus
niet op zijn adres in Amsterdam aanwezig
was. Loet Kist, Iep van Olmen en Hans
Knoop bestormden de trap naar één hoog
in het pension, waar de vergadering
werd gehouden. Een vuurgevecht volg-
de, waarbij zowel Ridderhof als Schon-
bnmn gewond raakten. Ze herkenden
hun overvallers. Ook in Amsterdam,
waar enige SD-vrienden van Schon-
brunn bijeen waren, werden Gijs de
Jong en Gerard van der Bijl herkend.
Alle leden van de overvalploegen ont-
kwamen. De SD pakte tachtig willekeu-
rige gijzelaars op.
De Jong, Kist, Van Olmen en Knoop
doken onder bij een pottenbakker in
Oegstgeest.Daar kregen ze bezoek van hun
vroegere K.M.A.-leraar dr. Somer uit Bre-
da. Als OD-commandant van Ginneken,
waar hij woonde, had Somer aan de groep
Harts-Nauta meegewerkt door onder ande-

Q15‘

re een militaire sta <aart met gegevens
over de Luftwaffe op vliegveld Gilze-Rijen
te leveren. Naar Somer van een andere
oud-lccrling van hem (Pasdeloup) in Den
Haag had vemomen, was die kaart tijdens
huiszoeking bij Nauta gevonden. Op die
kaart stond Breda aangegeven als het cen-
trum in Noord-Brabant van de inlichtin-
gendienst van de OD. Het kon niet uitge-
sloten worden geacht dat bij de verhoren
de naam van Somer was genoemd. Somer

voelde zich derhalve nauw betrokken
bij de gebeurtenissen rond de vier
jonge onderduikers. Hij twijfelde er
niet aan dat ze alle vier bij airestatie
(of bij verstek) ter dood zouden wor-
den veroordeeld. Hij raadde hen aan
via de Van Niftrik-route naar Enge-
land uit te wijken. Om represaille-
maatregelen te voorkomen, zou het

‘ verstandig zijn als ook de verloofdes
van De Jong en Kist, Lydia van den
Broek en Nina Baumgarten, die bei-

den aan het verzet hadden deelgenomen,
naar Engeland gingen volgens dezelfde
route. Geholpen door de familie Van Nif-
trik reisden de vier vrienden tegen het eind
van september 1941 met openbaar vervoer
via aanloopadressen in Antwerpen en
Brussel door Belgie en Noord-Frankrijk.
Tot de demarcatielijn verliep alles zonder
problemen. In het nachtelijk duister door
het terrein kruipend, kwam Hans Knoop er

T’
L

1-

Simone en Hemjv van Niftrik

als enige van de vier goed doorheen. Hij
en Van Olmen gingen voorop.
Toen De Jong en Kist, op honderd meter
achter hen, merkten dat een Duitse pa-
trouille hen in de gaten had gekregen, kro-
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pen ze snel door de greppel terug, om de
twee voorsten in ieder geval een kans te
geven. De Duitse grensbewakers leverden
dc arrestanten De Jong en Kist over aan de
Franse politie in Arbois, iets ten noorden
van de demarcatielijn.
De volgende morgen werd ook de gearres-
teerde Van Olmen naar dat politieburcau
overgebracht. Na lange verhoren biechtte
Gijs eindelijk als een gebroken man de
“bekentenis” op dat hij en zijn makkers
Kist en Van Olmen via Marseille uit Ne-
derlands-Indie waren gekomen, omdat de
oorlogssituatie in Europa hen het verlangen
had ingegeven naar hun familie in Neder-
land te gaan. De Franse
politieondervrager, een
buitengewoon ongemak-
kelijk heerschap, hechtte
gelukkig geloof aan dat 1’, M -
verhaal, omdat De Jong en 2'
Kist inderdaad van zuid -M.-“
naar noord kmipend naar .3.
de “ligne” toe waren aan-
gehouden. De uitspraak
luidde: refouler (terugstu-
ren) naar het onbezette
deel van Frankrijk. In een
Duitse auto werd het drie-
tal naar een bruggetje op
de demarcatielijn, tussen
Arbois en p01igny’ gere_ <<A ttendez ici et prenez zm verre de vin», zei de Franse politiechef
den. Aan de overkant stonden leden van de
politie der Vichy-regering te wachten. In
Poligny volgden weer zware verhoren. Na
het zo gunstige resultaat in Arbois zou het
wel heel treurig zijn als de drie jongeman-
nen nu in Poligny in de eel waren beland,
maar een uitzonderlijk gunstig toeval bood
hier uitkomst.
Tijdens zijn verhoor door een scherpe poli-
tieof cier zag Gijs de Jong op het vloei-
blad van het bureau tussen hen in een si-
tuatieschetsje liggen. Het tekeningetje was
kennelijk door een vorige Nederlander, die
door deze politieman was ondervraagd,
gemaakt om een geogra sche bepaling te
verduidelijken. Gijs herkende onmiddellijk
wat het schetsje voorstelde. Hij wees aan:
“Hier ligt Rotterdam, daar ligt Delft, gren-
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zend aan Den Haag en daar , bij dat kruis-
je, heeft een inmiddels door onze illegali-
teit opgeblazen Duits munitiedepot ge-
staan.”
De uitwerking van deze mededeling was
verbluffend. De Franse politiechef, al even
anti-Nazi als Gijs de Jong, stond op en zei:
“Wilt U met UW twee vrienden even met
me meelopen?”
Hij begeleidde het drietal naar een café in
het centrum van Poligny, legde een vijf
franc-stuk neer en zei: “Wacht hier”. De
drie vrienden bestelden wijn en bediscussi-
eerden de bedoeling van de politiechef,
waarbij enige verdeeldheid ontstond. Loet
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vond het een prima gelegenheid om er
vandoor te gaan, maar Gijs had door de re-
actie van de man op de uitleg over het
schetsje het volste vertrouwen in hem ge-
kregen en hij wist Loet en lepie te overre-
den niet weg te gaan. De politiechef keerde
terug en nam het drietal nu mee naar een
ander, meer besloten café. Daar werden ze
voorgesteld aan een naar enige corpulentie
neigend heertje van middelbare leeftijd in
een grijs driedelig pak.
Zijn vorsende ogen namen hen aandachtig
op en wat hij zag scheen hem wel te beval-
len. Hij sprak vloeiend Frans, Duits en En-
gels en naar later in het gesprek bleek ver-
stond hij ook Nederlands, aangezien hij de
Belgische nationaliteit bezat en een groot
deel van zijn leven in Belgié had gewoond.
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Hij noemde zich “Roger de Saule”. Hij
was de chef der maritieme en luchtmacht-
aangelegenheden — rayon noord — van de
Franse Inlichtingendienst. Zijn vriend dc
politiechef had hem verteld dat de drie
jonge Nederlanders actief aan het verzet in
Nederland hadden deelgenomen, dat ze
spionage hadden verricht en dat zc als ge-
volg van een aanslag op SD-ers ter dood
waren veroordeeld.
De ware naam van “Roger de Saule”1uidde
Robert Baron de Schrevel. (In 1975 op 86-
jarige leeftijd in Belgié overleden.) Hij had
al in de eerste wereldoorlog als adjunct-
Militair Attache van Belgié voor de Franse
ID gcwerkt.In de loop van het gesprek ver-
telde hij dat hij hun oude K.M.A.-leraar dr.
Jan Somer wel kende. De Saule had Somer
in 1939 in Den Haag ontmoet, toen Somer
daar werkzaam was voor de sectie lIIa van
de Generale Staf. De al wat benarde positie

Rechts:

van Somer kwam ter sprake, waarop De
Saule voorstelde Somer naar Poligny te la-
ten komen. Spionageberichten uit Neder-
land en Belgié zouden zonder moeite uit
Vrij Frankrijk naar Londen worden door-
geseind. Als koerier-agenten tussen Neder-
land en Poligny konden Kist, De Jong en
Van Olmen uitstekende diensten bewijzen,
maar eventueel ook andere daarvoor in
aanmerking komende Nederlanders,die
zich momenteel in het “Centre de Réfusiés
Neérlandais”in Le Soler bevonden. (In Le
Soler, een klein plaatsje bij Perpignan, za-
ten honderden Nederlanders te wachten op
doorreisvisa, te verzorgen door de consu-
laire dienst onder J.W. Kolkman. Gijs de
Jong en andere Nederlanders met enige in-
vloed hielpen Kolkman een vlottere door-
gang naar Spanje te bevorderen.)

Links Loet Kisr
\

Y

<2? Hans Knoop,
Gijs de Jong en
Cees de Gooyer

in Le Soler. 1942

Eind oktober 1941 meldde Loet Kist zich
als eerste koerier uit Poligny bij Somer in
Breda. Somer kon zich De Saule nog wel
herinnercn. Het vcrhcugdc hem dat zijn
oud-leerlingen zich voor de ID met zo’n
goede verbindingslijn inzetten. Hij achtte
het beter voorlopig in Breda te blijven,
omdat hij als gewestelijk OD-commandant
(daartoe was hij inmiddels aangesteld) het
volle vertrouwen van de illegaliteit genoot
en de koerierslijn naar Poligny van spiona-
gcrapportcn kon voorzien.
Kist reisde door naar het westen. Hij sprak
met Frits van der Schrieck en andere me-
dewerkers, zoals Wim ’t Hart, Gerard van
der Bijl en Gerard Vinkensteyn af dat ze de
contacten met Somer voor de inlichtingen-
dienst van de OD nauwer zouden aanhalen.
Ze konden tal van spionagegegevens, bij-
voorbeeld over dc haven van Vlissingen en
van de Duitse vliegvelden in Nederland,

leveren. Die gegevens moesten met spoed
naar Londen.
Bij Frits van der Schrieck hoorde Loet Kist
een heel opmerkelijk verhaal. Van der
Schrieck was op uitnodiging van Vinken-
steyn aanwezig geweest op een bijeen-
komst bij de arts dr. G.J. Krediet aan de
Zijdeweg in Wassenaar. De zoon van dr.
Krediet, Chris, was na een avontuurlijke
wereldreis via Delfzijl en Helsinki dwars
door heel Rusland heen naar Canada ge-
komen en vandaar naar Engeland.
Hij werkte nu voor de C.I.D. van de Neder-
landse Regering en samen met Erik Hazel-
hoff Roelfzema en andere Nederlandse
Engelandvaarders had hij nu een verbin-
dingsdienst met MTB’s tussen Felixstowe
en Scheveningen. Ten huize van dr. Kre-
diet had Frits een heuse agent van de Ne-
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derlandse Regering ontmoet, Peter Taze-
laar. Bij de besprekingen waren Gerard
Dogger, politieinspecteur “Broer” Moonen
en nog andere OD-kopstukken aanwezig
geweest. Vanuit Londen was er dan einde-
lijk contact gelegd! Tazelaar had gezegd
dat de Nederlandse Regering dringend om
betrouwbare informatie uit bezet Neder-
land verlegen zat, dus de nieuwe verbin-
dingsdienst naar Poligny was bijzonder
welkom. Beladen met rappoiten, enigszins
nonchalant in een koffer en een tas ver-
pakt, bereikte Kist via de Van Niftrik-route
in november 1941 Poligny, waar hij De
Saule verslag uitbracht. Gedeelten van de
rapporten werden onmiddellijk naar Lon-
den doorgeseind, andere gedeelten gingen
met koeriers naar Zwitserland. Tegen
kerstmis 1941 was Kist weer bij Somer in
Breda terug, ditmaal ook om de meisjes
Lydia en Nina via de Van Niftriks van pa-
pieren te voorzien. De meisjes vertrokken
met een passeuse via Antwerpen en Brus-
sel naar Noord-Frankrijk.
Na het vergaren van nieuw materiaal en het
uitvoeren van diverse opdrachten in het
westen van Nederland, nam Loet Kist nog
een trommel sta <aarten, met spionagege-
gevens bewerkt, van Somer in zijn bagage
mee. Met de grote hoeveelheid materiaal
wilde Loet in januari 1942 volgens de vas-
te route door Belgié heen naar Poligny
gaan, eerst naar de medewerker Van Dul-
ken aan de Italielei in Antwerpen, dan naar
dr. Scheepens in Brussel (het hoofd van de
Belgische organisatie) en zo verder langs
de steeds wisselende adressen uit de ken-
nissenkring van “Tante Betty”van Niftrik.
In Brussel werd Loet Kist op het station
aangehouden, vennoedelijk op aanwijzing
van een verrader. Op 14 maart 1942 kon
Loet uit de gevangenis van Brussel een met
zijn eigen bleed geschreven brief aan Van
Dulken wegsmokkelen, maar het was hem
niet mogelijk daarin mededelingen over

De heer J . van Gastel voegt hier nog aan toe:

zijn arrestatie te geven. Lange tijd nam
men aan dat hij er bij een routinecontrole
was uitgepikt.
Wat deze slag voor dc koeriersdienst Bre-
da-Poligny nog verergerde was dat Lydia
en Nina vlak voor de demarcatielijn als ge-
volg van slechte passeurdiensten door een
Duitse patrouille werden aangehouden. Na
eerst in Dole te hebben gezeten, werden ze
vier maanden in de strenge gevangenis van
Besancon (de Citadel) onder afgrijselijke
omstandigheden vastgehouden voor verho-
ren door de Gestapo, waarbij ze in het Iaat-
ste stadium met de dood werden bedreigd.
De relatie tussen de meisjes en hun ver-
loofden was de Duitsers bekend. Ondanks
hun uitputting en ernstige verzwakking
hielden beide meisjes hun onschuld vol en
zeiden dat ze de illegale activiteiten van
hun verloofden niet kenden. Daarna stuur-
den de Duitsers de doodzieke meisjes de
straat op als lokaas om Gijs de Jong te
vangen, maar De Saule was de SD te slim
af. (Zie: “De meisjes van Besanpon” uit
"De Schakel "door Frank Visser). Dankzij
doeltreffende medische hulp en andere
noodzakelijke bijstand van een Franse da-
me kwamen de meisjes er weer zover
bovenop dat De Saule de kans kreeg hen
naar Poligny te “ontvoeren”.
Gijs de Jong nam nu de koeriersdiensten
waar. Diverse malen glipte hij op de toch-
ten door geluk, toeval of tegenwoordigheid
van geest net uit Duitse handen. Zodra De
Saule de twee meisjes in veiligheid had
gebracht, nam George Van Dam Merritt,
die als Engelandvaarder in Perpignan voor-
lopig toch niet kon doorreizen, van De
jong over. Zijn spontane aanbod was des te
moediger, omdat hij half Joods was.
De koerierslijn Breda-Poligny bleef de hele
winter 1941-1942 voor de InIichtingen-
dienst in bedrijf, tot Somer in Breda op
vrijdag 13 maart 1942 overhaast naar
Zwitserland moest vluchten.”

“De genoemde Gijs de Jong leeft nog. Zijn genoemde vrouw is twee jaar geleden overleden. Na een
geslaagde “line-cross" zijn beiden tijdens de bezetting in Engeland aangekomen en hebben daar deel

uitgcmaakt van het Stafburcau van Z.K.H. Prins Bcmhard.”
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VAN VROEGER EN NU
Rusten in vrede of zoeken naar geld bij onze nabestaanden?

Zaterdagochtend. Ik zit rustig aan het ont- “Ze gaan Louis begraven op de openbare
bijt als buurman Jan via de bij-
keuken ons huis binnenkomt met
de krant. Ja, we lezen BN-Dc
Stem samen. Jan let op de klein-
tjes, want hij moet van zijn AOW
rondkomen en wij zijn alleen ge- ~
intercsseerd in het regionale
nieuws. Voor het grotere nieuws
heeft ons gezin voorkeur voor
een landelijk dagblad.
“En buunnan” vraag ik, “nog
nieuws in de krant van van-
daag?” Jan kucht en zegt: “Er is

neratie. Het is deze keer Louis
die wij altijd her Dug‘/ke noemden.
Hij was al lang ziek en hij is 89 ge-
worden”.
Jan is altijd een beetje bedrukt als er weer
een leeftijdgenoot is gestorven. Zijn krin-
getje wordt steeds kleiner en hij wordt
daardoor steeds eenzamer.
Mijn vrouw schenkt direct een kop kof e
voor Jan in. Een bakje troost kan hij van-
daag wel gebruiken, vindt ze.
Jan vertelt over vroeger, over school. Wie
er bij hem in de klas zaten.
Hijzelf, maar ook Louis het Du(']‘ke die nu
overleden is, waren kinderen van boeren-
knechten, hé.In de zomer werden ze vaak
van school weg gehouden, om in de oogst-
tijd mee te werken, Zodra ze dat als kind
ook maar enigszins konden doen. “Mijn
zuster was beter af," zegt Jan. “Die moest
op de kleine kinderen passen en voor eten
zorgen. Alleen als we niet te ver weg wa-
ren, moest ze tussen de middag ons eten op
het land brengen waar we bleven schaf-
ten.”
Jan klaagt graag over de tijd dat hij moest
werken bij de boer. Ik denk niet dat er nog
iemand is, die zulke halsstarrige paarden
heeft moeten verzorgen als Jan. En geen
boerenknecht heeft in vettere klei moeten
zwoegen als mijn buurman. En natuurlijk
altijd in de regen.
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er weer eentje dood van mijn ge- .. -.-_ '1:>=

begraafplaats,” vertelt Jan.
“Sinds zijn vrouw is gestorven,
kwam hij nooit meer naar dc
kerk”. Louis blijkt ook geen kin-
deren te hebben. Amper nog fa-

~ milie. “ Het is te hopen,” ven/olgt
Jan, “dat hij zijn begraving goed
heeft geregeld, anders wordt hij
over 10 of 20 jaar geruimd!”
Ik kijk Jan vragend aan. “Ja, gij
leest Cle krant toch wel Zeker?
Dan heb je toch wel gelezen dat
de gemeente zoekt naar nabe-
staanden?" Het blijkt dat de ge-
meente een aanplakbiljet heeft

@M,w»_7,>,,ay,,,a,, geplaatst aan het toegangshek van
de begraafplaats en dat er gele ge-

nummerde bordjes zijn gezet op graven
waarvan de rechten vcrlopen zijn. Volgens
Jan een schande, maar allemaal het gevolg
van de Wet op de Lijkbezorging 2002.
Jan vindt dat je de doden in vrede moet la-
ten rusten. Zeker in onze Zuidwesthoek
waar geen plaatsgebrek is op de openbare
begraafplaatsen. In tegenstelling tot in de
stedelijke gebieden.
“Kom je wel eens op het kerkhof? “vraagt
Jan “De grond van het kerkhof is destijds
door de gemeente gekocht en is eigenlijk
veel groter dan het is.” Jan weet het weer
allemaal te venellen. Hoe de gemeente
medio vorige eeuw ons kerkhof heeft aan-
gelegd, maar op slechts 50% van de aan-
gekochte grond. De rest wordt verpacht als
landbouwgrond.
Het huidige kerkhof is maar voor amper
20% bezet en er worden amper mensen be-
graven, sinds crematies opgang hebben
gemaakt. “Ze begraven er 5-6 per jaar,”
vertelt Jan. “Ze kunnen dus nog jaren
voomit! Maar ge weet het hé, de gemeente
is naarstig op zoek naar geld. In de zomer
werd bekend dat onze gemeente de begra-
feniskosten het meeste had laten stijgen
van heel ons land. Prop kon het niet uitleg-
gen aan de pers waarom bij ons de prijs
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verhoogd was met 151%, weet je nog? On-
ze voorlichter beweerde zelfs dat de ge-
meente 350 euro per graf kwijt is voor
grafdekking en onderhoud. En dat kan
nooit, want dat wordt verzorgd door de na-
bestaanden.”
Jan is boos over zoveel onrecht. We
schenken een tweede kop kof e voor hem
in, want hij is nog lang niet uitgepraat.
“Kijk dat ze geld nodig hebben dat is dui-
delijk. Sinds de oorlog zijn de uitgaven gi-
gantisch gestegen en zijn de kosten in de
begroting verlegd van scholing naar open-
baar nut.
Maar openbaar nut is een erg ruim begnp
geworden. Nu de rijksoverheid de lokale
overheid steeds meer de eigen broek laat
ophouden, weet de gemeente niets anders
dan hun gestegen kosten aan de burgers
door te berekenen. Dat noemen ze in ons
stadskantoor bezuinigen. Ik leerde altijd
van ons vader en moeder, dat je met je geld
moet rondkomen En dat je niets mag uit-
geven, als je het niet hebt om te besteden.
Maar ja, dat snappen de ambtenaren niet.
Dus zoeken ze naar nieuwe kosten die ze
kunnen doorberekenen aan de burger.”
Ik zwij g en kijk Jan vragend aan.
Hij begint te vertellen over de Iaatste Wet
op de Lij kbezorging (2002).
“Kende artikel 27 misschien?” vraagt Jan .
“Volgens dat artikel moet de gemeente een
register hebben waarin nauwkeurig ver-
meld staat wie en waar begraven is. Vroe-
ger werd over grafrechten niet gepraat in
tennen van tijd. Alles was voor onbepaalde
tijd, ze lieten de doden in vrede rusten. Ge
weet toch wel wat RIP betekent wat op
veel grafstenen is geschreven?
Nu zegt de wet: Her recht kan voor onbe-
paalde tijd of voor een bepaalde tijd van
renminste rwintig jaren worden verleend.
En daar ruikt de gemeente geld. Ze doen
nu volgens mij gewoon of 20 jaar voor ie-
der graf al altijd een norm is geweest en
dat je dan als nabestaande dus moet beta-
len. Uiteraard tegen het 20 jaar later, dan
gewenste tarief .Want diezelfde wet zegt in
hetzelfde artikel 28: B11/‘kt het adres onbe-
kend, dan geschied! de mededeling door

aanplakking daarvan bij he! graf en de in-
gang van de begr"aafj2laats. De rnededeling
blzj aangeplakt tot het einde van de ter-
mjjn waarvoor her uitsluitend recht op een
gra/'werd gevestigd. "
Jan zet met een harde klap zijn lege kop
kof e op tafel. Hij is echt verontwaardigd.
Boos omdat dc gemeente uit zijn register
kan weten wie waar begraven ligt en uit
het bevolkingsregister kan weten wie de
nabestaanden zijn. “Ze hebben de mond
vol ovcr privacy tcgcnwoordig,” zegt Jan.
“Maar bij ons zetten ze een gele nummer-
plaat op je graf als er na 20 jaar niet voor je
bijbetaald wordt. Zo kan iedereen zien
voor wie cr niet betaald is. Zestig jaar ge-
leden werd de gele ster voor de joden afge-
schaft, nu worden nieuwe gele merktekens
ingevoerd voor doden die zich absoluut
niet kunnen vcrweren. Een schande is het.”
Jan is erg boos en ik kan hem niet kalme-
ren. Hij gaat terug naar zijn eigen huis en
we zien hem gedurende het hele weekend
niet mccr.
Maar ’s maandags is Jan weer present met
de krant. Triomferend met grondstof voor
nieuwe boosheid. “Kijk” zegt hij, “zo is
nou het beleid van onze gemeente."
Jan laat me zien hoe in de gemeentelijke
begroting van 1960 (hoofdstuk VI blz. 49)
vermeld staat:
Kosten van de algemene begraafplaats en
kosten van begraving . 100,--
Hij heeft ook een exemplaar van de begro-
ting in l975.(hoofdstuk V1 )
Kosten van de algemene begraa rlaats en
kosten van begraving . I.500,--
(werkelijke kosten volgens de vastgesfelde
rekening . 100,61)
En om de groeiende geldstroom nader
kracht bij te Zetten toont Jan me cijferreel<-
sen van de jaren 1993, 1994 en 1995 te le-
zen in de begroting 1995 (blz. 126).
De vermelde kosten bedragen dan:
(1993) . l6.298,--
(1994) . 17.223,--
(1995) 11. 35.630,--
De explosief gestegen kosten in deze Iaat-
ste drie jaren zijn te verklarcn door met
name de aan de begraafplaats dan toege-
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kende kosten voor onderhoud door de
WVS ( . 15.000,--) en de opgevoerde, ge-
speci ceerde kosten van gemeenteperso-
neel en dc verschillende gemeentelijke au-
to’s ( . 15.996,--).
Met andere woorden, in vergelijking met
de voorgaande jaren zijn de vergelijkbare
kosten voor 1995 eigenlijk . 4.634.,- (in-
cl. de kapitaallasten voor een nieuwe toe-
gangspoort (fl. 682,--).
Jan begint gelijk over zich zelf en over de
pas overleden Louis, het Dui/ke.
“Wij stopten allebei met werken in 1980.
Pensioen dat hadden we niet, want bij de
boer werken leverde geen pensioen op, hé‘?
We hebben dus alleen van Drees getrokken
en een beetje kunnen sparen door zuinig te
zijn. Nu moeten we (Jan vloekt luid) op-
eens grafrechten betalen, ik denk zo’n dik-
ke 2000 euro en dan hebben we nog geen
rust.
Want weet je wat er gebeurt met het Duzfke
over 20 jaar?
Dan plakkcn ze zijn naam op de toegangs-
poort en een geel bord op zijn graf.
Omdat hij geen kinderen heeft en nabe-
staanden zich dus niet zullen melden, is de
kans groot dat hij dan geruimd wordt vol-
gens artikel 29 lid 6, "her grafrechr vervalt
in ieder geval dertig jaren nadat in dat
graf de Iaatste begraving heeft plaatsge-
vonden het in he! eerste lid bedoelde
recht”.
Jan is en blijft boos. Ik voel zijn machte-
loosheid en ik kan hem niet helpen.
Jan is van het begin van de vorige eeuw,
toen de overledenen nog met ontzag en
eerbied naar de begraafplaats gebraeht
werden en de gemeente de kosten van be-
graafplaatsen in de begroting vermeldde
uitsluitend onder de noemer “pro memori”.
Op vrijwel alle grafstenen werd gebeiteld:
“Hier rust ....”
Over de doden vertelde men niets dan
goeds en men liet ze eeuwig msten.
“Ja, in de grote stad, ja daar is geen plek
voor eeuwige rust, maar bij ons hier in de
Zuidwesthoek, daar is plek zat”, zegt Jan.
“ik begrijp wel dat ze in die steden op een
keer moeten ruimen en dat ze dat wettelijk

moesten regelen. Maar hier bij ons, toch
niet Zeker?”
“Maar,” vraag ik aan Jan, “er is hier wel te
veel plek in de begroting van onze ge-
meente. Wat moeten ze dan?”
Jan tuurt naar buiten, het regent en het is
donker weer. Morgen gaat hij in zijn zwar-
te pak, in waarschijnlijk hetzelfde naar-
geestige weer, zijn oude klasgenoot Louis
her Duzjke begraven.
“Ik weet het ook niet” zegt Jan somber.
“Ze moeten hun plichten als gemeente nu
eenmaal verzorgen, maar laten ze dat de
burgers maar laten betalen tijdens hun le-
ven. En als de begroting geld te kort heeft,
dan moeten ze maar minder uitgeven. Niet
zoeken naar nieuwe kosten toekennings-
plaatsen die ze willen doorberekenen, om
hun uitgaven te kunnen continueren. Maar
ik blijf het herhalen, de doden moeten in
vrede kunnen rusten. Ook als er geen nabe-
staanden zijn die nieuwe grafrechten na 20
jaar kunnen of willen betalen.
Bovendien zegt de wet dat grafrechten
voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd mo-
gen (minstens 20 jaar) worden toegekend.
Ik vind dat bij ons onbepaalde tijd, als enig
uitgangspunt moet gelden. Alleen dan kun
je rusten in vrede”.
Ik ben er stil van. 1k stel voor, dat we sa-
men maar een borreltje te nemen. Jan zijn
gezicht klaart direct op. We drinken er
vervolgens ieder twee, “Op he! Duf/ke",
zegt Jan bij de eerste borrel. “Op wijsheid
en fatsoen bij de ambtenaren,” klinkt het
bij de tweede borrel.
Als Jan weer naar huis gaat regent het nog
steeds. De wind wordt zelfs stormachtig.
Ik hoop dat Louis morgen netjes begraven
wordt, zonder een mogelijke dreiging van
een plakkaat met zijn naam op het hek of
een geel bord met een nummer op zijn graf
over twintig jaar. Immers niemand weet
dan nog wie het Duifke was en ik denk dat
Jan gelijk heeft.
We moeten alleen tijdens ons leven aan-
spreekbaar zijn op onze belangen en plich-
ten.
En daarna vrij zijn, Zeker van voortdurende
aanspraak op nog meer “aards slijk”.
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OPLOSSING PUZZEL UIT TIJDING 2004-2

. . »
_4\‘Q"'_ -
-.--. -

._1 Wies Huygens Mien de Ridder
Waarschijnlijk een foto uit 1940 van de KJM op het Eikelhof Ossendrecht

33 65 Cor Goris
1\-I Dina Vervlocd Sjan van Paasen Jo Bogers
U) Dina van Loon Tonia de Wit Stina Boiekens
-lk Rosa van Loon Net van Oosterbosch Lies Bogers

Uh Wies de Dooy Wies v.d. Bogert Lenie den Ouden
G\ Sjan Jansen lvon Ansems Dien Vermeulen
-J Yvon van den Bussche Mimie Huygens Paula Imerseel

DO Irma van Loon Mien van Opdorp Dien Paardekam
\O Yvon Bogers Jean van Oevelen Mina Koolen

Zus v.d. Poel Marie Goris Ida Jansen
Liset v.d. Poel Irma Noteltiers Nelly Withagen
Adriana Willems Leen v.d. Vere Hilda Bogers
Cor v.d. Poel Jeanne Mous Jeanne v.d. Poel
Maria Smout Linie Bogers Cato Huygens
Lee de Wit Jeanne Huygens Lies van Oosterboseh
Betsy Kortes Cor Dingemans Jean van Veldhoven
Isa v.d. Bogert Adriana v.d. Vere Julia Kil
Alie Geerding Betsy Schroeiers Margriet vd Berg
Marie v.d. Bogert Roos Dingemans Wies Schroeiers
Irma de Ridder Lies Wierkx Fien den Ouden
Net Boeikens Naantje Tak Julia Jacobs
Plonia vd Eynden Marie v.d. Bussche Cor Stok
Pieta Schroeiers Kitty Geerding Leen Stok
Liza Huygens ....Ariaanse Inna vd Bergh
Ida Willemsen Martha Mous Janet van Oevelen
Hilda Kil Lenie v.d. Poel Roza de Ridder
Elly Simons Cor Jansen Cor Vervloed
Net Paardekam Cor Timmermans Gusta dc Ridder
Dien Mous Cor Hoeks Wies Hugens
Kapelaan Wijnen Greet Withagen Anna van Oosterbosch
Lies Hugens Mina Rooymans
Jo Krinkels Fien v.d. Bussche

Jdargang 28, 2005 nr. 01 TIJDING Paglna 63



INFORMATIE VOOR DE LEZER

“Tijding” is het periodiek van de heemkundekring
“Het Zuidkwartier” en verschijnt 3x per jaar. Het
Zuidkwartier betreft het gebied ten zuiden van Ber-
gen op Zoom, omvattende de plaatsen Hoogerheide,
Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht.

Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen
worden ingewonnen bij: de heer J.HaIters, Stenen-
hoef2, 4641 CH Ossendrecht - tel. 0164 — 67 28 54
Tevens zijn losse nummers van “Tijding” bij hem
verkrijgbaar.
De normale a everingen kosten € 3,25 per stuk
(van het lopende jaar € 4,00) Speciale uitgaven en
dubbeltijdingen kosten E 4,00 per stuk. (Van het lo-
pende jaar € 5,00) Gebmikte, in goede staat verko-
rende, Tijdingen kosten € 2,00 per stuk. De contri-
butie bedraagt vanaf 1-1-2004: € 15,00 per jaar, per
gezin. Leden woonachting buiten de gemeente
Woensdrecht wordt € 6,00 extra aan portokosten in
rekening gebracht. Voor Belgié € 9,00.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven door middel
van storting van de jaarcontributie bij de Rabobank
te Ossendrecht op nr. 14.05.21.437, of op giro-
numrner 276.04.67 ten name van penningmeester
Heemkundekring “Het Zuidkwartier“, Aanwas 27,
4641 JE Ossendrecht.

Nadruk van, of overname uit “Tijding” van een artikel of
gedeelte(n) daarvan in welke vorm dan ook, is zonder
toestemming van het bestuur en de schrijvers van de arti-
kelen niet toegestaan. De heemkundekring “Het Zuid-
kwartier" aanvaardt geen enkele verantwoording aan-
gaande de stijl of de juistheid der artikelen, doch laat de-
ze geheel voor rekening van de ondertekenaars.

Gedrukt door Sprintcopy Bergen op Zoom

BESTUUR HEEMKUNDEKRING
“HET ZUIDKWARTIER”

Voorzitter:
mevr. F. Stoutjesdijk-Jansen
Aanwas 40. 464] JJ Ossendrecht
tel. 0164 — 67 25 63
Vice-voorzitter:
de heer C. van Beeck
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
Tel. 0164 — 60 38 04
Secretaris:
de heer J .Halters
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
Tel. 0164 - 67 28 54
Penningmeester:
dc heer A. Mattheussens
Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht
Tel. 0164 - 67 26 62

Bestuursleden:
de heer J . van den Bergh
Putseweg 36, 4631 CN Hoogerheide

de heer A.J. Dobbelaar, tel. 0164 — 61 44 37
Matthias Wolffstraat 14, 4631 KD Hoogerheide

de heer P. de Dooij, tel. 0164 — 6123 16
Dorpsstraat 73, 4634 TN Woensdrecht

de heer J. van Loon, tel. 0164 — 67 27 82
Ken. Wilhelminastraat 22, 4641 GS Ossendrecht

de heer J. Wils, tel. 0164 - 61 24 47
Pn'ns I-lendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide

CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN
VAN “HET ZUIDKWARTIER”
Heemschut: Vacant
Toponymie: Vacant
Evenementen: Bestuur
’t Kwartier:
de heer J. Wils, tel. 0164 — 61 24 47
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
Distributie:
de heer J . Halters, tel. 0164 — 67 28 54
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
Archeologie:
mevr. K. Sion (secretariaat), tel 0164 — 67 26 78
Eikenlaan 3, 4641 GB Ossendrecht

Oude handwerktechnieken:
mevr. V. Suykerbuyk-van Agtmaal, Raadhuisstraat
1 14, 4631 NJ Hoogerheide, tel. 0164 — 61 25 36
Zanggroep:
de heer A.A. Ots, tel. 0164 — 61 60 20
de Wilg 31, 4631 DD Hoogerheide
Documentatie/ Redactieraad :
kopie inleveren bij de heer JHalters,
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
tel. 0164 — 672854
Oude talen, gezegden, spreuken enz.:
de heer W. Groffen, tel. 0164 — 61 24 41
Pasteurstraat 51, 4631 LE Hoogerheide
Kruidentuin:
de heer A.P. Princen, tel. 0164 - 62 O1 87
Burg.Moorsstraat 25, 4631 EC Hoogerheide
Museum:
mevr. F.Stoutjesdijk-Jansen, Aanwas 40,

4641 JJ Ossendrecht, tel. 0164- 67 25 63
Fotografie:
de heer A. Kil, tel. 0164 — 67 28 87
Moleneind 37, 4641 SB Ossendrecht
Genealogie:
de heer A. van Veldhoven, tel, 0164 — 67 45 05
Pottenbergen 6, 4641 HK Ossendrecht

Op de kaft een fragment van de KG 43: ets. oud ingekleurd; historiekaart van West-Brabant en Zeeland met de
oorlogshandelingen van 1631. Kaart: collectie Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom
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