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VOORWOORD

We beginnen weer met een aflevering van de serie Een dorp vol cafeetjes - deel 3 van de heer
J. van den Bussche waarbij we het onderdeel ‘de wraak der stropers’ warm aanbevelen omdat
deze historie hier voor het eerst ooit op schrift gesteld wordt.

Zo’n twintig jaar geleden rommelde het hevig in het anders zo rustige Woensdrecht. Er was
flink Wat vuulwerk in de vorm van de ‘dreiging’ van het plaatsen van ‘kruisraketten’ als te-
gengif in do Koude Oorlog met Rusland.
Wij hebben om uw belevenissen hieromtrent gevraagd en er zijn aardig wat reacties gekomen.
In deze Tijding publiceren we het eerste anikel en de andere verhalen volgen in de komende
Tijdingen.
Oud-burgemeester Mr. Jan de Leeuw dook voor ons in zijn geheugen en kwam met een uitge-
breid verslag van die turbulente tijd, waarbij hij niet alleen ons Woensdrechtenaren, maar
even het hele land door een penibele situatie moest loodsen. Het bracht heel wat beroering.
Lees en huiver. De bijbehorende illustraties zijn door de redactie aangeleverd en komen o.a.
uit een knipselkrant. Bij navraag bij BN/De Stem voor originele foto’s bleken deze namelijk
niet meer aanwezig, dus het werd wat behelpen met fotokopieén op dit punt. Weer andere fo-
to’s kwamen van beeldbank nationaal archief.

Een heel wat rustigcr onderwerp om je mee bezig te houden: ons dialect. Onze werkgroep ou-
de talen, gezegden, spreuken enz. wil voortaan proberen telkens een stuk in de Tijding te pu-
bliceren. Het nieuwe tijdschrift “Brabants”, een kwartaaluitgave over Brabantse taal, litera-
tuur, muziek, dialect- en naamkunde, is ons deze keer voor geweest. Zij hebben het artikel
“brutaal dat ies astraant...” al in hun kerstnummer vorig jaar geplaatst. De Tijding kon natuur-
lijk niet achterblijven.

Columnist Corné Brugman heeft deze keer Wat te klagen over de (te?) hoge afvalverwerking-
kosten en vertolkt daarmee waarschijnlijk de mening van heel wat dorpsgenoten.

Zoals u misschien al in de kranten eerder dit jaar las: stichting De Brabantse Wal viert dit jaar
haar tienjarig jubileum! Omdat onze heemkundekring één van de medeoprichters was, willen
we dit feit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en de heer Willem de Weert memoreert.
Als extraatje vindt u hierbij een ansichtkaart van onze Brabantse Wal.

Veel leesplezier.

Inhoudz
— Voorwoord, redactie ...................................................................................................... .. p. 02
— Een dorp vol cafeetjes, deel 3, de heer .1. van den Bussche ........................................... .. p. 03
— Kruisrakettenkwestie: Woensdrecht wereldnieuws, Mr. J. de Leeuw ........................... .. p. 12
— Van vroeger en nu: van simpel afval naar groots geldelijk gewin, Corné Brugman p. 43
— Stichting De Brabantse Wal bestaat tien jaar, de heer W. de Weert .............................. .. p. 46
— Contactgroep oude talen, spreuken en gezegden, met Brutaal dat ies astraant.....,

werkgroep dialect, de heer Willy Grqffén ..................................................................... .. p. 58
— Inlichtingen en adressen, redactie ................................................................................. .. p. 60
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EEN DORP VOL CAFEETJES (deel 3)
door J. van den Bussche

HET MEERHUIS

We verlaten de Putseweg en veiplaatsen
ons oostwaarts naar een groot wateroppcr-
vlak, waar ver voor 1900 al, aan de west-
zijde een verbindingsweg lag tussen Putte
en Wouw aangegeven met de naam
Wouwbaan. Het was een oud karrcnspoor
voor een “snellere” binnendoorverbinding
tussen de beide dorpen, een zandbaan die
pas in 1937 of cieel is komen te vervallen.
De cerste bebouwing aan deze weg was

'-

verder nog zes mannen en twee vrouwen
voor werkzaamheden tot inrichting en ver-
fraaiing van landgoed de Groote Meer.
Vier jaar later volgde de bouw van een
tweede boswachterswoonst waarin een
inke mimte voorzien was dienend als ca-

fé. Dit werd Meerhuis genoemd vanwege
zijn prachtige ligging en waterfunctie.Het
was tijdelijk ook een onderkomen voor
landhecr Sen/aes en een mstpunt aan deze

Links café Het Meerhuis met op de achtergrond de boswachterswoning De Politie.
Op de rechterjfoto De Politie nu duidelijker in beeld.

een klein huisje opgemeten 10 augustus
1846 en genummerd als c141 met de fami-
lie Johannes Frans Matthijsen als bewoner,
opgevolgd door boswachter Adriaan Huij-
gens-Wuijts.Op het daaraan grenzende
landgoed dat
door aankopen —
meer en meer
een gesloten
vorm aannam,
werd in 1890
een woning met
boerderijtje ge-
bouwd, de Poli-
tie genaamd.
Daarin gingen
de bovenge- I
noemde bos-

oude Wouwbaan met aanbieding van di-
verse dranken voor de passerende voet-
man, reiziger of voetganger. Tevens was
het een vertrekpunt van de boot gelegen in
een haventje, dat voorzien was van een

draai- of zwenk-
kom als toegang
naar de plas, die
om zijn uitge-
strektheid de
Groote Meer
werd genoemd en
waaraan in 1897
Villa Meerhof is
gebouwd.
Drie jaar later, ter
bezichtiging van

» ~ — heel het gebied,
waehter, intussen gediplomeerd als onbe- de 15 meter hoge Belvedere, staande op
zoldigd veldwachter, en zijn tweede echt- het hoogste punt van Brabant 36.80 meter
genote Anna Cornelia Danen wonen en boven N.A.P.
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Ter oriéntatie

Een akte van I263 vermeldt dat bovenge-
noemd water met de wildemis daaromheen
toen bezit was van de hertog van Brabant.

Het ging van I264-1277 als leen met vis-
rechten over naar drossaard Willem Heus-
sche Bollaert en van 1278-1812 -dus 534
jaar- naar de Wilhelmieten van Huijbergen.
Het werd later echter opgeéist door de he-
ren van Aerssen, die Hoogerheide en de
helft van Ossendrecht bezaten gedurende
een lange periode in de 17° eeuw. Tussen
hen en prior Siardis Bogaelts bleef dit een
bestreden kwestie.

Ten tijde van Napoleon was het Frans bezit
en na 1815 werd het in beslag genomen
door de staatsdomeinen, die de Groote
Meer op 30 november 1839 door hun in-
specteur Meester Gunker Theodoor Ben-
jamin Croischs via openbare verkoop in
particuliere handen liet overdragen.
De aanduiding Lockeven, Zustermeer, of
in het Nederduits de Meiren, waren namen
van deze grote waterplas, bekend en waar-
devol, als rijk viswater met een oppervlak-
te van 59 bunder 58 ellen.
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Meir- stroperijen

Voor zover mogelijk een beknopt overzicht
van de visvangst ten goede en ten kwade.
In de Middeleeuwen werd veel vis gegeten.
Voor de bewoners van Antwerpen kwam
de vangst uit de Honte, terwijl Bergen op
Zoom meer de Schelde aandeed. Ook het
Zustermeer in deze zuidwesthoek werd in
de l3e eeuw als rijkelijk viswater ver-

Q _....-.Q

T ‘ i

OSSKNDRBCHT (I-lollmde.) - Gnolallur.

noemd. Bij de komst van de Wihelmieten
naar Huijbergen in 1278 was er voor hen
vis op de plank; dat paste in het menu bij
de vele onthoudings-, advents- en vasten-
dagen, die talrijker waren dan nu.
Door de groei van de kloosterbevolking
kon de vangst niet meer aan de vraag vol-
doen, ondanks de uitbreiding van 29 au-
gustus 1487 van het visrecht op het Lisse-
fort in Huijbergen.
Wat bijgekocht werd venneldden hun kas-
boeken onder labberdaan ofwel zoutevis
zoals paling, schelvis, spiering, botjes, ka-
beljauw, en soms zalm en steur; de-
ze laatste twee misschien voor de
zogenaamde heiligendagen. In eigen
beheer moest men genoegen nemen
met baars, zeelt, paling, zonne- en
snoekbaars behorende bij het zoet- .__.
watewisassortiment. De opbrengst
van de Groote Meer was dus te laag,
maar laten we niet de kapers op de
kust (of in het water) vergeten ko-
mende van Huijbergen, Putte, Os-
sendrecht, Hoogerheide en Nispen.
Diverse processen werden tegen hen

gevoerd om paal en perk te stellen, soms
met allerlei tegenwerking waarvan ée'n ju-
ridiseh gevecht maar liefst een looptijd
kende van 14 jaar. Ook was er Wel sprake
van inbeslagname van natte netten (sleep-
netten) met vis, zelfs paard en kar als het
vervoermiddel van de stropers: het hield
niet op. Een rigoureus optreden zag men in
de omsingeling van de Groote Meer met
groepjes mensen om stroperij te voorko-
men.
De Wilhelmieten visten toch nog vaak
achter het net wanneer de stroper een hoge
functie of aanzien had, zoals bijvoorbeeld
de schepen en de ronselaar in dienst van
de V.O.C, die beiden in Putte woonden.
Of guren Zoals Cornelis Moors uit Her-
berg Klein Antwerpen te Hoogerheide, de
oud-pachter Belde van de eendenkooi en
zo verder, die kon je zomaar niet verbali-
seren.

Na de reformatie was het er voor de katho-
lieke Wihelmieten niet gemakkelijk op
geworden, (zie mijn vermelding in Water-
belang in Ossendrecht over de heren Van
Aerssen). Temeer nog toen ze van 1649 tot
1652 uit Huijbergen waren verdreven. La-
ter kwam er een minnelijke schikking.
In 1686 stond de Kleine Meer droog. Om
dat verder te voorkomen werden alle ven-
nen in dit gebied met elkaar verbonden.
In de droge zomer van 1721 viel zowel de
Groote als Kleine Meer droog. De Wilhel-
mieten hadden tijdig de laatste vis overge-

4l~)rndr:(h( (lrnnl ‘Wear
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bracht naar het diepere Zwaluwmoer, zodat
in 1724 na hogere waterstanden alles weer
was hersteld. Verdere berichten daarover
worden in deze periode niet meer vermeld.
In het boek Waterbelang in Ossendrecht
op blz. 6-7 zijn alle vennen van Ossend-
recht die in de winter rijkelijk voorzien wa-

Tijden veranderen

In het begin van de 19de eeuw werden de
kale duinen voorzien van dennenbomen (in
1860 was er slechts 6% aanplant), en zo
ontstond er een heel nieuw beeld en land-
schap op dit stuk van de Brabantse Wal.
waar bebossing en houtproductie een aan-
vang had genomen, zoals reeds beschreven
in de vorige Tijding deel 2. Was dit een
succes? Jonkheer Cogels vertelde mij dat
deze handel nooit echt rcndabel is geweest.
Door het vele handwerk was het te arbeids-
intensief; men had ook de plicht en de kos-
ten van het opnieuw inzaaien of beplanten.
Bij overdracht of verkoping vermeldde dc
akte steeds de achterstallige braakliggende
gronden waar dit nog moest gebeuren. In
de Eerste Wereldoorlog werd er massaal
hout gekapt. Door stoomkracht aangedre-
ven machines, die in dc Oude Meerbaan
stonden, werd dit hout verwerkt tot brand-
voorziening.

ren van water ingetekencl. Bij een teveel
aan water in deze vennen geraakten zelfs
de laagste delen van de Putseweg en de
baan van Jagersrust naar het dorp door
overlast buiten gebruik. Vanzelf ontston-
den er zo, naargelang de seizoenen verlie-
pen, zomer- en winterwegen.

Hal terruuv-wapan dr-r mlschnrr-. m- V I |;1,,..“~..

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwe-
nen 25.000 m3 boomstammen, die verti-
caal in het polderland werden geplaatst ter
voorkoming van dropping bij gevreesde
luchtlandingsoperaties.
Daar nog bovenop ging 5.000 m3 hout ver-
loren door bevrijdingsgevechten en 180
hectaren bos werden door granaatvuur en
vallende Vl's en V2's zwaar beschadigd.
Tel uit je winst.

Andere kansen misschien?

, ' _“'v

X.

Een andere invulling van
ff het gebied tussen, .uv, ..

- - _ _, Hoogerheide en Putte
was wellicht de moge-
lijkheid het te gebmiken
voor de luchtvaart. De
Groote Meer kwam in
1908 en 1913 even in
beeld tijdens de opko-
mende luchtvaa1tontwik-
keling toen de heren
Olieslagers en Verscha-
ven met een watervlieg-
tuig er proeflandingen
uitvoerden. Sensatie of
een start van gedurfde
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plannen? Er kwam geen vervolg doordat
snel daama in 1914 de oorlog uitbrak.
Het is zomer 1934 en de Groote Meer valt
weer droog; deze keer was dc Bergen op
Zoomse zweefvliegclub W.B.A.C. er als de
kippen bij. Die katapulteerde op deze dro-
ge bodem voor het eerst haar zelfgebouw-
dc kist dc ruimte in. Een zwccfwcrkstuk
(ook wel glider of multipaan genoemd) van
de vier West-Brabantse pioniers Caspar
Stuart, Toine Mazairac, Jac Jansen en Toi-
ne de Groot. Helaas voor hen: dc natuur

had zijn beloop en het water keerde terug,
ook de vis, maar in steeds mindere mate.
Die eerste vlucht dan maar gezien als een
voorloper op de aanlcg van het vliegvcld
de Eendenkooi te Hoogerheide dat wel een
vervolg heeft gekend en nu in 2005, zo’n
70 jaar later kan men terugblikken op een
succcsvollc invulling van een gebied als
vliegveld in het landelijk luchtvaartgebeu-
ren. Dit alles ruimtelijk uitgevlakt geéta-
leerd en omringd door bossen, op deze
oeroudc heuvclmg.

De romantiek van het schaatsen

Dit grote watewlak, omringd door dennen-
groen, bevroor in de winter zeer snel. Het
schaatsen daarop
was in deze
streek rond 1900
nog zeer beperkt,
en moest nog
worden inge-
voerd.
Het grensbataljon
leverde in de
Eerste Wereld-
oorlog, l9l4-‘l8,
een schaatsfestijn
door het organi-
seren van wed-
strijden op de Groote Meer. lets geheel
nieuws voor deze streek, met grote toeloop
van de omliggende dorpsbewoners. Daar-
door deed de schaatssport zijn intrede en
trok uit de regio in de wintermaanden hon-
derden mensen aan. Het werd geen traditie
van wedstrijdsport, maar van gezellig sa-
menzijn, staande op de Friese ijzers, de
botjes of de z.g. kunstschaats. In de strenge
winter van I942-l 943 organiseerde de van
elders komende grensdouaniers nog één
keer wedstrijden. Een kunstenaar (of spre-
ken we hier van een waaghals) plaatste dat
jaar op het in wintcrkledij gehulde Zwa-
luwmoer de wens:
GELUKKIG NIEUWJAAR door met de
schaats gevonnde letters. Veel mensen

hebben hier hun eigen schaatsherinncring
van hoe het begon met vallen en opstaan.

Het werd een ont-
moetingsplaats,

vermengd met een
stukje jeugdroman-
tiek, omlijst door
winters bosdecor,
waarin cnkele ver-

snaperingskraam-
pjes een haventje en
het Hof versluierd
lagen.
Het hele gebeuren
van komen en gaan
der schaatslieiheb-

bers via de bospaden, per ets of lopend op
deze Brabantse Wal, staat bij vele ijslief-
hebbers als geheel nog in hun hoofden ge-
griefd. Het is het beeld van de Groote
Meer, dat al die winterjaren opengesteld
werd voor hen door de familie Cogels.
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De meeuwenkolonie

In 1924 was vol overgave een wetenschap-
pelijk onderzoek naar trekvogels gestart, in
het bijzonder naar de meeuwsoorten, die in
groten getale broedden bij de Kleine Meer
en het Zwaluwmoer. Met medewerking
van de landbouwhogeschool te Wagcnin-
gen, het natuurkundig instituut te Brussel
en de dierentuin van Antweipen ontstond
een ingericht ringstation te Ossendrecht.
Onder leiding van dc jonkheren Cogels,
vader en zoon, was het in het voorjaar een
drukte van belang. In vrij korte tijd werden
de jonge meeuwen voorzien van een ring
met de namen: Cogels, Ossendrecht, Hol-
land. Door samenwerking met stations in
andere landen kon de trek van deze meeu-
wen vele jaren Worden gevolgd. Men ken-
de de vliegroutes zoals de middenlijn Bel-
gié, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Ita-
lié en de westlijn Belgié, Frankrijk, Spanje,
Noord Afrika.
Rond de jaren zeventi g veranderde het ge-
drag der meeuwen en vrij plots kwam een
einde aan het jaarlijkse broedritueel op het
landgoed Cogels.

De winter van 1925 was een van de laatste
met veel wateroverlast, waarbij delen van
de Putseweg blank stonden. Zoals reeds
gemeld was de keerzijde het droogvallen
van de Groote en Kleine Meer in de zomer
van 1934. In de loop der jaren zou de wa-
terhuishouding veranderen en verdwenen
ook de vis en de meeuw. Steeds meer
kwam de vraag bovendrijven: Wat is hier
gaande?
De honderden hectaren aanplant van mas-
tenbos in de loop der jaren, bracht dat ver-
zuring? Betaalden we een prijs voor het
comfortabel tappen uit de kraan via op-
pompen van water uit de grond? Er kwam
meer industrie en een algehele verandering
van het arbeidsproces en daarbij een groei-
end aantal grootverbruikers. Door de aan-
leg van het Schelde-Rijnkanaal verplaatste
de zoutwaterlijn zich meer westwaarts, wat
voor bijvoorbeeld de meeuwenkolonie een
te grote vliegafstand was geworden. Men

nam het komen en verdwijnen van andere
plantsoo en Waar, zo ook een afname van
de wildstand en vogels in overwintering.
De natuur had haar beloop en roept vele
vragen op tot heden ten dage.
Om een heel andere reden, n.l. de sluiting
van herstellingsoord Dennenheuvel en het
zusterklooster te Ossendrecht, kwam een
groot aantal vaste wandelaars niet meer in
beeld. Het gevoel van rust en herstel, in dc
uitgestrektheid van dit natuurgebied, deed
hen goed en inspireerde deze mensen een
dagindeling te maken met wandelroutes en
herkenningpunten. Z0 ontstonden voor hen
de volgende toponymische namen:

de huzarenberg het spionnetje
de heideheuvel de gazellenheuvels
de parapluberg de loopgraven
het droomlaantje de Japanse berg
de ruige top de uitkijktoren
het echodal de Venusberg
de spionkop de jagershut
de leeuwenkuil het berkenlaantje
de Cogelslaan de konijnenweitjes
het graswegje de grenspaal

Wandelen op de Huzarenberg en even
rusten bij ‘die aparte boom ’. Rechts de di-
rectrice van Dennenheuvel mew". Nikerk.
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Cqfé Het Meerhuis met war gasten gezellig keuvelend in de zon.

6|”. Ouendnclt,
Jnclllulu.

Het was hen gaarne gegund door de familie
Cogels, die deze toegangsgeste in vroegere
dagen reeds had gedaan. Vanaf l9l9 tot
heden, 86 jaar lang, waren zij met veel al-
lure de beheerders van landgoed de Groote
Meer, in velerlei facetten. Maar wat zal de
toekomst verder brengen‘?
De kennis en de welvaart van nu, met het
uitgesproken gevoel van mensen, zullen
toch een weg moeten vinden voor vervolg,
behoud en invulling van dit door de natuur
gevormde duinengebied als kostbaar bezit
met historisch verleden, waarop we als top
het hoogste punt van Brabant vinden. Voor
meer informatie en geschiedenis: zie Tij-
ding 1991-2 en 1997-3.
Het verhaal over het herstellingsoord Den-
nenheuvel aan de Putseweg komt later
apart aan bod, want het is te complex in
deze herbergmemorie.

<— Hetjachthuis

laargang 28 2005 nr. 02 T l J D l N G Pagina 9



Het vervolg

Na dit interrnezzo, met historische tafere-
lcn in dit landschap, terug naar café het
Meerhuis dat gebouwd werd door de
Antwerpenaar P J G Servaes. Hij vertoefde
daar graag met vrienden uit de stad, die de-
zc paradijsclijkc weeldc wistcn tc combi-
neren met Antwerpse roem van de Elixir
cl’ Anvers.
In het jaar 1897 werd landgoed Groote
Meer overgcdragcn aan zoon Alphons
Charles Servaes. Hij wilde meer privacy op
zijn landgoed en stoorde zich aan vreemde
mensen die daar passeerden en het cafe be-
zochtcn. Aan dc ovcrkant van dc Putse-
weg, ter hoogte van de oprijlaan, werd
grond aangekocht, waarop deze heer Al-
phons een woning liet plaatsen in stijl en
allurc zoals dc villa aan dc andere kant van
de oprijlaan. Daar werd in I900 de inven-

taris van café Meerhuis en de nieuwe be-
woners Adriaan Huijgcns -Dancn onclcrgc-
bracht. Hij nog steeds als boswachter en zij
in haar kwaliteit van linnenweefster en
gastvrouw.

Zo verdween en ontstond er een nieuw cafe
precies voor de oprijlaan, het Meerzicht
genaamcl. Passerende mensen en ook gas-
tcn uit Antwcrpcn hadden van hicruit een
prachtig vergezicht dat strekte over de
nieuwe verharde berkendreef met aangren-
zende bossage.
Of Adriaan cr echt hccft gcwoond is niet
met zekerheid te zeggen, omdat hij in die
periode overgebracht moest worden naar
het ziekenhuis te Utrecht, alwaar hij over-
Iccd op I4 deccmbcr I900. Wat was dc
boswachter overkomen..... ..?

De wraak der stropers

Het zat de boswachter niet lekker dat de
stropers hem keer op keer te vlug af waren,

_ -~ s LA}:-

Wedmve Anna Cornelia Danen, uit-
baar.s'ter van Her Meerzic/1!.

en hij besloot er een nachtje wachtkloppen
aan te wagen: verscholen tussen het struik-
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gewas het juiste moment kiezend voor de
confrontatie! En zo geschiedde in deze
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wintemaeht..... De stropers deden hun
werk en werden op heterdaad betrapt, maar
gingen direct in de aanval. Hij werd over-
rompeld, vastgebonden en in een kuil ge-
plaatst, die vol gegooid werd met zand. Het
hoofd echter bleef vrij en werd overkapt
met takkenbossen. Hij was van de aardbo-
dem verdwenen.
Paniek in de morgenuren, want de bos-
wachter keerde niet huiswaalts. Een grote
zoektocht kwam op gang en pas in de

-*

avonduren werd hij gevonden; van de da-
ders geen spoor. Hij werd bevrijd en met
de meeste spoed naar het ziekenhuis over-
gebracht, een door de kou bevangen man
die er heel slecht aan toe was. Men vocht
voor zijn leven. Als laatste redmiddel gaf
men hem over aan specialisten van de
Utrechtse kliniek. Het mocht niet meer ba-
ten. Een Iugubere daad van stropers contra
een ambtenaar in functie.

Het achterste huis is Meerzicht langs de Putseweg

Het leven gaat verder

Z0 ook aan de Putseweg waar de weduwe,
in al wat haar was aangedaan, het leven
moest herpakken. Ze hadden het zich heel
anders voorgesteld in dit nieuwe café. De
plannen van Servaes brachten geen extra
toeloop teweeg in het café Meerzicht. Men
kon dit ook niet zien als een nijverheidsca-
fé of afspanning met vaste klanten. Het
kende geen echte toeloop. Wel werden er
nog een viertal woningen bijgebouwd,
waan/an de bewoners hun diensten ver-
richtten op het landgoed, maar haar Iaatje
niet vulden. Het café heeft slechts een kor-
te status gekend. Ook toen Servaes in 1902
plaats maakte voor de nieuwe landheer van
de Groote Meer, Animee Adolphe Man-

ceau, en deze meer uitnodigend een terras
met tafels en stoelen liet aanbrengen, liep
de omzet niet echt op. Als eafé werd het
rond 1908 opgegeven. Een zevental gezin-
nen hebben later het huis Meerzicht be-
woond. Een vermeldenswaarclige bij2on-
derheid was dat in deze woning de bedste-
den op de zolder waren aangebracht. Uniek
in deze contreien. Tijdens de bevrijdings-
gevechten van Ossendrecht in de Tweede
Wereldoorlog ging het gebouw in 1944
verloren.

En ook deze serie gaat verder in
de vo/gende Tijding.
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KRUISRAKETTENKWESTIE:
WOENSDRECHT WERELDNIEUWS

door Mr. Jan de Leeuw, 0ud—burgerneester van Woensdrecht‘

I. INLEIDING

Graag voldoe ik aan het verzoek van de re-
dactie van De Tijding om een bijdrage te
Ieveren aan een special over het gebeuren
alhier rond de mogelijke plaatsing van
kruisvluchtwapens op de vliegbasis
Woensdrecht in de jaren I983 - I988. Ik
was als burgemeester van de toenmalige
gemeente Woensdrecht nauw betrokken bij
dit gebeuren. Ik ga er van uit dat de redac-
tie van mij verwacht dat ik dat gebeuren
beschrijf vanuit mijn positie als burge-
meester; ik ga dus niet in op mijn persoon-
lijke opvattingen over nut en onnut van de
'kruisraI<etten’ (zoals de wapensystemen in
de volksmond werden genoemd, reden
waarom ook ik deze term in dit stuk han-
teer). Ik zal 1ne niet beperken tot een relaas
van de voor ieder waameembare feiten,
maar zal ik proberen een indmk te geven
van de talloze contacten die ik in dit ver-
band heb gehad. Ik zal daarbij trachten
niemand te kwetsen in haar/zijn gevoelens
in deze aangelegenheid, die zo ongekend
veel en hevige emoties heeft Iosgemaakt,
ook in onze plaatselijke gemeenschap. Het
gevolg van deze persoonlijke aanpak in dit
relaas is dat ik het vaak zal hebben over
wat ik zelf heb meegemaakt, niet omdat ik
mezelf zo belangrijk vond of vind, maar
omdat de lezer aldus dingen te weten komt

die tot nu toe nooit in de openbaarheid zijn
gckomen; hij krijgt dus ‘een kijkje achter
de schermen'.
Dit wordt geen of ciéle geschiedschrij-
ving: ik put uit de enkele stukken en aante-
keningen die ik heb bewaard, en verder uit
mijn herinnering; in mijn verhaal zullen
dus best foutjes en hiaten voorkomen. Ik
kies voor deze aanpak, allereerst om des
tijds wille - de 'opdracht' gaat me anders te
veel tijd kosten - maar ook omdat mijn re-
laas zo nog wat persoonlijker wordt: niet
alles wat er preeies gebeurd is, maar dat-
gene wat in mijn herinnering is blijven
voortleven. Ik denk dat dit het voor de le-
zer levendiger maakt dan een alleen op do-
cumenten gebaseerde beschrijving zou
kunnen zijn.
Ik weet en juich toe dat de redactie van De
Tijding ook anderen om een bijdrage heeft
gevraagd; daarin zullen ongetwijfeld door
mij gerelateerde elementen anders Worden
belicht, en ook andere, door mij niet ge-
noemde, elementen naar voren komen.
Mijn verhaal heeft dus niet de pretentie
historisch volledig betrouwbaar te zijn. Ik
probeer alleen te venellen wat mij van een
en ander is bijgebleven.
Daar gaat-ie dan.

ll. HOE HET BEGON

We Ieefden in I983 nog volop in de Koude
Oorlog - een begrip dat intussen volledig is
weggezakt in de schemer van de geschie-
denis. De wapenwedloop was in volle
gang, er werden steeds meer nucleaire Wa-
pens uitgevonden en geproduceerd, en dus
ook opgesteld (gelukkig nog niet gebruikt,
hoewel het daar zo nu en dan gevaarlijk
dichtbij kwam). Er was in de samenleving,

met name in Nederland, een sterke anti-
kernwapenstemming ontstaan, gekanaIi-
seerd o.a. door de Interkerkelijke Vredes-
beweging, IKV, waarvan de pas zeer on-
langs teruggetreden Mient Jan Faber het
boegbeeld was en waarvan wel de bekend-
ste slogan Was: kernwapens de wereld uit,
om re beginnen in Nederland.
De jongste dreiging bestond uit plaatsing
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Hoogerheide, 29 jun! 1983

qgnnauduculnnabndu

Geachte Ingezetenen,

De minister van defensie heeft ons gisteren In kennis ge-
steld van het beleidsvoornemen van de Regering, het zuidelijk
deel van de vliegbasis woensdrecht aan he wijzen als plaats,
die het meest geschikt wordt geacht om 48 kruisvluchtwapens te
plaatsen. Over dit voernemen zal nog in de Tweede Kamer worden
gedebatteerd.

Plaatsing zal niet geschieden v66r er een definitlef be-
sluit is genomen over de vraag, of er in Nederland wel zulke
wapens moeten komen. Dat besluit wordt pas in 1984 verwacht.

In de komende maanden zal de Regering met ons overleg
plagen over de wijze van uitvoering van het beleidsvoornemen,
voor het geval dat onverhoopt het voornemen in daden zou wor-
den omgezet. De betonnen onderkomens van de wapens zullen op
het zuidelijk deel van de basis worden geplaatst. Mogelijk zul-
len daar ook de nodige woningen (men denkt b50) worden gebouwd
voor het met de wapens verbonden personeel: 1 1100 Amerikaanse
militairen; met hun gezinnen betreft dit 3 2500 personen. Het
is echte: ook mogelijk dat deze personen of een deel daarvan
buiten de basis zullen werden gehuisvest. Voorts zullen in ver-
band met de wapens ongeveer 100 Nederlandse militairen en 100
burgers werkzaam zijn.

In vredestijd zullen de wapens zodanig zijn opgeborqen
dat zij voor onbevoegde personen volstrekt onbereikbaar zijn.
Bovendien zijn de wapens pas gebruiksgereed nadat daaraan signa-
len zijn gegeven welke van buiten Nederland zullen worden aan-
geleverd als het moment daarvoor gekomen is.

Het groot onderhoud van de wapens zal in Amerika plants
vinden; het transport zal door de lucht vanaf de basis geschie-
den.

Oefeningen terzake van het gebruik vap de wapens zullen
plaats vinden op militaire oefenterreinen in de omqeving;
daarblj worden echter niet de wapens zelf gebruikt maar onge-
laden modellen.

In oorlogstijd zullen de wapens opereren vanaf positles
buiten de plaats van vestiging. Plaatsing van dc wapens alhier
in vredestijd zal niet tot gevolg hebben dat Woensdrecht in
oorlogstijd een belangrijker doelwit van vijandelijke aanval-
len wordt.

Als de plaatsing uiteindelijk doorgaat, zal div niet véér
eind 1986 een felt zijn.

Onze voorlopige indruk is, dat eventuele plaatsing van de
wapens geen gevaar voor de plaatselijke bevolkinq meebrengt.
wel zal de aanwezigheid van vele buitenlanders in onze samen-
leving merkbaar zijn. Ook is he verwachzen dat het be1eidsvoor-
nemen van de Regering aanleiding zal geven tot omvangrtjke
demonstraties. wij zullen die beqripvol tegemoet treden, maar
trachten overlast voor de plaatselijke bevolktng zoveel mage-
lijk te voorkomen.

De raad heeft gisteravond in een motie uitgeaproken dat
plaatsing van de wapens in Nederland en dus ook in Hoansdrecht
onqewenst is, aan ons verzocht dit standpunt aan de Regering
ter kennis he brengen en alle verdere stappen te ondernmen om
plaatsing tegen ta gaan, en ons opgedragen zodanige maatrege-
len te nemen dat het recht op demonstratie rond de door de
Regering genomen besliasing volledig qewaarborgd wordt. Dene
motle hebben wlj per telegram ter kennis gebracht van de
Reger1ng en van de Tweede Kamer.

Hij hebben gemeend dat het nuttig is het bovenstaande
zo snel mogelijk langs deze weg aan u ter kennis to brengen.

Burgemeester en uethouders van H0 recht,
9° 5°¢F9tlP1 n dc bu center,

- van nu) In-.J.n. O Leeuw)
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van de Sowjet SS-20 middeIIange-afstand-
raketten, gericht op West Europa. Al in
1979 had de NAVO besloten tot plaatsing
van wapens in West Europa, die daarop
een volwaardig antwoord waren, en tege-
lijk tot het voeren van onderhandelingen
met de Sovjet Unie (SU) om tot wapenbe-
heersing te komen: het NAVO dubbeIbe-
sluit. De Nederlandse regering had zich,
mede in verband met de grote weerstand
onder de bevolking, wat afstandelijk opge-
steld en de beslissing voor zich uitgescho-
ven, in de hoop dat de wapenbeheersings-
onderhandelingen met de SU er tenslotte
toe zouden leiden dat plaatsing niet nodig
zou zijn. Ook het besluit van 28 juni I983,
om het vliegveld Woensdrecht aan te wij-
zen als locatie voor eventuele plaatsing, is
in feite alleen nog maar een procedureel
besluit geweest; als onverhoopt plaatsing
eind I986 zou moeten doorgaan was het,
gezien het tijdschema van de NAVO,
noodzakelijk tijdig een beslissing over de
locatie te nemen. Het zou dan betreffen de
plaatsing van 48 kruisvluchtwapens met
mobiele Ianceerinrichtingen en verder toe-
behoren. Die wapens waren ‘missiles’ met
kemlading, die als raket Worden geIan-
ceerd maar ven/olgens (ter vermijding van
radar: laag boven de grond) naar hun doel
vliegen onder eontrole van een stuursys-
teem dat het terrein vergelijkt met de vlieg-
route. Technisch gezien waren het dus

geen raketten, want die volgen een vaste
route, een gebogen lijn, volgens ballisti-
sehe wetten. Zoals al gezegd: in de volks-
mond werden de wapens toch kruisraketten
genoemd.

In de avond van 27 juni 1983 werd ik thuis
door diverse media gebeld met de vraag
wat ik er van vond dat de regering zou
hebben besloten de vliegbasis Woens-
drecht (verder: Basis) als locatie aan te
wijzen. Die vraag overviel mij als een
donderslag bij heldere hemel. Ik had geen
idee wanneer de regering een loeatiebesluit
zou nemen (later bleek dat zij dat ook ei-
genlijk pas in het najaar had willen doen)
en al helemaal niet welke criteria bij de
keuze een rol speelden. Ik had er tijdens de
jarenlange discussies over wel of niet
kruisraketten geen ogenblik aan gedacht
dat de keuze wel eens op Woensdrecht zou
kunnen vallen; ik had gehoord van mobiele
lanceerinrichtingen, daar heb je dus geen
vliegveld voor nodig. Er was dan ook bin-
nen het gemeentebestuur over Woens-
drecht als mogelijke locatie nooit gespro-
ken; dat zou overigens ook niets hebben
'geholpen' toen het lot op Woensdrecht
viel, want op zoiets kun je je nu eenmaal
niet voorbereiden. Ik kon dan ook op de
vraag van de media niet anders antwoorden
dan dat mij van z0'n besluit niets bekend
was; verder geen eommentaar.
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Toen ik de volgende ochtend, dinsdag 28
juni, naar het gemeentehuis wandelde,
speelde die bekende bijbelse zin door mijn
hoofd: Iaat deze kelk aan mij, aan ons,
voorbij gaan. Mooi niet. Ten gemeentehui-
ze aangekomen werd mij al gauw meege-
deeld dat om 11 uur kolonel Rietveld van
dc Genie te Breda, mij een brief van de
minister van defensie zou komen overhan-
digen. Daar heb je het gedonder, dacht ik;
dus toch. De kolonel kwam, alIervn'ende-
lijkst, met de brief van 28 juni. Daarin
werd het locatiebesluit betreffende het zul-
delijk deel van de vliegbasis Woensdrecht
(toenmaals in gebruik voor zweefvliegen)
meegedeeld met de motieven; er werd
overleg met o.a. de gemeente Woensdrecht
aangekondigd om tot een goede inpassing
van de benodigde faciliteiten (gebouwen
en zo) te komen, met de toevoeging:
"mocht dat overleg onverhoopt niet tot een
goed resultaat leiden dan zal de regering
haar verantwoordelijkheid in deze nemen
en gebruik maken van de mogelijkheden
die de Wet haar biedt ", m.a.w.: met moei-
lijk doen schiet je niks op. Toen de heer
Rietveld weer vertrokken was, brak de hel
los. Het leek wel of alle media van de we-
reld zich op Woensdrecht stortten: talloze
reporters van tv, radio, kranten uit binnen-
en buitenland stonden in de rij. Tussen al
dat geweld door moest ik ijlings met de
wethouders overleggen inzake het informe-
ren van de raad en het ontwerpen van een
brief aan de ingezetenen over wat ons wel-
licht te wachten stond. Er was die dag zelfs
geen tijd om te overleggen met de com-
mandant van de Groep Woensdrecht der
Rijkspolitie, adjudant Ketellapper, die de
bui van demonstraties al zag hangen.
Het toeval wilde dat het op de avond van
die dag, de laatste dinsdag van de maand,
raadsvergadering was. De commandant
van de vliegbasis, kolonel Schulte, gaf een
toelichting op het regeringsbesluit; er zou-
den in de regio plm 2500 personen gehuis-
vest moeten worden, waarvan een aantal in
650 woningen, er werd enkele technische
vragen gesteld, er waren geen kritische
opmerkingen. Maar er werd wel een motie

ingediend waarin BenW opdracht kregen
"om aan de regering te berichten dat de
plaatsing van de wapens in Nederland, dus
ook in Woensdrecht, ongewenst is, alle
verdere stappen te ondememen om plaat-
sing tegen te gaan en maatregelen te nemen
dat het recht op demonstratie rond de door
de regering genomen beslissing volledig
gewaarborgd wordt". Na niet noemens-
waardige discussie werd deze motie aan-
genomen met acht tegen vier (één raadslid
was wegens ziekte afwezig). Na dc verga-
dering werd ten overstaan van de raad en
de publieke tribune nog het woord gevoerd
door een meneer, die 'namens de verontrus-
te bevolking en diverse vredesgroepen‘ te-
gen eventuele plaatsing protesteerde.
Daar zat het college van BenW dan: una-
niem van mening dat in het belang van cle
gemeente (behoud van bevoegdheden, in-
vloed op vormgeving, leges bouwvergun-
ningen, eventuele tegenprestaties) meege-
werkt moest worden, maar nu met een
raadsmotie aan de broek die het gemeente-
bestuur vleugellam maakte in het overleg
met de regering, waarbij zeker was dat we
aan de loop der gebeurtenissen uiteindelijk
niets konden veranderen, de gemeente zou
worden gepasseerd en mogelijke voordelen
die te behalen zouden zijn met medewer-
king ontgingen ons. Maar ja, de (meerder-
heid van de) raad is de baas. We hebben
dus de volgende dag de motie ter kennis
van de regering gebracht. Diezelfde dag
hebben wij huis aan huis een brief aan de
ingezetenen laten bezorgen, waarvan de
tekst hierbij gaat (zie pagina 13); wij
schrijven o.a. hierin dat naar onze voorlo-
pige indruk eventuele plaatsing van de wa-
pens geen gevaar voor de plaatselijke be-
volking meebrengt (omdat Ze zullen opere-
ren buiten de plaats van vestiging), dat we
de te verwachten demonstraties begripvol
tegemoet zullen treden maar zullen trach-
ten overlast voor de bevolking zoveel mo-
gelijk te voorkomen.
Diezelfde dag om 3 uur ‘s middags had ik
overleg met het IKV en de politie over de
demonstratie die al op zaterdag 2 juli zou
worden gehouden; we bespraken route, or-
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demaatregelen en zo.Het 'feest' begon. Het
begon overigens goed, als ik me goed her-
inner. Er kwamen 8000 man op af, een
voor ons ongekende happening, maar alles
verliep meen ik ordelijk. En dan is het echt
een feest, te merken dat zoveel mensen de
moeite nemen om voor een ideaal te de-
monstreren en zich daarbij goed gedragen,
een soort vieren van de democratic: je mag
in dit land luidkeels en massaal zeggen dat
je tegen een regeringsbesluit bent. Helaas
bleef het demonstratiegebeuren niet zo
braaf. Maar daarover verderop.

Op donderdag 30 juni ging ik naar de ver-
gadering van de Tweede Kamer waar ge-
debatteerd werd over de locatiekeuze; daar
stemde de meerderheid in met de keuze. In
verband met dit reisje kon ik de diploma's
van de mavosehool niet uitreiken; directeur
Huismans zei me later Iaehend dat hij ‘me-
neer De Leeuw, bekend van de teIevisie'
verontschuldigd had.
Op maandag 4 juli had ik in Den Bosch
een gesprek met de heer Houwen, kabi-
netschef van de Commissaris der Konin-
gin, en met de heer Van Beers, waame-
mend commandant van het district Breda
der Rijkspolitie (verder: RP). Het was im-
mers van meet af aan duidelijk dat de
handhaving van de openbare orde, volgens
cle wet taak van de burgemeester, niet al-
leen door het gewone daarvoor beschikbare
personeel van de groep Woensdrecht der
RP kon worden gewaarborgd.
Op vrijdag 8 juli ging ik met wethou-
der Lenselink naar een vergadering
met de minister van defensie De Rui-
ter; deze vroeg aan Commissaris der
Koningin Van Agt en mij of de pro-
vincie, resp. de gemeente zou mee-
werken aan de uitvoering van het lo-
catiebesluit. De heer Van Agt zei te
verwachten dat de provincie waar no-
dig mee zou werken. Ik echter ant-
woordde met verwijzing naar de door
de raad aangenomen motie. De minis-
ter Wilde toen precies weten hoe de

op het antwoord schuldig blijven; de raad
had niet gezegd dat we vertegenwoordigers
van de regering niet mochten ontvangen, of
dat we moesten zwijgen, of alleen, zoals de
Russen in de VN, 'njet' zeggen. Na a oop
van de vergadering stond de pers natuurlijk
weer klaar. Men vroeg Van Agt hoe hij de
openbare orde dacht te gaan handhaven.
Het viel me op dat hij niet naar mij ver-
wees, want de burgemeester en niet de
Commissaris der Koningin gaat daarover.
Maar Van Agt antwoordde alsof het zijn
pakkie-an was: ik zal zus en zo. Ik liet het
maar zo, een beetje auw om daarover ten
overstaan van de pers te gaan bakkeleien.
Ik dacht: het komt vanzelf wel bij mij te-
recht. En zo was het ook. Van Agt heeft
me enkele keren gevraagd hem te komen
bijpraten; daar bleef zijn bemoeienis met
de openbare orde bij. Gelukkig maar.
Bij brief van 18 augustus gaf de minister
van defensie aan welke wijzigingen in het
bestemmingsplan moesten worden aange-
bracht. BenW schreven de raad dat naar
hun mening het belang van de gemeente
meebracht dat medewerking moest worden
gegeven en stelden voor om een wijziging
van het bestemmingsplan conform de aan-
wijzingen van de minister ter visie te leg-
gen. Ik had daaraan persoonlijk een brief
toegevoegd waarin ik inging op de elemen-
ten die naar mijn mening in dit verband re-
levant waren: de wettelijke taak van de re-
gering inzake defensie, de wettelijke taak
van de raad om het belang van de

--
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gemeente te bevorderen, en het feit dat de
raad ingeval van medewerking zich niet
‘medeschuldig‘ maakt aan een 'fout' rege-
ringsbesluit. Het voorstel van BenW dien-
de in de raadsvergadering van dinsdag-
avond 30 augustus. Ik heb nog nooit zo'n
roezige vergadering meegemaakt. Een
groot aantal actievoerders had niet alleen
de publieke tribune bezet, maar zat op de
grond tot tussen de tafels van college en
raad. Ik eiste eerst dat ze zich zouden ver-
wijderen tot achter de raadstafel, maar men
gaf daaraan geen gehoor. Toen had ik de
keus tussen of de vergadering verplaatsen
naar een achterkamer, met alleen de pers
erbij (maar dat zou een enorme heisa ge-
ven, de aanwezige politiemannen zagen het
ook niet zitten om te proberen dat in de
hand te houden) of in godsnaam het zo
maar te proberen; zouden de actievoerders
zodanig de orde verstoren dat behoorlijk
vergaderen niet mogelijk was, dan moest ik
de zaal wel laten ontmimen. Ik ben de ver-
gadering dus toch maar begonnen, en we
hebben feitelijk van de actievoerders geen
last gehad; maar het was wel een dwaze
toestand, al die mensen letterlijk om je

voeten. Bovendien registreerden de TV
camera's het hele gebeuren. Het valt niet
mee in zo'n toestand behoorlijk te discussi-
eren. Maar dat zat er toch al niet in, de stel-
lingen waren betrokken, luisteren was er
niet bij. Zoals verwacht was de (meerder-
heid van de) raad niet te vermurwen. Het
voorstel van BenW werd dus met zeven te-
gen vier (twee raadsleden waren afwezig)
verworpen, weliswaar met een formeel ar-
gument - het ontwerp bestemmingsplan
moest eerst naar de commissie openbare
werken - maar duidelijk was dat het ook
inhoudelijk werd afgewezen. Bovendien
werd met dezelfde meerderheid een motie
aangenomen waarin provinciale staten, die
de volgende dag over de rakettenaffaire
zouden vergaderen, werden opgeroepen
daarover eerst met de gemeenteraad van
Woensdrecht te overleggen. Mient Jan Fa-
ber, die vanaf de tribune zat te gebaren
naar de raadsleden, kon tevreden zijn.
De volgende dag toog ik naar Den Bosch
om het debat over dezelfde zaak in provin-
ciale staten mee te maken; de staten stem-
den in met het voorstel van GS tot mede-
werking; dat kon zelfs Mient Jan Faber, die
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op de publiekstribune boven opvallend
reehtop stond, niet verhinderen.
Op de agenda van de raadsvergadering van
dinsdag 27 septembcr stond opnieuw het
voorstel van BenW tot ter visie legging van
een ontwerp bestemmingsplan Buitenge-
bied Oost; het advies van de commissie
openbare werken, waar de raad om had ge-
vraagd, was bijgevoegd.
We hadden lering getrokken uit de e1va-
ringen van de vorige raadsvergadering: al-
leen raadsleden en pers mochten in dc
raadszaal en kwamen daar via de ingang
aan de Jan van der Heijdenstraat; alle ande-
ren werden daar door de politie tegenge-
houden. Het publiek mocht alleen in de hal
voor de raadszaal, te bereiken vanaf de
Raadhuisstraat; de deuren tussen raadszaal
en hal waren gebarricadeerd. Kort voor de
raadsvergadering hadden we nog college-
overleg. Ik werd er uit gehaald met de me-

dedeling dat Mient Jan Faber bij de ingang
Jan van der Heijdenstraat toegang tot de
publieke tribune in de raadszaal eiste. Ik
ging naar die buitendeur en zei tegen hem:
meneer, u bent niet van de pers, dus ik kan
u niet toelaten. Daarmee liet ik hem staan.
Hij zal het me niet in dank hebben afge-
nomen.
De vergadering verliep rustig. Zoals ver-
wacht werd het voorstel verworpen, het be-
stemmingsplan ging dus niet door. Voorts
werd een motie aangenomen waarin het
contact tussen BenW en regering aan ste-
vige beperkingen werd onderworpen; ik
heb de raad meegedeeld dat dit niet kon
gelden voor mij persoonlijk omdat de bur-
gemeester staatsrechtelijk een bijzondere
relatie met de regering heeft.
Ik meen dat we later bij raadsvergaderin-
gen geen extra veiligheidsmaatregelen
meer hoefden nemen.

Ill. BESLUITEN VAN REGERING EN RAAD 1984-1985

Op I juni 1984 stelde de regering criteria
vast aan de hand waarvan op 1 november
I985 een de nitief besluit inzake plaatsing
van kruisraketten zou worden genomen; de
criteria betroffen de dan bestaande situatie
betreffende het (in november 1983 afge-
broken) wapenbeheersingsoverleg tussen
VS en SU en het aantal dan geplaatste SS-
20 raketten.
Op 26 juni I984 besloot de raad BenW op
te dragen beroep in te stellen indien de re-
gering in het kader van het plaatsingsbe-
sluit artikel 66, tweede lid, van dc Wet
Ruimtelijke Ordening (verder te noemen
art. 66 WRO) in deze gemeente zou willen
toepassen. (Dit zou inhouden dat aan de
gemeente de bevoegdheid om bouwver-
gunningen te verlenen zou worden ontno-
men en de regering zelf daartoe mocht be-
sluiten). De raad wilde met deze opdracht
voorkomen dat - in het geval zo'n rege-
ringsbesluit in de komende vakantieperio-
de zou worden genomen - de raad apart
bijeen zou moeten komen om tot het instel

len van beroep daartegen te besluiten.
Op 13 november 1984 besloot cle raad tot
deelneming aan het proces dat de Stichting
"Verbiedt de kruisraketten" wilde aanspan-
nen tegen de Staat der Nederlanden.
Op 1 november 1985 besloot de regering
tot plaatsing van 48 kruisraketten en het
sluiten van een overeenkomst met de VS
terzake.
Korte tijd later besloot de raad alsnog me-
dewerking te geven aan het plaatsingsbe-
sluit. BenW hebben ven/olgens de regering
dringend verzocht daarom art. 66. WRO
niet toe te passen en de gemeente haar wet-
telijke bevoegdheden zelf te laten uitoefe-
nen. Helaas was het daar toen te Iaat voor.
De regering heeft voor het eerst in de ge-
schiedenis toepassing gegeven aan art. 66
WRO en vergunning gegeven voor bouw-
werken ten behoeve van de kruisraketten;
de bouw zou aanvangen dadelijk na parie-
mentaire goedkeuring van de op I novem-
ber 1985 met de VS gesloten overeen-
komst.
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IV. HANDHAVING OPENBARE ORDE

onderscheid tussen demonstraties en acties

In de publiciteit rond de kruisraketten is
verreweg de meeste aandacht uitgegaan
naar gebeuitenissen en maatregelen op het
gebied van de openbare orde. Daaraan heb
ik de meeste tijd moeten besteden en daar-
aan is dan ook een groot deel van dit arti-
kel gewijd. Bij gebeurtenissen op het ge-
bied van dc openbare orde onderscheid ik
twee soorten activiteiten, die ik gemaks-
halve kort aanduid met: ‘demonstraties en
‘acties'.
Met demonstraties bedoel ik samenkom-
sten van 'demonstranten' die in overleg met
de overheid werden georganiseerd; daarbij
waren vaak ordemaatregelen nodig, waar-
onder ook afsluiting van wcgen, omleiding
van verkeer e.d. Het gemeentebestuur be-
schouwde het als zijn plicht om zoveel
mogelijk medewerking te geven omdat het
hier betrof het geven van gelegenheid tot
openbare meningsuiting, een essentieel
grondreeht in een democratische samenle-
ving.
Onder acties versta ik activiteiten van ‘ae-
tivisten' die zich richtten op het plegen van
overtredingen; daarover werd uiteraard niet
met de overheid overlegd. Soms werden ze
wel van tevoren aangekondigd, b.v. via de
pers, of hoorden We er op andere wijze te-
voren van, zodat we maatregelen konden
treffen om te proberen de overtredingen te
voorkomen. Soms kwamen ze onverwaeht,
en moest er zo snel mogelijk een eind aan
worden gemaakt, of werden ze pas ontdekt
als ze al waren afgelopen ( b.v. Basishek
knippen), dan bleef alleen het zoeken naar
de daders over. Woensdrecht was niet het
enige doelwit van de activisten; acties
vonden ook plaats bij het vliegveld Volkel,
waar al kemwapens Iagen.
Het zal duidelijk zijn dat bij demonstraties
het overheidsoptreden vrij simpel was. Je
wist wat er kwam, de andere partij werkte
mee om de zaak in goede banen te leiden,
gewoon een kwestie van plannen en orga-
niseren dus. Maar je moest toch wel reke-

ning houden met de mogelijkheid dat dubi-
euze elementen zouden proberen van de si-
tuatie misbruik te maken en 'rotzooi te
schoppen'. Je moest dus wel wat man-
kracht achter de hand hebben om daaitegen
op te treden. Maar het was toch een uit-
zondering als dat gebeurde.
Heel anders lag het bij acties. Daar ging
het om de interaetie tussen de aetivisten,
die constant grensverleggend doende wa-
ren, en de overheidsinstanties die probeer-
den recht en orde te handhaven, een en an-
der in een door mediageweld beheerst kli-
maat. Bijzonder navrant element in het ge-
heel was het feit dat de (meeste) activisten
bezield waren door de diepgevoeldc over-
tuiging dat kernwapens uit den boze waren
en alleen konden leiden tot een gruwelijke
en zeer omvangrijke vemietiging van men-
sen, gebouwen en natuur. Uiteraard werd
in het zieht van die dreiging het belang van
handhaving van de openbare orde - in hun
ogen juist als wanorde gezien omdat ze een
door hen verfoeide ontwikkeling be-
schermde - door hen niet hoog aan-
geslagen. Als de overheid verwees naar
een democratisch genomen besluit hoorden
de activisten daarin alleen maar de stem
van het overheersende militair- industriéle
complex. Ook de ordehandhavers konden
niet ontkennen dat er uiteenlopende, elkaar
opvolgende, argumenten voor plaatsing
van de raketten werden aangevoerd, het-
geen het verhaal er niet geloofwaardiger op
maakte. De media besteedden overmatig
veel aandacht aan de acties en de aetivis-
ten, Waardoor Zij zich belangrijk gingen
voelen en zich gingen zien als heldhaftige
beschermers van de werkelijke waarden en
zelfs van de waarheid, die zij in pacht
dachten te hebben. De meeste media waren
de activisten maar wat dankbaar voor het
overvloedige voer dat de media kregen
toegespeeld, en de sympathie van veel me-
dia ging ook meer uit naar de activisten
dan naar dc strenge en ongevoelige, zeg
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maar faseistisehe, overheid; werkelijke of
vermeende fouten van de overheid werden
breed uitgemeten, wandaden van activisten
verbloemd of zelfs als hcldhaftige daden
van verzet tegen 'onreehtmatige onder-
drukking' geprezen. Als activisten door de
overheid wegens wandaden werden aange-
klaagd als ovcrtreders vonden Zij dat zij ten
onrechte werden ‘ geeriminaliseerd'; zij be-
schouwden hun 'burgerIijke ongehoor-
zaa1nheid' als een burgeiplicht; niet de
wethandhavcrs maar zij, dc activisten, wa-
ren de _ _’ V _ V

.‘ ,_ T ‘ via‘: -' '‘good _ V.
guys‘. , r 1, I '
Voor dc Pic i
aetivis
ten
kwam ---
daarbij
natuur-
lijk ook """‘-
de aan- I
trekke-
Iijkheid
van het
je tegen
de overheid verzetten en Iekker je eigen
gang gaan, wars van burgerlijke conven-
ties. Een klein deel van de activisten was er
bovendien zonder meer op uit om chaos en
ellende te veroorzaken, een 'harde kern' die
ook bij andere ongeregeldheden zoals
voetbalvandalisme en krakersrellen een rol
speelde.
De acties zorgden voor permanente onrust
rond de Basis. Een ander nadeel van de ac-
ties was dat daardoor bij velen ten onrechte
de hele vredesbeweging in een kwaad dag-
Iieht kwam te staan. Geruchten dat de vre-
desbeweging door de SU werd gesubsidi-
eerd verhoogden het wantrouwen.
In de context van de felle emoties over en
weer moest de overheid een antwoord ge-
ven op de talloze grotere en kleinere orde-
verstoringen en overtredingen waarmee de
acties rond de Basis gepaard gingen, uit-
gaande enerzijds van begrip voor de diepe
eerlijke bezorgdheid van veel activisten,
anderzijds van het belang van een normaal

kunnen functioneren van de Basis en van
uitvoering van regeringsbesluiten - omdat
er anders chaos ontstaat en je dus geen sa-
menleving meer ovcrhoudt. Die inzet
moest dus ook aan de media duidelijk wor-
den gemaakt, telkens opnieuw. De eerste
zin waarmee elke perseonferentie of elk
perscommuniqué,over politieoptrcden bij
een aanstaande actie werd geopend was
dan ook: "het recht op demonstratie blijft
onverkort van kraeht; tegen stratbare feiten
echter zal worden opgetreden". Dat het in

_ _ _ feite on-
“I ' I "J i‘ l mogelijk

was alle
strafbare

feiten te
voorko-

men,
spreekt

vanzelf en
zullen veel
Iezers zich
nog heel
goed her-
inneren.
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Bij de handhaving van de openbare orde
zijn een aantal overheidsinstanties betrok-
ken. In Woensdrecht heeft dat geleid tot
een aantal overleggroepen.

Eerst even de wettelijke stmctuur. De ge-
meentewet zei doodleuk en simpel: de bur-
gemeester is belast met handhaving van de
openbare orde. Het orgaan dat hem daarbij
ten dienste staat is de politie, toendertijd
district Breda van het Korps Rijkspolitie,
meer in het bijzonder de groep Woens-
drecht, die de vier 'Zuidwesthoekgemeen-
ten' Woensdrecht, Ossendrecht, Putte en
Huijbergen bediende. De politie staat on-
der gezag van de burgemeester voor wat
betreft de handhaving van de openbare or-
de, maar onder gezag van het Openbaar
Ministerie (verder: OM) - georganiseerd
per rechtbankgebied, hier het "parket" van
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het OM bij de rechtbank Breda - voor wat
betreft de opsporing van strafbare feiten.
De politie werkt dus niet alleen voor de
burgemeester maar ook voor het OM.
Twee bazen dus. Dat Iijkt vreemd, maar
wordt begrijpelijk als je bedenkt dat ver-
storing van openbare orde vaak gepaard
gaat met overtredingen.
Daarbij komt nog dat de inhoud van het
begrip ‘openbare orde’ niet vaststaat. Ik
werd daar speeiaal aan herinnerd toen op
een vergadering met allerlei hoge pieten in
Den Haag zo'n hotemetoot mij uitdagend
vroeg, wat ik me voorstelde te doen tegen
overtredingen/misdrijven betreffende de
Basis, want meneer vond dat het voorko-
men daarvan viel onder het begrip ‘hand-
having van de openbare orde‘. Ik ant-
woordde dat ik me door deze ruime om-
schrijving van het begrip ‘openbare orde’
niet aangesproken voelde, want aldus zou
ongeveer het hele maatschappelijk leven
onder mijn verantwoordelijkheid vallen en
dat had de wctgever toch zeker niet gewild.
Meneer ging er gelukkig ook niet verder op
in, en de vergadering steunde hem ook
niet. Zo'n verwarring krijg je als de wet een
begrip niet omsehrijft - maar soms, zoals
bij het begrip ‘openbare orde‘, kan dat ook
niet, de betekenis wisselt naar de omstan-
digheden, rechtspraak moet uitmaken wat
het in een bepaalde tijd en situatie inhoudt.
Het ging mij in elk geval te ver ook nog de
uitwendige beveiliging van de Basis op
mijn schouders te nemen. Maar eerlijk-
heidshalve moet ik toegeven dat handha-
ving van de openbare orde in de zin van
tegengaan van ongeregeldheden ook in-
houdt het voorkomen van strafbare feiten.
Als er toch straibare feiten worden begaan
is het OM aan zet. Het zal duidelijk zijn
dat een en ander in elkaar over loopt.

Bij handhaving van de openbare orde zijn
dus de burgemeester, het OM en de politie
betrokken. Vandaar dat al jaren eerder het
zogenaamde ‘driehoeksoverleg’ in zwang
was gekomen. De lezer moet zich daarbij
niks romantisch voorstellen, het heeft niets
met een driehoeksverhouding te maken,

maar alles met periodiek overleg tussen
burgemeester, politie en OM in de persoon
van een of cier van justitie. Hier moest
ovcreenstemming worden bereikt over het
te voeren beleid. Het driehoeksoverleg was
in de gemeenten, die werden bediend door
de RP, georganiseerd per district en groep
van de RP.
Dat driehoeksoverleg werkte in het district
Breda en in de groep Woensdrecht altijd
prima; de persoonlijke verhoudingen wa-
ren goed, men had begrip voor elkaars po-
sitie en bijzondere aandachtspunten. Dat
overleg is ook in de jaren 1983-I987 ge-
woon doorgegaan, want het gewone leven
ging ook door, was in feite voor dc bevol-
king natuurlijk veel belangrijker dan al dat
gedoe rond de Basis. Zoals gezegd, de
groep Woensdrecht der RP bediende vier
gemeenten, stond dus ten dienste van vier
burgemeesters. Aan het normale drie-
hoeksoverleg alhier namen deel de vier
burgemeesters, de commandant van de
groep, de posteommandanten in de diverse
gemeenten, en een of cier van justitie.

Naast dit gewone driehoeksoverleg werd
echter met betrekking tot het gebeuren
rond de Basis nog een wat anders samen-
gesteld driehoeksoverleg opgetuigd, omdat
de constant dreigende verstoring van de
openbare orde rond de Basis zoveel aan-
dacht en inzet vroeg dat de groep Woens-
drecht der RP regionale en zelfs landelijke
bijstand behoefde. In dat 'buitengewone'
driehoeksoverleg was de RP vertegen-
woordigd door de districtscommandant der
RP of zijn ven/anger, kolonel Lutken en
majoor Van Beers, en de commandant van
de groep Woensdrecht, adjudant l(etellap-
per; met hen heb ik speeiaal in die roezige
jaren 1983-1987 allerplezierigst en inten-
sief samengewerkt. Aanzienlijk minder in-
tensief maar ook heel prettig was de sa-
menwerking met de vertegenwoordigers
van het OM in dat driehoeksoverleg, de
hoofdof cier Mr. Kalthoff en zijn vervan-
ger Mr. Koops. Ik noem al deze namen
omdat er vanzelf persoonlijke relaties
groeien tussen mensen die samenwerken,
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speeiaal als dat gebeurt onder een zekere
druk. Hun namen roepen nog steeds wanne
gevoelens bij mij op.
En dan waren uiteraard de drie andere bur-
gemeesters in de groep van de partij. De
Basis ligt nu helemaal, maar lag toen voor
het overgrote deel op het grondgebied van
de gemeente Woensdrecht; de noordooste-
lijke "hoek" lag op dat van de gemeenten
Huijbergen en Bergen op Zoom; bovendien
viel de noordelijke uitweg van de Basis
naar de Huijbergsebaan onder Bergen op
Zoom, een zeer belangrijk gegeven gezien
de toen veel voorkomende blokkades van
andere uitwegen van de Basis. De burge-
meester van Bergen op Zoom heeft echter
slechts bij hoge uitzondering aan ons drie-
hoeksoverleg deelgenomen; hij en ik, de

politietaken op de Basis verzorgde. De RP
is op de Basis niet bevoegd, en (on)regeI-
matig kwamen activisten onbevoegd ook
op do Basis, er moest dus eoordinatie zijn
tussen de politie op en buiten de Basis.
Het vijfhoeksoverleg was dus een groot
gezelschap, een man of vijftien gemiddeld
sehat ik, want alle betrokken diensten wa-
ren met meerdere personen vertegenwoor-
digd. Dit vijfhoeksoverleg vond in het ge-
heel zeventien maal plaats.

In het scala van overlegvormen bevond
zich ook nog een 'vierhoek‘, n.I. Basis- ma-
rechaussee - burgemeester - RP. Dat was
heel nuttig als overleg tussen de bij het ge-
beuren rond de Basis meest direct betrok-
kenen.

RP en de gemeentepolitie Bergen op Zoom
waren overeengekomen dat het ordepro-
bleem rond de Basis door de RP zou wor-
den behandeld.

Dan was er ook nog een ‘vijfhoeksoverleg',
waarbij de bovenbesehreven driehoek (mi-
nus de drie minder betrokken burgemees-
ters van de RP-groep) werd uitgebreid met
vertegenwoordigers van de Basis en van de
Marechaussee, dc militaire politie die de

In al die overleggen lngeerde ik als voor-
zitter, want ik was burgemeester van de
gemeente waarin het grootste deel van de
basis gelegen was. Dat voorzitten was best
wel een hele klus, én vanwege de druk
waaronder het overleg plaats vond en van-
wege het feit dat de 'belangen' van de ver-
tegenwoordigde diensten niet steeds paral-
lel liepen; ik kom daar natuurlijk nog uit-
voerig op terug.
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Tenslotte, om het overzicht eompleet te
maken: al gauw is een wekelijks overleg
op het districtsbureau van de RP in Breda
opgestart, waaraan vanuit Woensdrecht dc
heer Ketellapper en ik deelnamen. Daarin
werden alle actuele gegevens doorgeno-
men, beleid ontworpen, gebeurtenissen ge-
evalueerd. lk werd daar zo'n beetje kind
aan huis.

De sfeer in het drie- vier- en vij 1oeksover-
leg was altijd goed. Alle deelnemers waren
zich bewust van het bovengenoemde ener-
zijds-anderzijds: begrip voor de bezorgd-
heid van activisten - belang van overheids-
gezag. Nooit was er sprake van een menta-
liteit van repressie, zo van: we zullen ze
wel eens een lesje leren. Steeds was het be-
leid gerieht op het handhaven/ herstellen
van de orde, geenszins op het mensen
monddood maken of vrijheid van me-
ningsuiting beknotten.
Persoonlijk heb ik diverse grote demon-
straties, met name die door het IKV waren
georganiseerd, ervaren als een groot feest
van vrijheid en democratic. Of ik het met
de mening van de demonstranten eens was
of niet speelde geen enkele rol; in ons goe-
de land mag je alles zeggen. Zéggen ja,
maar niet doen. Je mag anderen niet in hun
vrijheid belemmeren, je mag geen wegen
blokkeren, je mag spullen van een ander
niet kapot maken. Als je dat toelaat blijfje
nergens.
Het was en is nog steeds mijn grote vreug-
de en trots, dat ik in dat beleid voor de vol-
le honderd proeent gesteund werd door de
gemeenteraad en door het overgrote deel
van de bevolking, die wel begrepen dat
demonstraties en acties onvermijdelijk wa-
ren, maar daar absoluut niet op zaten te
waehten en al helemaal niet op de hinder
en de overtredingen die daaruit voortvloei-
den. Ook voor de gemeenteraad gold dat
vanaf het begin, in juni 1.983, dus ook in
het jaar dat de raad uitdrukkelijk weigerde
aan de uitvoering van het plaatsingsbesluit
mee te werken. U kunt zich nauwelijks
voorstellen wat een verlichting van mijn
taak daaruit voorvloeide. Ik wist me ge-

steund door mijn hele bestuurlijke achter-
ban, ik hoefde daar nooit een 'gevecht' te
leveren om het ordebeleid aanvaard te krij-
gen. De gemeentewet zegt dat de burge-
meester ten aanzien van handhaving van de
openbare orde desgevraagd verantwoor-
ding moet afleggen aan de gemeenteraad.
lk had afgesproken met de raad dat ik de
commissie algemene zaken - waarvan de
vergaderingen toen nog niet openbaar wa-
ren - toelichting zou geven op het gevoerde
beleid (niet op het bij komende acties te
voeren beleid, dat moest om effeetief te
kunnen zijn daar onbesproken blijven). Dat
heeft naar beide zijden tot volle tevreden-
heid gewerkt, zover ik me herinner: we za-
ten gewoon allemaal op één lijn. Dat was
dan ook het antwoord dat ik ieder gaf die
me beklaagde over al die heisa in mijn ge-
meente: de raad staat unaniem achter me,
dat is het belangrijkste; ik hoef niet op
twee fronten tegelijk te strijden, ik hoef
niet bij het bepalen van het ordebeleid tel-
kens me af te vragen: hoe zal mijn achter-
ban daarover denken? Negatief kritisch
volgen door de raad zou mijn functioneren
enorm hebben belast, nu was ik vrij om
samen met de betrokken diensten te zoeken
naar de meest wenselijke reactie op de di-
verse ongeregeldheden. In mijn ambtelijk
leven ben ik nooit ergens dankbaarder voor
geweest, dan daawoor.
Wat gebeurde er nou eigenlijk in al dat
overleg? De taak van de vertegenwoordig-
de diensten was: zoveel mogelijk voorko-
men en beperken van ordeverstoringen en
overtredingen. Eerst werd er door het dis-
trict RP een algemeen draaiboek ontwer-
pen, waarin de hoofdlijnen van de aanpak
werden omschreven; dit draaiboek werd na
aanpassing in het driehoeksoverleg vastge-
steld. Bij elke aanstaande gebeurtenis (we
wisten meestal tevoren wat er ongeveer te
gebeuren stond) werd aan de hand van het
algemene draaiboek een bijzonder draai-
boek gemaakt waarin de actie onzerzijds in
detail werd beschreven; ook dit draaiboek
werd in het drie- en/of vijfhoeksoverleg
vastgesteld. De RP had het voortouw, want
zij beschikte over een ruime ervaring bij de
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aanpak van grootschalige ongeregeldhe-
den. Een belangrijk element was telkens:
wat laten we toe, en waarom - waarbij het
belang van demonstratievrijheid moest
worden afgewogen tegen dat van handha-
ving van de wet. Men ging daarbij in het
toelaten vaak ver, omdat
a. de acties vrijwel steeds 'geweldloos' wa-
ren zodat het niet passend zou zijn als de
overheid wel 'geweld‘ zou gebmiken en er
toch zonder dat geen eind aan gemaakt kon
worden;
b. de activisten het meestal niet zo kwaad
meenden en niet verdienden door te hard
optreden Iijfelijk gevaar te lopen;
e. we eenvoudigweg niet de middelen had-
den om over de hele linie de wet te hand-
haven; daarvoor zouden we van Nederland
of tenminste van Woensdrecht en omge-
ving een soort politiestaat moeten maken,
en een onhaalbare en onbetaalbare hoe-
veelheid manschappen moeten inzetten.
Afgezien van het personeel van de Basis,
dat alleen daar dienst deed, moesten we het
hebben van politiemensen, die vaak van
heinde en verre moesten worden aange-
voerd, en die werden gegroepeerd tot z.g.
Mobiele Eenheden, de ME. Anders dan
men wellicht dacht, waren dat niet be-
staande eenheden, maar werden ze voor el-
ke actie apart geformeerd; ze bestonden uit
politiemannen en -vrouwen die, na een
speeiale opleiding, telkens uit de pIaatse-
lijke korpsen naar hier werden gehaald. De
lezer kan zich voorstellen wat een operatie
dat elke keer was. De pers was er ook altijd
erg nieuwsgierig naar, want het begrip ME
sprak tot de verbeelding. De pers vroeg dus
telkens: komt ‘de ME‘ ? Geen antwoord.
Hoeveel politiepersoneel? Antwoord: ‘ge-
noeg'. Het zou immers taetiseh niet juist
zijn om tevoren te zeggen wat precies onze
aanpak zou zijn.

Je zou kunnen zeggen dat er in ‘de vijf-
hoek' twee vleugels waren: de burgerlijke
en de militaire. Dat was natuurlijk en on-
vermijdelijk. De ongeregeldheden brachten
immers meestal gevaar voor de Basis mee;
militairen zijn gewend stevig te reageren

als ze worden ‘aangevaIIen', daar worden
ze zogezegd voor betaald. Voor hen was
het dan ook moeilijk te verteren dat er vaak
"soepeI' op de ongeregeldheden werd gere-
ageerd; het ideaal van handhaving van ‘law
and order‘ (wet en orde) spreekt militairen
van nature sterk aan, ook al zijn militairen
uiteraard ook gewone mensen die bein-
vloed worden door de tijdgeest van demo-
cratie en vrijheid. Er moest in de loop van
de jaren 1983-1987 dan ook heel Wat met
hen worden gesproken om een soepel be-
leid, dat rekening hield met maatschappe-
lijke opvattingen en met de (on)mogeIijk-
heden van de politie, door hen aanvaard te
krijgen. Meestal lukte dat wel; er werd in
het begin van een discussie van Basiszijde
wel eens stevig ingezet, maar uiteindelijk
kwam er toch een door allen aanvaard
standpunt uit. lk hennner me maar één
keer (voor het vij qoeksoverleg werd ge-
start) dat het ongenoegen van de Basis-
commandant hem aanleiding gaf openlijk
in de pers het politieoptreden te bekritise-
ren (hetgeen uiteraard hoogst ongelukkig
was; de activisten moeten het prachtig
hebben gevonden: onenigheid in het over-
heidskampl); ik meen dat dit gebeurde
tewvijl en omdat alle drie toegangen tot de
Basis door de activisten waren geblok-
keerd, zodat politiekolonel Lutken en ik
per helikopter naar de Basis moesten om
met de commandant te overleggen. Geef de
man maar eens ongelijk; zover had het
nooit mogen komen. En we hebben dat dan
ook nooit meer toegelaten, altijd moest er
voortaan tenminste één poort open blijven.
De Basis vond dat eigenlijk te weinig, men
vond terecht dat ze alle drie open moesten
blijven, maar dat was eenvoudigweg niet
haalbaar. Het kostte soms al enorme moei-
te om tenminste ée'n toegang open te hou-
den. Ook het feit dat er vaak activisten zich
toegang tot de Basis versehaften was de
Basisleiding een doorn in het oog, om
maar te zwijgen over de vernielingen die
werden aangericht, met name aan het hek.
De Basis was de bedreigde en soms zelfs
belegerde ‘vesting’, allicht dat de verdedi-
gers daarbinnen niet zoveel op hadden met
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verhalen over demonstratievrijheid, welke
strikt genomen ook hoegenaamd geen
reehtvaardiging vormde voor al die in-
breuken op de integriteit van de Basis,
maar waaraan de burgerlijke overheid nu
eenmaal, gezien de feitelijke en psycholo-
gisehe situatie van dat moment, meer ruim-
te moest laten dan de militairen lief was.
Gelukkig bleven, op een enkel incident na,
de persoonlijke verhoudingen goed, en dan
kom je uiteindelijk altijd wel tot elkaar; de
Basisleiding zag ook wel in dat de politie
geen ijzer met handen kon breken, en legde
zich - binnen bepaalde grenzen - neer bij
beperkingen die op zich eigenlijk onaan-
vaardbaar waren. Z0 zijn er b.v. veel acties
geweest waarbij de activisten door op
straat te gaan zitten een toegang tot de Ba-
sis blokkeerden. De politie sommeerde dan
eerst de activisten de straat vrij te maken;
dat deden ze dan natuurlijk niet, waarop de
politie ze één voor één weg ging slepen;
meestal lieten ze dat lijdelijk gebeuren,
maar zodra ze aan de kant van de weg Ios
waren gelaten gingen ze terug de rijbaan
op en moest de politie ze opnieuw weg-
trekken; een frustrerende aanpak die in fei-
te niet leidde tot onbelemmerde toeganke-

lijkheid van de Basis ter plekke. Dat be-
lang woog echter niet op tegen de nadelen,
verbonden aan een hardere aanpak, n.I. ge-
vaar van letsel en erger. De Basisleiding
erkende het onvermogen van de politie om
de toegang vrij te houden en legde er zich
bij neer. Zo ging het ook bij het veelvuldig
knippen in het hek rond de Basis; de Basis-
leiding zag in dat het feitelijk onmogelijk
was de Basis daarvan te vrijwaren, gezien
de enorme inzet van manschappen die no-
dig zou zijn om de basis volledig tegen het
knippen te beschennen. Het was zaak tel-
kens van twee kwaden de minst erge te
kiezen.
Dat anderen met zorg en onbegrip keken
naar datgene wat er zich in Woensdrecht
afspeelde bleek wel uit het krantenbericht
van najaar 1984, waarin verslag werd ge-
daan van een bezoek van de toenmalige
CDA voorzitter Piet Bukman aan Woens-
drecht. Er werd hem, toch niet de eerste de
beste zou je zeggen, in dat (nooit gerecti -
eeerde) bericht heldhaftige taal in de mend
gelegd. "Het gemeentebestuur is te tolerant
tegenover de vredesaetivisten. De gemeen-
te moet duidelijker aangeven waaraan zij
zich te houden hebben, anders lopen zaken

Jaargang 28, 2005 nr. 02 T I J D I N G Pagina 25



-iiii
u»\£» _

‘I

9

0 Voor do alleriaamc keer ging dc Fmncisccanae Vnedeswacht naar de vliegbasis. Ann het qfacheidaceremonial mull
Re t vierhonderdmennendael.

uit de hand. Er ontbreekt een goed plan
voor handhaving van de openbare orde. Er
is onzekerheid over de vraag hoe de over-
heid reageert op ordeverstoringen. Ondui-
delijk is wat wel en niet mag. En dat ter-
wijl de bevolking er recht op heeft te weten
wat de overheid bij verstoring van de
openbare orde gaat doen. Ook de militairen
van de vliegbasis moeten weten hoe buiten
de basis tegen ordeverstoorders wordt op-
getreden. Daarover is nu onzekerheid. Be-
voegdheden moeten ook beter worden af-
gebakend. Ook de activisten moeten weten
waar ze aan toe zijn. Ontmiming van het
VAK kwam de duidelijkheid ten goede.
Dat daama getolereerd werd dat de activis-
ten zich nestelden voor het gemeentehuis
en later bij de bunker is onjuist. Waar lig-
gen dan de grenzen? De gemeente heeft ten
onrechte de houding aangenomen van ‘het
Ioopt wel Ios‘. Er moet een goed plan voor
handhaving van de openbare orde komen;
dc plaatselijke CDA afdeling moet daarop
aandringen. Helpt dat niet dan zal het lan-
delijke CDA de zaak aankaarten bij pro-
vincie en regering."
Zo, prettig het te horen allemaal, zij het
dan uit de krant. Ik heb geen meneer Buk-

man gezien of gesproken, hij vond het
blijkbaar niet nodig een gesprek te hebben
met de eerstverantwoordelijke voor de
openbare orde vooraleer hij zijn oordeel
wereldkundig maakte; nu wist hij kennelijk
niet waar hij het over had. Misschien kon
hem dat ook niets schelen en ging het er al-
leen maar om als krachtig politicus in de
schijnwerpers te komen. Zijn ferme taal zal
wel vooral zijn bedoeld voor de kiezers; ik
heb dan ook terzake nooit meer iets van het
plaatselijk of landelijk CDA gehoord. Te-
recht, want met dit soon kreten werd geen
recht gedaan aan de gecompliceerdheid
van de situatie. Op randstedelijke betweter
zaten we nou niet bepaald te waehten.

feitelijk optreden

Het feitelijk politieoptreden werd geleid
vanuit het toenmalige politiebureau aan de
Duinstraat; dat was normaal al te klein
voor het in verband met de kruisraketten
uitgebreide korps van de groep Woens-
drecht der RP; met het commandoeentrum
voor de acties erbij was het natuurlijk he-
Iemaal behelpen. Maar het ging (mede
dankzij het gebruik van de Koningin Wil-
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helmina kazerne voor het extra politieper-
soneel). Hier kwamen dus de berichten uit
het veld binnen, hier werden van minuut
tot minuut dc beslissingen inzake het feite-
lijk politieoptreden genomen, van hier
werden de nodige bevelen voor de diverse
politieonderdelen verzonden, per radio, te-
lefoon of koerier. De leiding bemstte bij dc
commandant van het district Breda der RP
of zijn plaatsvervanger. Z0 nodig was de
eommandopost ook ‘s naehts bezet. Ik heb
daar uiteraard vele uren doorgebracht en
met bewondering de managing van dat in-
gewikkelde proces van commandovoering
gadegeslagen. Het viel me daarbij op dat er
in de praktijk soms minder ferm werd op-
getreden dan in het overleg van tevoren
was afgesproken. Ook hier gold: de soep
wordt niet zo heet gegeten als ze wordt op-
gediend. Ik heb me daartegen niet verzet
omdat ik vertrouwde op de ruime ervaring
van de politie bij aanpak van grootschalige
ongeregeldheden.

hek

Al gauw werden er onbevoegden op de Ba-
sis aangetroffen; de afseheiding bestond in
I983 voor het merendeel uit niet meer dan
een paar rijen prikkeldraad. Najaar 1983
werd dit aan de Kooiwegzijde ven/angen
door een hoog hek van grofmazig gaas. I2
april 1985 verscheen onder de kop
"Woensdrecht wordt ormeembare vesting"

een krantenberieht dat de minister van de-
fensie had besloten een elektronisch bevei-
ligd hek van I8 km lang en 2,5 m hoog om
de hele Basis te laten aanbrengen (ten on-
reehte werd daarbij vermeld dat ik zou ge-
zegd hebben dat het bestaande hek zo laag
was dat er een koe overheen kon springen,
waarop Koloncl Emmerik, toen comman-
dant van de Basis, me in een speels brietje
uitnodigde daarvan een demonstratie te la-
ten geven, Waar ik uiteraard niet op in
ging). Of dat zo beveiligde hek er gekomen
is weet ik niet meer. Daar in het hoge hek
aan de Kooiwegzijde door activisten veel-
vuldig geknipt werd waarop Zij dan de Ba-
sis betraden, is dat ven/angen door een
dubbel hek; het hek aan de Kooiwegzijde
was voorzien van jnmazig z.g. seheer-
mesjesgaas dat moeilijk te knippen was en
bovendien als het beschadigd werd open-
sprong met gevaar voor verwonding. (On-
danks publicatie van het risico en ondanks
de constructie werd toch ook daarin ge-
knipt.) Daaraehter was er een patrouiIle-
gang, daarachter een normaal hoog hek.
Het dubbele hek had aan de Kooiweg twee
ingangen. Het geheel, voltooid in oktober
I985, gaf aanleiding tot een prent waarin
de toekomst van de Basis werd weergege-
ven als een door een hoog donker hek om-
geven bastion waarbinnen afschietklare ra-
ketten stonden opgesteld, overwelfd door
donkere wolken.

V. FEITELIJKE DEMONSTRATIES EN ACTIES

VAK

Het VredesAktieKamp, VAK. Pracht af-
korting. Een vondst. Minder fraai was wat
er uit voort kwam.
Al op 3 september 1983 nestelden de eerste
'bewoners' zich op een open teirein aan de
Kooiweg, pal naast de Basis. Hun komst
was enkele dagen tevoren al aangekondigd,
met daarbij de mededeling dat ze zouden
komen wat we er ook tegen zouden onder-
nemen. Het VAK nam snel in omvang toe.

BenW hebben het VAK gedoogd zolang
het kon, misschien zelfs wel iets langer.
Wat hield dat VAK nu eigenlijk in? Wat
nu volgt is mijn uit politierapportage ver-
kregen persoonlijke indruk; ik ben er nooit
geweest, werd daar ook bepaald niet ver-
wacht, en dat gold denk ik voor alle over-
heidsmensen.
Eerste (en enige?) regel aldaar was anoni-
miteit, men kende elkaars echte naam niet,
ieder was zelf verantwoordelijk voor wat ie
deed. Of liever: niemand wist (of zei te we-
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ten), of was verantwoordelijk voor, wat
een ander deed, en wat men zelf deed pro-
beerde men geheim te houden zodat ook
daar geen verantwoordelijkheid voor werd
genomen. Het was niet een gemeenschap
maar een toevallig (?) samenzijn van ‘auto-
nomen'. Men zette een tent, een caravan,
een hutje, en leefde zoals het uitkwam.
In het licht van wat er later gebeurde kun je
je de vraag stellen: waarom heeft de over-
heid dat toegelaten, en nog wel zo lang? Ik
noem een paar redenen:
- Ze komen toch, ‘autonomen' uit het hele
land en daarbuiten, of we het goed vinden
of niet; het is dan beter ze een beetje bij el-
kaar te hebben dan verspreid, misschien
kun je het verschijnsel zo wat beter in de
hand houden, het geeft zo de minste over-
last aan de bevolking.
- De autonomen zien het zelf als een per-
manente demonstratie, en demonstreren
mag toch volgens de wet?
- Toen de komst van het VAK werd aan-
gekondigd was de overheid nog lang niet
klaar om de 'strijd' aan te binden met tal
van loslopende guren, dc overheid moest
zelf ook nog een beleid ontwikkelen inzake
de te verwachten acties, personeel en plaat-
selijke wetgeving waren er nog niet op in-
gericht. Dus denk je: Iaat dan maar komen,
we zien wel.
Nou, we hebben het gezien. Aehteraf ge-
zien zou het beter zijn geweest als we het
tegen hadden kunnen houden, maar... dat
konden we toen nog niet. De lezer kan zich
voorstellen hoe de Basismilitairen er te-

genaan keken: een stelletje vrijbuiters, zeg
maar ‘een zootje ongeregeld', als buren van
de Basis! Naarmate het aantal schendingen
van de Basis toenam groeide do irritatie te-
gen het VAK, omdat werd verondersteld
dat met name ‘bewoners’ van het VAK zich
daaraan schuldig maakten. Dat was welis-
waar moeilijk te bewijzen - want niemand
wist wie daar zaten en als iemand gesnapt
werd zei die niet dat hij /zij op het VAK
verbleef - maar wel hoogst aannemelijk,
gezien het feit dat de betrapte daders geen
inwoners van Woensdrecht waren.
Het VAK is gedoogd tot juli 1984; over het
einde vertel ik verderop onder "intermez-
Z0"

¢

diverse demo's en acties

Ik geef nu een overzicht van demonstraties
en acties, aan de hand van een lijst die ik
zelf in die tijd heb bijgehouden; ik weet
van de meeste niet meer precies wat ze in-
hielden; geinteresseerden kunnen daarvoor
wellieht terecht bij de archieven van de
pers of de gemeente.

Mijn aantekeningen verrnelden in het na-
jaar I983, behalve de eerder vermelde
happenings, nog een demonstratie onder de
naam 'concertina'; zal wel iets ludieks met
muziekinstrumenten zijn geweest.
Op ll december werd om de basis een
menselijke keten gevormd.
Vanaf december 1983 werd er elke zater-
dag door de Vredesbeweging Woensdrecht
een ‘wake’ gehouden, eerst aan de Kooi-

weg, later (na juli I984?) aan het Raad-
huisplein.
Eveneens een vreedzaam karakter had
het optreden van de z.g. Franciscaanse
Vredeswacht, die vanaf 18 februari I984
tot voorjaar 1988 in witte hesjes gekleed
tweemaal per dag een stille tocht hield
langs het hek van de Basis aan de
Kooiweg.
Op 18 februari 1984 gingen 200 activis-
ten de Basis op.
Er waren ook 200 deelnemers aan de
‘picnic’ op de Basis op l april.
Op 7 april had een z.g 'bezetting‘ van de
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Basis plaats door 40 personen (tegelijk met
eenzelfde evenement bij de vliegbasis Vol-
kel waaraan 180 man deelnamen).
Goede Vrijdag 20 april braeht 800 mensen
op een z.g. ‘kruisweg' aan de Kooiweg op
de been (‘kruisweg‘ was een r.k. gods-
dienstoefening waarbij een priester bij elk
van de I4 afbeeldingen, ‘statics’, van Jezus'
Lijden - zoals die nog steeds in bijna elke
r.k. kerk te vinden zijn - een gebed uit-
sprak).

Muzikaal protest 31 mei 1984 —foq Antonisse ANEFO

_ o ,3@—"'-w~ —""J". ‘_T\
 \_.- 1 , -_‘

Op 23 april werd door activisten Pasen ge-
vierd met het op de Basis zoeken van paas-
eieren.
In mei werd men in een ge ngeerde ‘open
brief van de Basiscommandant uitgeno-
digd tot een open dag op de Basis, Waar
I00 man op af kwamen.
27 mei kwam een aantal motorrijders de
Basis met een bezoek vereren.
31 mei was het de beurt van 5000 muzi-
kanten. Ik meen dat het bij die gelegenheid
was dat ik inging op het verzoek van een
radio-omroep om met een verslaggever
naar de demonstratie te gaan kijken; de re-
porter traehtte constant mij voor de radio
over mijn persoonlijke opvatting over nut
en onnut van de kmisraketten te laten pra-
ten. lk gaf daar, zoals steeds, geen ant-
woord op, want mijn persoonlijke opvat-
ting terzake waren voor mijn functioneren
als burgemeester niet relevant; ik wees
slechts herhaaldelijk er op hoe jn het was
dat mensen in ons land zo vrij van hun ge-

voelen blijk kunnen geven zoals dat bij die
demonstratie gebeurde. Toen de man maar
door bleef zeuren heb ik hem tenslotte ge-
zegd dat hij me terug naar het dorp moest
brengen, want zo'n ‘interview’ hadden we
niet afgesproken. Dit was overigens het
enige con ict dat ik al die tijd met de me-
dia heb gehad.

Het weekend 1-3 juni vond een blokkade
van de basis plaats, met plm 1000 man. Op

de zondagavond, toen ik met de
auto terugkeerde van een politie-
aetie in de voormalige steenfa-
briek aan de Antwerpsestraatweg,
keek ik niet goed uit op de krui-
sing Scheldewegf Nieuwe-weg,
mijn auto werd aangereden door
een auto op de Seheldeweg waar
ik voorrang aan had moeten ge-
ven. Ik brak mijn nek, werd naar
het ziekenhuis Dijkzigt te Rotter-
dam ven/oerd en kreeg daar na
een dag of tien een 'kooi' om
hoofd en romp waardoor mijn
nek werd vastgezet; dat moest zo
drie maanden blijven zitten. Al-
dus opgetuigd mocht ik op 15 ju-

ni weer naar huis, op non-actief uiteraard,
tot ik op 19 september weer aan het werk
mocht. Intussen werd mijn ambt waarge-
nomen achtereenvolgens door wethouder
Lenselink en de burgemeesters Goldberg
en Zevenbergen.
Wat er in die tijd rond de Basis heeft ge-
speeld weet ik dus niet uit de eerste hand;
aangezien mijn verhaal er inzicht in wil
geven hoe ik als fungerend burgemeester
e.e.a. heb beleefd zal ik over bedoelde pe-
riode kort zijn.

intermezzo

Na juni is er een aantal maanden op de eer-
ste maandag een 'bIokkade' van de Basis
geweest; ik weet niet hoeveel maanden
noch hoeveel ongeregeldheden dat mee-
bracht.
De belangrijkste gebeurtenis in die periode
was ongetwijfelcl de ontmiming van het
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VAK in juli. De politie was via
verkregen informatie tot de o
overtuiging gekomen dat het * ‘ ‘
VAK de broedplaats was van tal K R
van illegale acties, en dat het
aantal acties dus zou afnemen
als het VAK verdween. Wet-
houder Lenselink, die toen mijn
vervanger was, heeft opl2 juni
met politie en justitie besloten
tot ontruiming op een nader te
bepalen datum. Tijdens de z.g
bestuurlijke infonnatie na de
raadsvergadering van 26 juni is
de vraag gesteld of het VAK zou
worden ontruimd. De heer Len-
selink heeft toen ontkennend ge-

I ; ‘  I

'.';"-»e_"

Fdbantwoord. (Dat was onjuist,
maar hij mocht ook niet zeggen
dat de ontruiming ophanden was, want dan
bestond het reele gevaar dat uit het hele
land en daarbuiten hulptroepen het VAK
zouden komen verdedigen, zodat er een
veldslag zou moeten worden geleverd om
het ontmimingsvoornemen uit te voeren,
met alle ernstige gevolgen van dien.)
De ontruiming vond plaats op 27 juni.
Hierover werd in een extra raadsvergade-
ring op 28 juni verslag uitgebracht. Daar
bleek dat de (meerderheid van) raad het de
heer Lenselink zeer kwalijk nam dat hij te-
gen de raad onwaarheid had gesproken; de
heer Lenselink verdedigde zich o.a. door er
op te wijzen dat hij niet in maar na een
raadsvergadering een ophanden zijnde ont-
ruiming had ontkend. De raad heeft ver-
volgens op I3 september met acht tegen
vijf stemmen besloten het vertrouwen in
hem en zijn collega wethouder Klunder
Nijland op te zeggen. (Zo'n besluit is vol-
gens de gemeentewet vereist alvorens
minstens veertien dagen later ontslag kan
worden verleend).
Ik heb dit drama vanuit mijn ziekenstoel
gadegcslagen, ik kon er uiteraard niets aan
doen. De raad is de baas in de gemeente,
punt uit. Wel zag ik aankomen dat ik na
mijn herstel wethouders zou krijgen uit de
fracties die zich tegen medewerking aan de
plaatsing van kruisraketten hadden verzet,

een vooruitzicht dat mij niet erg aanlokte.
Maar toen het eenmaal zover was viel dat
in de praktijk erg mee; sterker: ik heb er
geen enkel probleem mee gehad.

vervolg

Op 24 september trad ik weer in functie.
Voor de raadsvergadering van 2 oktober
dienden een aantal raadsleden een gemoti-
veerd voorstel in tot ontslag van beide
wethouders, dat, ondanks een uitvoerige
verdediging mijn van de kant van de heer
Lenselink, werd aangenomen.
Wat de volledige achtergrond van deze
ontslagen was weet ik niet. lk moet consta-
teren dat kennelijk de raad niet met deze
wethouders verder wilde. Als nieuwe wet-
houders werden gekozen mevrouw Koul-
man-Leenhouts en de heer Bogers.
Toen het VAK was ontruimd bivakkeerden
de autonomen eerst enkele weken bij het
gemeentehuis, waardoor het daar een
rommelige boel werd. Daama vestigden Zij
zich in dc bunker naast het VAK-terrein,
en in een bosperceel dicht bij de startbaan,
resp. het 'bunkervak' en het 'bosvak'. Daar-
tegen is, om uitbreiding te vermijden, tot
I988 talloze malen opgetreden; mijn aan-
tekeningen vermelden liefst 135 ontrui-
mingenl Probeer eens je voor te stellen wat
dit aan politie-inzet heeft gevraagd!
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Uit: Nieuwjaarstoespraak I985

Hoewel in deze toespraak ook en voornamelijk de “gewone"gemeenteIijke zaken dc revue zullen passeren, Zult u van mij
toch ook verwachten dat ik daarin enige aandacht zal sehenken aan wat er zich aan buitengewone dingen in deze gemeente
afspeelt. Dit kader biedt mij de gelegenheid een toelichting te geven op het beleid, dat in brieven van buiten doch ook wel van
uit deze gemeente soms voor onmenselijk wordt uitgemaakt. Ik doel speeiaal op het beleid, dat er op is gerieht de vestiging
van een vredesaktiekamp te verhinderen. In uw vergadering van 28 juni 1984 is uitvoerig uiteengezet om welke redenen het
toenmalige weclesaktiekamp is ontmimd. Herhaling van de gebeurtenissen rond zo'n "VAK" dient beslist te worden voorko-
men; dit is alleen mogelijk als de stichting van een VAK wordt verhinderd. Als instrument daarbij wordt gehanteerd het in
uw vergadering van 24 april I984 vastgestelde artikel I77 APV dat verbiedt het plaatsen van z.g. onderkomens in de open
Iueht en tevens ziehtbaar vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats. I-let is duidelijk dat, wil men inderdaad stichting
van een nieuw VAK voorkomen, deze bepaling consequent dient te worden toegepast. Als zelfs maar in geringe mate over-
tredingen oogluikend zouden worden toegelaten, Ioopt dc zaak gegarandeerd uit de hand, ook al omdat met hen die een VAK
willen stichten geen afspraken zijn tc maken omdat zij anoniem wensen te blijven en niet op normale wijze aan het maat-
schappelijk verkeer willen deelncmen.
Handhaving van bedoelde bepaling, ter voorkoming van emstige ongeregeldheden, brengt derhalve mee, dat zeer vaak voor-
werpen, die als onderkomen of deel daarvan kunnen worden aangemerkt, worden inbeslaggenomen. Zeker bij weersomstan-
digheden als die van de afgelopen weken kan dat onevenredig hard lijken. Daarbij komt dat velen blijken sympathie en be-
wondering jegens de vredesactivisten te koesteren en te vinden, dat het door dezen ten koste van grote persoonlijke inzet na-
gestreefde ideaal van aanzienlijk hogere orde is dan de belangen. welke door artikel I77 APV worden bescherrnd. Zij redene-
ren:
de vredesactivisten willen door hun wijze van leven uiting geven aan hun overtuiging in vredesaangelegenheden, dat is een
vorm van demonstratie, en daar demonstratie grondwettelijk is toegelaten moet hun de gelegenheid worden gegeven om die
levenswijze in praktijk te brengen, dus enige beschutting tegen dc elementen dient hun te worden toegestaan.
Deze redenering Iijkt aannemelijk, zeker voor hen die dezelfde idealen hebben als de vredesaetivisten. De overheid echter
mag zich bij dc toepassing van een vcrordening niet laten leiden door sympathie ofantipathie, of door een rangorde van idea-
Ien, welke voor een ieder anders ligt. Dat zou immers regelrecht leiden naar willekeur, welke in een rechtstaat als de onze
niet aanvaardbaar is. B. en w. zullen zich derhalve bij beantwoording van de vraag, of in een bepaald geval onthef ng dient
te worden gegeven, niet mogen laten leiden door hun eigen sympathie ofantipathie, doch een afweging moeten plegen van de
belangen van hen die onthefting wensen en van die van de gemeenschap. Het beroep op het demonstratierecht faalt, want het
in art. 9 van de Grondwet opgenomen recht tot vergadering en betoging heeft, gezien de betekenis van de woorden, niet be-
trekking op een verschijnsel als een kampement. Het kan ook de bedoeling van de grondwetgever niet geweest zijn het moge-
lijk te maken dat alle wettelijke bepalingen terzijde worden geschoven eenvoudig door aan onwettig gedrag het naambordje
"betoging" te hangen.
Gezien dc criteria welke b. en w. hebben te hanteren, waarbij strikte objectiviteitcn een eerste eis van rechtszekerheid is, en
gezien de van een toegee ijk beleid te duchten consequenties, worden geen onthef ngen van an. I77 APV aan vredesaetivis-
ten gegeven.
Het gevolg is dat zij die toch onderkomens plaatsen, in ovenreding zijn. En dan komt de politie in beeld. De politie is een
uitvoerend orgaan en hee geen beslissingsbevoegdheid. Die bevoegdheid ligt voor wat betre openbare orde in handen van
de burgemeester, voor wat betreft opsporing van stratbare feiten in handen van dc o icier van Justitie. Strikt genomen is bij
overtreding van art. 177 APV alleen een justitietaak in het geding (welke niet alleen opsporing inhoud! doch ook inbesIag-
name en vemietiging van voorwerpen waarmee de overtreding is gepleegd). In feite wordt het beleid terzake van dit soort
overtredingen vastgesteld in het zg. driehoeksoverleg: overleg tussen of cier van justitie, burgemeester en politiecomman-
dant, dat de laatste jaren door de regering sterk is aanbevolen en dat denkelijk binnen afzienbare tijd in de nieuwe politiewet
zal worden voorgesehreven. Dat driehoeksoverleg hee tot doel het beleid van justitie en burgemeester en dc mogelijkheden
van het politieapparaat zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen; openbare orde en het voorkomen, opsporen en straffen van
overtredingen hebben nu eenmaal veel met elkaar te maken, en dc politie, die in feite twee bazen hee en een uiteraard be-
perkt apparaat, dient haar ervaring en haar beperkingen ook gehonoreerd te zien.
De politie vocrt dus het striktc beleid terzakc van art. 177 APV uit. Het is hier dc plaats met waardcring gewag te maken van
de doortastende en toch voorzichtige wijze waarop de politie zich van deze weinig benijdenswaardige taak kwijt. Het is aan
dit optreden te danken dat het verschijnsel VAK nog niet tot cscalatie heeft gcleid en dat de op dc vliegbasis door vredesaeti-
visten gepleegde overtredingen - welke helaas nog wel voorkomen - in vergclijking met de eerste hel I984, betrekkelijk ge-
ring zijn. Ik kan slechts de hoop uitspreken, dat we het in 1985 zo zullen kunnen houden. Berichten over de op handen zijnde
onwettige acties in heel het land in verband met dc kruisvluchtwapens doen echter vemioeden, clat we in deze gemeente ook
nog met andere onregelmatigheden zullen worden geconfronteerd. Ik kan u verzekeren, dat daarop mijnerzijds zoveel moge-
lijk soepel doch adequaat zal worden gereagcerdc
Uit het bovenstaande mag en kan uiteraard niet worden afgeleid, dat het gemeentebestuur onvoldoende ruimte zou laten voor
wcttige acties rond vredesvraagstukken. Het besluit van het college van b. en w. tot het geven van een standplaats voor een
caravan aan de Franeiscaanse Vredeswacht en mijn besluit tot het toelaten van een wekelijkse demonstratie op het Raadhuis-
plein door de Vredesbeweging Woensdrecht geven daar naar mijn mening duidclijk van blijk.
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We konden dit consequent beleid door-
voeren mede wegens een in op 24 april
1984 vastgestelde wijziging van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening (APV),
waarvan artikel 177, na vooroverleg met
justitie - ik zie me nog in conclaaf met Mr
Wabeke: woordje erbij, woordje eraf - zo-
danig werd geformuleerd dat voortaan ver-
boden was het zonder vergunning plaatsen
van z.g. onderkomens in de open lucht en
tevens zichtbaar vanaf een voor het publiek
toegankelijke plaats. Het nieuwe van het
artikel zat in die bepaling ‘een voor het pu-
bliek toegankelijke plaats‘, hetgeen veel
nlirner is dan ’zichtbaar vanaf de openbare

weg', een folmulering die meestal in een
APV voorkwam. Met de nieuwe term kon
worden opgetreden tegen onderkomens die
niet zichtbaar waren vanaf de openbare
weg maar wel vanaf een plaats die feitelijk
voor het publiek toegankelijk was, zoals de
plaatsen Waar de activisten hun onderko-
mens plachten neer te zetten. De, uiteinde-
lijk door de rechter te beantwoorden, vraag
was, of dat voldoende "openbaar" was om
te vallen binnen de bevoegdheid van de
raad, die immers uitsluitend "openbare"
orde betrof. Al gauw kwamen er ontwi-
mingen en processen, de rechter veroor-
deelde, de bepaling ‘werkte’ dus. De ont-
ruimingen gingen gepaard met inbeslag-
neming van voorwerpen waarmee de over-
treding was gepleegd. Een en ander kreeg

veel publiciteit, men verweet de overheid
al te steng te zijn, met name in de winter.
Vandaar dat ik in mijn nieuwjaarstoe-

spraak 1985 op deze materie uitvoerig ben
ingegaan; ik voeg de desbetreffende passa-
ge hierbij (zie pagina 31). De nieuwe bepa-
ling werkte natuurlijk ook voor andere on-
derkomens dan die van activisten, de eigen
inwoners moesten er zich ook aan houden,
hetgeen wel eens protest veroorzaakte.
Op 30 september trok de 'verko0p van de
basis’ 50 deelnemers.
Op l oktober werd de bunker aan de
Kooiweg van gemeentewege dichtgemaakt
onder levendig protest van activisten, die

zelfs met de politie worstelden.
In oktober gaven BenW toestem-
ming aan de Franciscaanse Vre-
deswacht om een caravan aan de
Kooiweg te plaatsen; voortaan
werden van hieruit tweemaal daags
de stille tochten gehouden.
Rond Kerstmis was er een 'vrou-
wenkamp' aan de Wouwbaan hoek
Nijverheidsstraat; ik meen dat dit
niet door de politie is ontruimd
maar volgens aankondiging uit ei-
gen beweging is opgeheven.

In 1985 werd op 2 februari de ‘A-
to0mvrijstaat' geopend. Daarmee
werd aangeduid een stukje bos na-

bij de startbaan, aangekocht door de Stich-
ting Atoomvrijstaat, en dat het grondge-
bied van die ‘staat’ moest voorstellen. Er
waren al eerder perceeltjes bos daar aange-
kocht, die moesten verhinderen dat de ba-
sis werd uitgebreid. Dezelfde stichting
kocht in het najaar ook een pand in de
Dolpsstraat aan, Waar activisten werden
gehuisvest. Een buurtbewoner maakte
mondeling bij mij met klem bezwaar daar-
tegen wegens verwachte waardeverminde-
ring van zijn woning; daar de gemeente
niets te Zeggen had over aan/verkoop van
woningen is op de aankoop en de klacht
van gemeentewege uit niets gedaan; orde-
verstoring heeft het gebruik van dat pand
nooit opgeleverd.
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Op 31 augustus dienden 1000 demonstran-
ten een ‘petitionnement' in op de parkeer-
plaats van METO aan de Huijbergseweg.
Op I5 september was het de beurt van de
etsers om op de Verlengde Duinstraat te

demonstreren.
Op 21 september was ik te gast op de
Volksabdij te Ossendrecht Waar het IKV
de vredesweek 1985 opende; ik bevond me
daar, gezien het standpunt van het IKV
over de kruisraketten, dus wel ‘in het hol
van de leeuw', maar gezien mijn naam be-
hoor ik me daar thuis te voelen. Ik gaf daar
desgevraagd een toelichting op het ordebe-
leid van de overheid rond de Basis; zoals te
verwachten was boegeroep mijn deel; maar
dat deerde me niet het minst. Die dag dien-
de het IKV een petitie in bij de regering.
11 -13 oktober deden 440 personen mee
aan het spel ’ontdek je hekje'. Het dubbele
hek rond het zuidelijk deel, waar ik boven
over schreef, was toen klaar.
19 oktober namen 200 personen deel aan
een ‘wake’ van Pax Christi.
Op 1 november waren ongeveer 70 hek-
knippers actief, 13 werden aangehouden.
Op 2 november waren 100 perso-
nen in 'rouw in Woensdrecht’

1986 leverde de volgende evene-
menten op:
5 mei: blokkade, plm. 500 man
17 mei: 'omsingeling' door 7000
personen.
19 september: 600 man blokkeren
het Zandfort. Hier hebben we
paarden ingezet, natuurlijk niet ‘
om activisten aan te vallen maar 1
om ze door bedreiging er toe te
brengen de weg vrij te maken. Het
werkte niet, we hebben voor er
mensen gewond raakten de paar-
den temggetrokken en de activis-
ten maar weer zo goed en zo kwaad als het
ging weggesleept. Uiteraard kreeg dit
paardenoptreden veel publiciteit, waarbij
de sympathie van de media duidelijk uit-
ging naar de activisten die immers ‘geweld-
1oos' demonstreerden. Dat Zij de openbare
weg afsloten en het normaal functioneren

van de Basis verhinderden kreeg veel min-
der aandacht. Er was veel negatieve publi-
citeit; tv-beelden van paarden die schijn-
baar op de op de Weg zittende activisten in-
rijden maakten heftige emoties los. Het
was duidelijk dat we de grens van mogelijk
repressief optreden van politiezijde hadden
bereikt. Wilden we echt dit soort onwettige
acties voorkomen dan zou een veel grotere
inzet van overheidspersoneel noodzakelijk
zijn geweest, waartoe de politie niet bij
machte was. Dan had het leger moeten op-
treden. Dat is nooit serieus overwogen, het
middel zou erger zijn geweest dan de
kwaal. De blokkades waren onwettig en
lastig, zeer irritant voor de Basis, maar niet
zo omvangrijk en nadelig dat daar harde
repressie tegenover moest staan. We moes-
ten maar wat geduld hebben.
Gelukkig was dit de laatste blokkade.
Op 3 december is de bunker aan de Kooi-
weg, waar vaak ontmimingen moesten
plaatshebben, verwijderd.

In 1987 was er 24-26 juni een actievier-
daagse.

In het weekend 8 en 9 augustus was er
weer een vrouwenkamp.
21-25 oktober was er weer een actievier-
daagse, welke wellieht was geinspireerd
door de komst van de eerste C 5, waarover
later.

Hier eindigt mijn lij st van demonstraties.
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VI. BURGERIJ

Hoe stond de burgerij tegenover de kruis-
rakettenaffaire en de verstoringen van de
openbare orde?
Om met dat laatste te beginnen: te oordelen
naar de reacties binnen de raad en naar
datgene wat ik via de jaarlijkse serie hea-
rings en via de pers vernam, was de bevol-
king in overgrote meerderheid a cerig van
de acties, en demonstraties werden - vooral
vanwege het ongemak waannee die ge-
paard gingen? - meer geduld dan verwel-
komd. Ik heb wel via via gehoord dat er
over geinopperd werd dat de overheid van
activisten erg veel tolereerde terwijl de ei-
gen burgers al bekeurd werden als ze op de
ets in het donker zonder achterlicht reden.

Over de knlisraketten zelf bestond er onder
dc bevolking grote verdeeldheid en er
schijnt in vele kringen duchtig over gedis-
cussieerd te zijn. Ik vemam dat ook binnen
de r.k. parochiegemeenschap diepgaande

verschillen van mening heersten, die de
toenmalige pastor Pater Alexander grijze
haren bezorgden. De middenkoers die hij
trachtte aan te houden werd hem door ve-
len niet in dank afgenomen. Eens heeft hij
tijdens een Zondagspreek er zelfs over ge-
klaagd dat zijn toespraken op band werden
opgenomen teneinde hem later daarover
venvijten te maken. Het moet voor een zo
vredelievend man als pater Alexander een
heel moeilijke tijd zijn geweest.
Ik heb mij persoonlijk nooit gemengd in
discussies over het nut van kruisraketten.
Ik vond dat ik me moest beperken tot de
taak van de gemeente terzake, en dat een
persoonlijke stellingname over de zaak zelf
V8I'W3I'I'€I1d zou werken.
Eens heeft een delegatie van dc raad van
kerken in de regio mij bezocht om over het
item te discussiéren. Ook toen heb ik mij -
kennelijk tot hun teleurstelling - bepaald

Jans Schuurbiers in de Verl. Duinstraat ziet het allemaal eens aan; even later vallen de
demonstranten 00k nog eens allemaal ‘dood ' neer. Je hoort ze denkemwaddene weereid...

Pagina 34 T l J D I N G Jaargang 28, 2005 nr. 02



tot een uiteenzetting van de gemeentelijke
taak.
Uiteraard heb ik thuis vaak telefoontjes
gekregen van mensen die het niet met de
gemeentelijke aanpak eens waren. Ik werd
zelfs zo vaak ‘s naehts gewekt door plaag-
telefoontjes dat ik een poos de telefoon ‘s
naehts afzette en dan alleen bereikbaar was
via een alarmtoestel van de brandweer.
Twee telefoontjes overdag zijn me bijge-
bleven. Een langdurige op de zaterdag toen
de grote vrcdesdemonstratie op het Malic-
veld in Den Haag werd gehouden, van een
dame die diep onder de indruk van het aan-
tal demonstranten daar mij er uitvoerig op
wees dat ze, gezien hun aantal, wel gelijk
moesten hebben. En een van een andere
dame die me namens een activist vroeg
niet meer tegen activisten op te treden; het
feit dat de activist namens wie zc sprak mij
vergaf mocht volgens haar toch ook wel
meewegen.
Ik heb herhaaldelijk bezoek gekregen van
personen die zich noemden vertegenwoor-
digers van ‘de Woensdrechtse vredesbewe-
ging‘. Hoe groot die 'c1ub' in feite was, was
me niet duidelijk. De gesprekken met deze
personen verliepen in een goede sfeer. lk
weet niet meer waarover ze gingen; wel
herinner ik me dat men herhaaldelijk pro-
beerde me over te halen om met de anti-
kruisrakettenbetogingen mee te doen of

tenminste me met de visie daarachter ak-
koord te verklaren, hetgeen ik heb gewei-
gerd, als niet passend bij de taak die ik in
deze materic had.
Naar aanleiding van de kruisraketten heb
ik in het najaar 1986 in kleine kring een se-
rie discussies over vredesvraagstukken
meegemaakt. Mijn vrouw en ik werden
namelijk uitgenodigd deel te nemen aan
een kleine groep, die tot doel had een ont-
werpcursus over vredesvraagstukken te
testen. We hebben zes bijeenkomsten ge-
had, waar bleek dat er volstrekt geen over-
eenstemming bereikt kon worden. De pro-
blemen begonnen al met het feit dat aan de
voorgelegde vraagstellingen, waarschijn-
lijk onbewust, vaak bepaalde uitgangspun-
ten ten grondslag lagen welke de formu1e-
ring van de vraagstellingen zodanig be'1'n-
vloedden dat het antwoord al zo'n beetje
voorgegeven was. Je moest eerst de vraag-
stelling zelf uitzuiveren; daar was a1 ver-
schil van mening over, zodat je vaak aan
de beantwoording van de vraag zelf niet
toekwam. Nogal onbevredigend allemaal.
Ik was blij toen we ons door de eursus
hadden heen gewerkt. Maar we zijn als
groep van vijf echtparen toch blijven be-
staan en praten zo'n tien keer per jaar over
levensbeschouwelijke zaken, tot ons aller
‘lering ende vermaeck'

Vll. MEDIA

Tot 1983 had ik alleen contact gehad met
de sehrijvende pers. Zoals ik boven al me-
moreerde kwam vanaf juni 1983 ook de
radio en vooral de tv op me af. Dat was
wel even wennen; een interview werd in
scene gezet: plaats, houding en kijkrichting
werden bepaald, van tevoren werden de
vragen kort aangegeven zodat ik me kon
voorbereiden, soms werd ik zelfs een
beetje 'opgemaakt'. Dat vond ik allemaal
niet erg, ik speelde het spel maar mee; ik
kon me toch gemakkelijk concentreren op
wat ik te zeggen had. Het was bij inter-
views zaak de dingen helder op een rijtje te

hebben en zo bondig mogelijk op de vra-
gen te reageren, terwijl het toch vaak be-
hoorlijk gecompliceerde zaken betrof Daar
kwam nog bij dat de vragen - waarschijn-
lijk onbewust - vaak uitgingen van een on-
juiste vooronderstelling; als ik me dat niet
zou realiseren en op de vraag zoals die ge-
steld was doorging kweekte ik misverstan-
den; dat zou jammer zijn want een tweede
kans kreeg ik niet en mijn antwoord ging
meteen het hele land door, en soms verder.
Herhaaldelijk moest ik dus de vraag her-
formuleren zodat misverstand zoveel mo-
gelijk werd vermeden. Voorts moest ik
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proberen in gewone conversatietaal te
spreken, maar toch duidelijk en volledig
zijn. Voor dat laatste is goede ambtelijke
taal het best: die gebruikt voor een bepaald
begrip steeds hetzelfde woord en herhaalt
waar nodig tot vervelens toe om maar dui-
delijk te zijn, desnoods ten koste van het
'Iuistergenot' van dc toehoorder. Maar zo'n
of ciele taal, schrijftaal eigenlijk, zou in
een interview natuurlijk niet goed over
komen; ik moest dus het midden zien te
houden. En dan maar afwachtcn wat er van
het interview op tv kwam; meestal niet het
hele verhaal, daar was bij de uitzending
vaak geen tijd voor; men moest knippen.
Wat er feitelijk werd uitgezonden was dus
steeds een verrassing; ik moest maar hopen
dat het interview niet zodanig werd ver-
minkt dat de boodschap verkeerd over-
kwam. In de praktijk is dat eigenlijk best
wel meegevallen; ik herinner me niet ten-
gevolge van dat knippen in de uitzending
ooit een verkeerde indruk te hebben ge-
wekt.

Het viel me nogal eens op dat landelijke
media de indruk wekten dat we wel blij
zouden zijn met - eindelijk! - wat belang-
stelling van hun kant, alsof wij in Woensd-
recht pas echt bestonden als er in de media
van ons gewag werd gemaakt. lk heb, als
ik dat merkte, buiten het interview duide-
lijk laten merken dat het niet de media wa-
ren die ons belangrijk maakten, en dat we
een interessant en goed leven hadden ook
zonder dat landelijke media zich met ons
bemoeiden en/of zich bij ons (in-
ter)nationa1e items voordeden.
De media zijn altijd naar me toe gekomen,
op één uitzondering na. Ik werd namelijk
uitgenodigd om deel te nemen aan een ra-
dio-uitzending in de rubriek Hier en Nu
met ‘bekende Nederlanders' in Hilversum
op 31 december 1983. Ik moest een poos
waehten tot ik aan de beurt kwam, en zag
ook o.a. Joop den Uyl zitten waehten tot
hij op het podium mocht. Van het vrij korte
interview herinner ik mij alleen dat het -
uiteraard - over de kruisraketten ging.

Vlll. AMERIKANEN

Alles wat ik tot nu toe heb beschreven be-
trof in feite nevenverschijnselen. Je zou
bijna datgene vergeten waarop al dat gedoe
in het veld, in de politiek en in de media
betrekking had, n.l. het plaatsen van kruis-
raketten en in verband daarmee de vesti-
ging van een Ainerikaans luchtmachton-
derdeel op het zuidelijk deel van de Basis.
Daarover en over mijn veelvuldige contac-
ten met de US Air Force militairen gaat dit
hoofdstuk.

gebouwen

Toen eenmaal op 1 november 1985 het be-
sluit tot plaatsing was genomen, werden de
bouwplannen voor de noodzakelijke ge-
bouwen snel aanbesteed. De bouw zal ge-
start zijn begin 1986. Er zouden gebouwen
verrijzen voor bewoning, kantine, winkel,
kantoren, bijeenkomsten (waaronder een
ruimte die als kerk dienst deed) en, op een

terrein dat omgeven was met een extra hek
met waarschuwing dat geschoten wordt in-
dien men onbevoegd binnengaat, een bun-
ker voor opslag van de kruisraketten met
mobiele lanceerinrichtingen en ander toe-
behoren. Het vroegere zweefvliegveld, nu
'veilig' achter het dubbele hek, veranderde
onder regie van de Dienst Gebouwen Wer-
ken Terreinen te Breda onder leiding van
kolonel Rietveld grotendeels in een reus-
achtige bouwput. Voor dit grote project
was een aparte bouwcombinatie gevormd,
waarvan dc deelnemende bedrijven soms
in hun thuishaven last hebben gehad van
demonstranten of activisten, hoewel op de
bedrijfsvoertuigen geen naam of adres
stond. De door activisten veroorzaakte
hinder bij de bouwplaats beperkte zich
meen ik tot het noteren van de autokente-
kens, op zich overigens al bedreigend ge-
noeg.
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486th tactical missile wing

Het alhier te vestigen onderdeel van de US
Air Force was genaamd: 486th tactical
missile wing. Op zich was die naam a1
veelzeggend: die leek er op te duiden dat er
minstens 486 eenheden waren die zich met
tactische kruisvluchtwapens bezig hielden
(in elk geval had de Air Force minstens
486 'wings' waarvan zich een aantal met
kruisraketten onledig hielden; zo gaf dat
aantal een indruk van dc reusachtige om-
vang van alleen al de Amerikaanse lucht-
macht) . Wij moesten ons in Woensdrecht
dus niet voorstellen dat alleen wij de last te
dragen hadden, of dat we iets heel bijzon-
ders waren op het gebied van bewapening.
De wing maakte deel uit van de 17th Air
Force, waarvan liet hoofdkwartier was op
dc luchtmachtbasis Sembach bij Kaiser-
slautern; ik kom daar nog over te spreken.
Er was een tijdschema voor de personele
opbouw: eind 1986: 30 man (gezirmen niet
meegeteld). Juli 1987: 150; december
1987: 650; juli 1988: 1175, december
1988:1300, de totale sterkte.

Op 1 oktober 1986 werd bij dc installatie
van het Amerikaanse voorbereidingsdeta-
chement in een speciale ceremonie de Stars

and Stripes naast de Nederlandse vlag ge-
heven op de Base - zo noem ik verder het
Amerikaanse deel van de Basis. Een histo-
rische gebeurtenis, met name gezien alles
wat daaraan was voorafgegaan, en het gro-
te doel dat daarbij voor ogen stond: het
vrijwaren van West Europa voor vernieti-
ging of overheersing door de Sovjets (en
ook - weten we nu - gezien alles wat er op
volgde).
Van dat moment af bevonden zich twee
zelfstandige militaire 'eenheden' op het ter-
rein van dc Basis: de Nederlandse ‘Dienst
Straalmotoren Werkplaats tevens vliegba-
sis Woensdrecht - zoals de of ciele bena-
ming luidde - en de Amerikaanse 486th
tactical missile wing. De Nederlandse
commandant bleef echter formeel ook ge-
zag voeren over het Basisdeel dat door de
Amerikanen werd gebniikt. Hoe dat pre-
cies werkte is me nooit duidelijk gewer-
den, maar ik heb herhaaldelijk gemerkt dat
de Nederlandse commandant in bepaalde
gevallen dat gezag ook opeiste als er iets
gebeurde wat hem niet beviel.

persoonlijke contacten

Op 6 november 1986 maakte ik voor het
eerst kennis met een of cier van de US Air
Force. 'Colone1' (maar geen ‘full colonel‘,
dus in Nederlandse termen een 'Overste')
Brian Fullerton kwam zich voorstellen. Hij
had opdracht de komst van de Wing voor
te bereiden. Brian (al gauw noemden we
elkaar, op zijn Amerikaans, bij de voor-
naam) was getrouwd met een Nederlandse,
Hendrika. Ze hadden toen twee kinderen,
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in de tijd dat ze hier waren kwam er een
derde bij, mijn vrouw en ik hebben de
doop en het daaropvolgend Amerikaanse
doopmaal meegemaakt, een mooie herin-
nering. Hendrika's in dc VS wonende
moeder hebben we ook enkele malen ont-
moet. Brian sprak wat Nederlands, ver-
stond het perfect. Ideale guur dus om dc
weg te bereiden voor een Amerikaans le-
geronderdeel waarvan de taak zacht gezegd
in Nederland omstreden was. Het was een
aardige jonge kerel, een jaar of vccrtig
denk ik (ik was toen zelf vierenvijftig). Hij
stond voor een moeilijke taak; het was echt
pionierswerk wat hij te doen had: proberen
overal die deuren open te krij gen waarach-
ter hij medewerking nodig had. Hij heeft
wel eens heel in het algemeen verteld dat
het niet mee viel. Je moet je het eens voor-
stellen. Hij kwam in een voor hem wild-
vreemd land; hij zal hier wel eens op va-
kantie geweest zijn vanwege zijn schoon-
familie, als toerist dus, maar vruchtbare
contacten leggen met autoriteiten met een
andere cultuur teneinde iets tot stand te
brengen is effe wat anders. En dan moest
hij van de grond af de komst van een le-
geronderdeel gaan voorbereiden, met als
enige instrument het plaatsingsbesluit van
de Nederlandse regering en de bouwplan-
nen, waarbij de Genie optrad als bouwheer,
met Fullerton als veitegenwoordiger van
de toekomstige gebmiker. Fullerton moest
natuurlijk ook de huisvesting van al die mi-
litairen voorbereiden, waarbij in eerste in-
stantie gedacht werd aan huren in dorp en
omgeving. Hoe, waar te beginnen? De ba-
siscommandant, toen Kolonel Schut (die a1
gauw ook voor mij ‘Hans’ werd) was na-
tuurlijk zijn eerste gesprekspartner, verge-
zelde hem ook bij zijn eerste bezoek aan
mij. Ik zal wel niet a1 zijn tweede ge-
sprekspartner zijn geweest, maar ik, dus
het gemeentebestuur, kwam al snel in het
vizier. Gelukkig was dc blokkade die de
raad in 1983 tegen medewerking had op-
geworpen toen al lang van de baan, dus ik
kon hem vrijelijk van dienst zijn. Mijn
vrouw en ik hebben veel heel prettig per-
soonlijk contact met hem en, toen zijn ge-

zin was overgekomen, ook met zijn vrouw
gehad; ze gingen wonen in Ossendrecht.
Op 5 IT13£iI'l 1987 was ik bij een openbare
bijeenkomst in een zaal in Hoogerheide,
waar Fullerton informatie verschafte over
mogelijk met de Base te sluiten contracten.
Dat die niet op alle behoeften, bijvoorbeeld
van levensmiddelen, van dc Base betrek-
king zouden hebben, was inmiddels wel
duidelijk: de bulk werd en gros bij bedrij-
ven elders ingekocht. De afspraak werd
gemaakt dat de Amerikanen een z.g be-
hoeftenlijst in zouden dienen bij een ‘con-
tracting of ce‘, dat aan de Plesmanlaan nr.
10 was gevestigd; de MIWO en de Bedrij-
venvereniging De Kooi zouden een lijst
van ondernemers indienen; zo zouden za-
kenpartners dan elkaar moeten vinden.
Ook kwam even ter sprake de mogelijk-
heid dat er een supemiarkt bij de ingang
van de Base zou komen, zoals bij andere
Amerikaanse bases in Nederland ook wel
is gebeurd.

Toen er al het een en ander was voorbe-
reid, kwam er tot mijn verrassing - wist ik
veel hoe dat allemaal liep binnen de Air
Force - een nieuwe ster opdagen, die in
rang boven Fullerton stond: colonel (een
echte!) Dennis Redding (plm. 50), gehuwd
met Betty, zij gingen met dochter Cathy
wonen in de wijk Onderstal in Hoogerhei-
de, bijna onze buren dus. Ook met hen
kwam er hartelijk contact van huis tot huis.

En zowaar, daar kwam weer iemand boven
te staan: colonel Fred Miller, die op 30 au-
gustus 1987 zijn opwachting kwam maken.
Dat was dan dc echte commandant van de
Wing, zijn eerste Wingcommando ook,
maar een ietwat onzekere positie omdat het
niet vaststond dat de Wing ook operatio-
neel zou worden. In feite is ze niet verder
gekomen dan de opbouwfase, want najaar
1987 stagneerde de opbouw. Fred (plm.
55), iets fonneler dan zijn 'voorgangers'
maar toch ook erg aardig, en Marilyn gin-
gen wonen in Putte; ook met hen hadden
we uitstekende en gezellige contacten; hij
is de laatste of cier die ik lang na het ver-
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trek van de Amerikanen uit Woensdrecht
nog telefonisch gesproken heb.
Intussen verminderden uiteraard de forme-
le contacten met Brian Fullerton; zelfs
Hans Schut wist niet precies waar die in de
organisatie gebleven was; wel een beetje
navrant voor iemand die zoveel goed pio-
nierswerk verricht heeft. Maar zo gaat het
in de US Air Force hiérarchie, dat zal in
andere legers niet anders zijn. Op 20 no-
vember 1987 vierden we bij de Fullertons
Thanksgivingday, met de gebruikelijke
kalkoen, en op 9 januari 1988 namen we
bij hen afscheid wegens zijn vertrek naar
Sembach, waar hij full colonel zou wor-
den.

Tenslotte, om de lijst eompleet te maken,
kwam als een soort hekkensluiter colonel
John Fer, Vietnam veteraan, die jaren daar
in een gevangenis heeft gezeten met alle
ellende van dien. Hij en zijn vrouw Nancy
waren heel godsdienstig, hetgeen hen on-
getwijfeld door die verschrikkelijke perio-
de heen heeft geholpen. Nancy was ook in
de Base-parochie heel actief. Wij hebben
haar hartelijk meeleven in zware tijden
persoonlijk ervaren. Ik zal dat nooit verge-
ten.

Wij zijn vaak op de Base te gast geweest.
Met name bewaar ik de beste herinnerin-
gen aan dc r.k kerkdiensten die daar ge-
houden werden. De sfeer was zo hartelijk
en informeel, in de dienst werd voorgegaan
door een te dikke priester, father Wheeler,
die echter bij de 'preek' a1 heen en weer
Wandelend (dat schijnt in Amerika en el-
ders veel voor te komen heb ik later ge-
merkt) op een heel aansprekende manier
zijn boodschap wist te brengen. En na af-
Ioop natuurlijk iets gezelligs. Je kon echt
merken dat hier ritueel en sociaal gevierd
werd een samenwerking van pioniers. Hier
was de kerk nog echt leefgemeenschap.
Ook ben ik vaak bij meer formele bijeen-
komsten op de Base geweest. Men liet dui-
delijk merken dat zij mijn aanwezigheid op
prijs stelden; door mijn tegenwoordigheid
voelden ze zich verbonden met de pIaatse-
lijke bevolking, deel van het Nederlandse
volk, mede waarvoor ze werkten. Eemnaal
heb ik voor een nieuwe lichting militairen
die pas op Woensdrecht waren aangeko-
men een inleiding over de regio gehouden.
Op 27 mei 1988 aanhoorde ik een speech
van wingcommander Miller tijdens een
formele parade bij gelegenheid van Memo-
rial Day.
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Zondag 29 mei ging ik met een afvaardi-
ging van de Wing naar de American War
Cemetry in Bergen op Zoom, waar father
Wheeler even indrukwekkend als cenvou-
dig een korte overweging hield.

De opperofiicieren werden geacht aan en-
tertainment te doen, zowel bij hen thuis als
op de Base. De dames van de of cieren
hadden daarin uiteraard een groot aandeel,
maar zij hadden ook zelf een bijzondere
taak: evenementen organiscren, waarvan
de opbrengst naar een liefdadig doel ging.
In de VS is dit een veel voorkomend ver-
schijnsel, dus dat werd op de Base ook met
verve beoefend. lk heb nog een mooie
handgemaakte en -beschilderde kandelaar
staan die ik daar gekocht heb.

Zaterdag I0 januari I987 reden mijn
vrouw en ik door de sneeuw naar de US
Air Force basis Sembach bij Kaisers1au-
tem, uitgenodigd door de commandant van
de 17th Air Force, generaal Pascoe, voor
een Nieuwjaarsreceptie, waar wij ook de
Fullertons troffen. Hans Schut moest ver-
stek laten gaan omdat kon tevoren hun
zoon een emstig ongeluk had gehad, waar
hij overigens goed van is hersteld. Het was
interessant eens te zien hoe een operatione-
le Amerikaanse basis er uitziet. Die zijn
overal op de wereld praktisch hetzelfde,
zodat de militairen, die nu eenmaal vaak
verkassen, telkens zich snel thuis kunnen
voelen; ook Woensdrecht was zo gepland.
Zelfde soort gebouwen, inrichting, meubi-
lair (alles naar rang en stand uiteraard, ie-
mand van een bepaalde rang wist precies
wat hij /zij te verwachten had) voedsel,
winkels, noem maar op. Op onze logeer-
kamer werden we verrast met een persoon-
lijk welkomstkaartje van de commandant
en zijn vrouw. Ook was het leuk eens mee
te maken hoe het er op zo'n Nieuwjaarsre-
ceptie aan toe ging: een goede mix tussen
informeel en formeel, optreden van de US
Air Force kapel tijdens het diner dansant in
gekleed tenue. De volgende dag, zondag,
werd het normaal geacht dat je deelnam
aan de Mis, waarna een uitvoerige brunch

werd geserveerd. Daarna zouden we weg-
rijden, maar de auto sloeg niet aan, onmid-
dellijk boden meerderen aan om ons aan te
slcpen, waarop dc reis kon beginnen. We
hebben nogal wat afgezien vanwege de
slechte wegconditie en verkeerd rijden, en
we beloofden elkaar dat we zo'n reis niet
nog eens onder die omstandighedcn zou-
den doen; het was toch een afstand van
zo'n 450 KM!
Maar het volgende jaar was het op vrijdag
22 januari zo'n mooi weer dat we toch
weer naar Sembach afreisden. Alles ging
prima. Nu waren de echtparen Miller en
Schut present. De zondag hebben we door-
gebracht met de Fullertons. De volgende
dag.... sneeuwde het. Toch weer een moei-
lijke en lange reis huiswaarts.

Op 13 - I6 september 1987 heb ik deelge-
nomen aan een door de 17th Air Force aan
een aantal burgerlijke overheidspersonen
uit Duitsland en twee uit Nederland (de
heer Houwen, kabinetschef van de Com-
missaris der Koningin, en ik) aangeboden
vliegtrip naar diverse bases. Op elke basis
werden we of cieel ontvangen en was er
een 'brie ng' en een show van materieel.
We hadden zelfs de eer kennis te maken
met de commandant van Air Force afde-
ling West Europa, een viersterrengeneraal
(Generaal Pascoe had er ‘maar’ twee!) die
ons zoals gebruikelijk vertelde ‘what we
are doing, how and why‘. Een van de din-
gen die me tijdens de trip opvielen was
weer de mix van formele gebmiken - ik zie
nog het hele gezelschap oprijzen toen een
adjudant aankondigde: the general is on his
way - en joviale omgang tussen 'hoog‘ en
'laag‘, vooral dan van hoog naar laag.
Hoogtepunt was het bezoek aan de basis
bij Cagliari op Sardinie. We kregen zoals
gebruikelijk een briefing door de (Italiaan-
se) basiscommandant, die Engels sprak
met zo'n Italiaans accent dat ik dacht: man
praat toch Italiaans, dan versta ik er ten-
minste wat van. We hadden ‘s avonds een
diner met een alleraardigste folklore show
op een binnenplaats van een bocrderij met
hele gezinnen met jonge kinderen en al er
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om heen, tot over twaalven. Die avond was
het mijn beurt om een dankspeechje te
houden (bij elk diner was iemand van ons
gasten de klos, de Duitsers deden het alle-
maal in het Duits, ik koos Engels ui-
teraard). Het was zo'n sfeervolle bijzondere
happening dat ik op slag verliefd werd op
Sardinie (vandaar dat mijn vrouw en ik on-
langs een maand daar hebben doorge-
bracht). De volgende ochtend ging ik voor

het ontbijt een wandeling in dc omgeving
maken - we zouden na het ontbijt weer ver-
trekken en ik moest toch iets van Sardinié
gezien hebben - ik raakte een beetje dc
weg kwijt en kwam dus te laat in de ont-
bijtzaal; tot mijn ontsteltenis had men daar
op mij zitten waehten, want het was een
werkontbijt, met uitleg en zo! Beetje pijn-
lijk. Ze zullen wel gedacht hebben: wat een
luiwammes.

IX. HET EINDE

Op 21 oktober 1987 landde voor het eerst
op Woensdrecht het toen grootste trans-
portvliegtuig ter wereld, dc C 5, met de
eerste exemplaren van de mobiele lanceer-
inrichtingen; Zij werden gestald in de in-
middels gereed gekomen bunker. Je zou
denken: binnenkort komen de gevreesde
wapens dan toch echt. Niet dus.

Want ten langen leste werd er toch nog,
voor ons nét op tijd, op 8 december 1987
een wapenbeheersingsovereenkomst, het
INF akkoord, gesloten tussen de VS en de
SU, die inhield dat zowel de SS 20 als de
kruisraketten zouden worden verwijderd
resp. niet geplaatst. Dat braeht mee het
einde van de Amerikaanse aanwezigheid
alhier. Dat betekende niet alleen het opge-
ven van een half opgebouwde eenheid -
menselijk, gebouwelijk, materieel - maar
voor vele gewone manschappen ook terug-
keer naar de VS en werkeloosheid! De
afscheidsbijeenkomsten van de opperof -
cieren in mei/juni 1988 hadden dan ook
een hoog enerzijds-anderzijds gehalte: fan-
tastisch dat we ons eigenlijke doel, veilig-
heid en ontwapening, hebben bereikt, maar
jammer dat deze enthousiaste club nu weer
uit elkaar moet. Dennis Redding zei, toen
hij mij op Amerikaanse wijze omarmde:
Woensdrecht zal altijd een ‘soft spot’ in
mijn hart houden. En Marilyn Miller ver-
telde eerlijk tijdens het afscheidsdiner dat
zij bij de opbouw van de Wing telkens
dacht: als we nog maar mogen meemaken,
dat... en later: dat... Heel menselijk en in-

voelbaar allemaal. Maar de dingen zijn zo-
als ze zijn, en de vreugde over de geslaag-
de tactiek in het gigantische machtsspel
overheerste duidelijk.

Op 3 juli 1988 kwam een SU militair op
bezoek om officieel te constateren dat er
zich in Woensdrecht geen kruisraketten
bevonden; colonel Fer nam de honneurs
waar. Hij vertelde later dat het bezoek lan-
ger had geduurd dan was voorzien; er was
uiteraard niets gevonden, maar toch was er
iets wat anders was dan in het voorgedn1k-
te formulier van de Rus stond; die had
daarom de grootste moeite om de inspectie
formeel rond te krijgen. Typisch voorbeeld
van Sovjet dirigisme.
Op 3 augustus I988 was de militaire cere-
monie ter gelegenheid van de de-activering
van de Wing.
Het doek viel.

Russische inspectie. Rechts colonel John Fer
F010: Bogaerts collectie ANEFO
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X. EPILOOG

Maar dit alles is niet alleen maar geschie-
denis. Er is wel degelijk wat van overge-
bleven. Sterker nog: het is dc aanzet ge-
worden van een nieuwe ontwikkeling.
Want de gebouwen, voor de Amerikanen
neergezet met het oog op de kruisraketten -
kantoorgebouwen, logies, restaurant, bun-
ker - hebben niet alleen een nieuwe be-
stemming gekregen maar zijn mede aanlei-
ding geweest voor aanwijzing van de Basis
als plaats waar alle opleidingen van dc Ne-
derlandse luchtmacht zouden worden ge-
concentreerd. De gebouwen zijn dus niet
afgebroken, maar er zijn integendeel vele
nieuwe bijgekomen, ingezet voor allerlei

nieuwe activiteiten en gebnlikers. In een
tijd van versobering van het leger en dus
ook van de luchtmacht (denk aan de nade-
rende sluiting van de vliegbasis Twente!)
heeft de Basis het geluk gehad juist een
nieuwe bloei door tc maken, en is de toe-
komst van de Basis voor lange tijd veilig
gesteld. En dat is uiterst belangrijk voor de
werkgelegenheid en de groei binnen ge-
meente en regio. Door beplanting is de be-
bouwing van het zuidelijk deel van de Ba-
sis aan het oog onttrokken; ook landschap-
pelijk is er dus winst behaald.
Z0 is er - eens te meer - uit iets kwaads iets
goeds voortgekomen.

¢-.4».-.—-_-.-_-.-_~_ ~_—_-.~_.+i~_.~v»-~n-..+‘»i¢~_,+i»i+¢»_4A.-.-_-~»~...~_-.~_.-~.--.4
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Van vroeger en nu
door Corné Brugrnan

Van simpel afval naar groots geldelijk gewin

Ik was in mijn tuin aan het spitten, toen ik
plotseling op een stuk ijzer stootte.
Bij dieper graven kwam er tot mijn verba-
zing steeds meer ijzer te voorschijn.
Verbaasd riep ik Jan mijn oude buurman
erbij, die op dat moment ook in zijn moes-
tuin werkte.“Kijk nou toch eens, wat ik
hier opgraaf?”
Jan kwam enigszins moeizaam - zoals be-
jaarden veelal lopen - naar onze erfaf-
scheiding. Hij ging er eens goed voor over
onze sehutting staan leunen.

Hij begon a1 snel te lachen en zei: “Da’s
vast van Piet die hier vroeger woonde. Die
begroef alles wat jc niet meer kon gebrui-
ken in zijn tuin en zo te zien zijn dat dc
resten van zijn oude Leuvense stoof die hij
kort na de oorlog wegdeed. Omdat-ie was
gebarsten”.
Jan kwam er vervolgens speeiaal voor om-
lopen naar mijn tuin, nieuwsgierig gewor-
den door mijn vondst uit het ijzertijdperk
van bijna 60 jaar geleden. Na een tijdlang
de stukken ijzer te hebben bekeken, was hij
er zeker van. Dit waren de resten van de
Leuvense stoof van Piet, die tot 25 jaar ge-
leden op het erf leefde dat wij nu bewonen.
“Vond Piet dat normaal om zoiets te be-
graven? “ vroeg ik aan Jan.“Om zo maar
grote stukken oud ijzer in de grond te stop-
pen?” Jan lachte giechelend. Ik meende dat
er heimwee naar vroeger in zijn stem
klonk. “Ja zeker, dat vonden we toen alle-
maal heel erg normaal", vertelde hij ver-
volgens als inleiding op een lang verhaal
dat volgde.
Hij had waarschijnlijk ook gemerkt, dat
mijn vrouw verse kof e had gemaakt en
intussen voor ons aan het inschenken was.
Ook zij voelde aan, dat er een lang gesprek
ging volgen.
“Vroeger deden we niks weg, niets was
trouwens oud. Je had je eigen spullen of je
erfde spullen en daar deed je een leven

lang mee. Als het kapot ging werd het sim-
pelweg weer gemaakt. Alleen als het echt
niet meer gemaakt kon worden, ja dan
werd het weggedaan.
Saver bestond toen nog niet en vuilnisop-
haaldiensten waren er ook niet zoals nu.
Bovendien had je amper huisvuil, want al-
les wat je kocht was niet verpakt of zat in
materiaal dat je gewoon kon verbranden.
En dat laatste deden we in onze kachels en
fornuizen, die heel het jaar branden moes-
ten om te kunnen koken. En om zomer en
winter, heel de dag warm water beschik-
baar te hebben. Wat je in de kachel of het
keukenfomuis niet verbrandde, spaarde je
op en dat verbrandden we op een hoop in
onze tuin. En wat niet brandbaar was, ja
daarvoor groeven we een diepe kuil in on-
ze tuin en we gooiden daar alles in. Zo
verging het ook de kapotte Leuvense stoof
van Piet”, zei Jan. “Da’s nu wel anders!”
concludeerde ik op mijn beurt. “Toen wij
hier kwamen wonen werd nog al ons vuil
opgehaald door de gemeente. Huisvuil
door dc vuilniswagen en grof vuil tweewe-
kelijks of meer met een vrachtauto. Je be-
taalde daarvoor toen enkele tientjes per
jaar aan gemeentebelasting (riool en reini-
gingsrechten ) en je raakte alles zonder
problemen kwijt. Ook je tuinafval, zoals
snoeihout bijvoorbeeld, nam de gemeente
zonder problemen mee”.
Voor ik het in de gaten had zaten Jan en ik
urenlang te ouwehoeren over de gemeente
en over het vuil. Over de regels die kwa-
men en gingen. Over dat je zelfs nu in je
eigen achtertuin, je eigen tuinafval niet
meer mag opstoken, terwijl het toch ge-
woon organisch afval betreft.
Terwijl vroeger iedereen alles op die ma-
nier verbrandde ergens op een hoop in de
tuin of in een oude ton, die je daarvoor
speeiaal altijd achter in je tuin klaar had
staan.
Jan heeft me een geheugen!
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Hij begon verder te vertellen over de vuil-
nisemmers die er eerst waren. Toen over
de vuilniszakken van plastiek die we moes-
ten kopen met opdruk van dc Gemccnte
Woensdrecht, “want als je die niet gebruik-
te, namen ze je vuil niet meer mee vanaf
een zeker moment".
Mensen konden echter toen nog wel zo-

veel vuil meegeven als ze wilden en wat
niet in een
zak kon,
werd ook
nog apart
opgehaald
door het
grofvuil.
Later kwa-
men de kli-
ko’s, eerst
een contai- ’§’_,V\§'*J_L ,€_ _
ner met een
schot erin,
voor het
scheiden

\

van gewoon

GFT-afval .
“Per huis
kregen we maar l kliko, wat ook vreemd
was, want niet iedereen woonde zoals ik
allenig”, zegt Jan. Ook werd er geen on-
derscheid gemaakt naar oppen/lak van een
perceel, wat ook vreemd was. Immers hoe
groter je tuin, hoe meer tuinafval je hebt.
Omdat één kliko voor veel mensen niet ge-
noeg was, kon je zelf ook je oveiige vuil
brengen naar het start, wat ze nu deftig een
milieustraat noemen. “En daar is het ge-
donder mee begonnen,” aldus Jan, “want
dat hele milieu is een melkkoe voor de
gemeente geworden, waarmee ze de bur-
gers bedonderen. Ga maar eens na, hoe ze
met je voeten rammelen! Ze hebben een
steeds grotere hofhouding en berekenen al
hun stijgende kosten sinds die tijd door aan
de burger. Onroerend zaakbelasting en mi-
lieu groeien harder dan gezinsinkomens en
de in atie. Schandalig is dat eigenlijk.”
In herinnering werd de milieustraat door
ons samen op een rijtje gezet.

’ ‘J J’ _ > ..

M 4 danig in min-
) ' ‘ I dering brach-

I g '6 S

’ T 9 ‘J Q’ meente deed
de vuilnisop-

__ l ! ‘ haaldiensten
vuil en voor ‘J ~ ‘ ¢a~I'¢ over aan Sa-

lneens was deze nieuwe srorr er zomaar.
Plotseling, in het belang van ons als bur-
ger!
Want doordat we als burgers zelf ons vuil
nu weg gingen brengen en bovendien ons
vuil als gescheiden afval gingen aanbieden,
bespaarde dit de gemeente veel geld werd
ons verteld.
Geldbesparingen die ze derhalve niet aan

MR de burger in
rekening be-
hoefdcn te
brengen.
Maar ook
nooit als zo-itI5;;

ten op de jaar-
lijkse legesl

'1 Dat duurde
niet lang,zi- want de ge-'\

ver.
Die toen sa-

men met dc gemeenteraden bcdachten dat
de milieustraten alleen voor eigen volk be-
doeld waren. En dus niet voor illegale stor-
tingen door mensen uit andere plaatsen of
voor mensen verblijvend op de campings
in onze regio. Daarom kwamen er dus pas-
jes per woning in onze gemeente, die via
een slagboom onbegerkt toegang beloof-
den aan het eigen volk Zo behoeft u als
inwoner van onze gemeente niet mee te be-
talen aan de vuilverwerking van oneigen-
lijke storters, liet de gemeente ons vol
overtuiging weten en ook dat dnikte onze
kosten. “Dat duurde ook niet lang”, ver-
volgde Jan.
Inderdaad hij had gelijk, de pasjes bleken
opeens per januari slechts een tegoed te
kennen voor nog maar 12 gratis stortingen
per jaar. “Dus spaarden we ons vuil op en
deden aan carbage-pooling met de buren"
zeg ik (Jan kijkt vreemd op bij dit Engelse
begrip, maar reageert niet). Om beurten
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brachten we op onze aanhangwagentjes -
ons karretjes- , ons wekelijkse gezamenlij-
ke vuil nu bij toerbeurt naar de mili-
eustraat. Tot dc nanciéle mensen van Sa-
ver samen met de gemeente bcdachten, dat
het tijd was voor de volgende incassoron-
de: onze pasjes hadden plotseling slechts
een tegoed voor maar drie gratis stortingen
per jaar en voor alle volgende keren moest
10 euro betaald gaan worden. Ongeacht of
je per keer een klein zakje snoeihout braeht
of een hele kar vol.Ongeacht of je in een
vrijstaand huis woont met een groot gezin
of alléén in een rijtjeshuis. Ook het gratis
thuis athalen van grofvuil werd vervolgens
afgeschaft.
“En de volgende stap kunnen we nu ook al
voorspellenl ”, vervolgde Jan zuchtend.
Want in de BN had Jan gelezen dat de ge-
meente volgens Vie Huijgens een op-
brengst had begroot op basis van re ver-
wachten betaalde srorringen. Een begro-
ting die ze niet blijken te behalen. “Dus
hebben ze nu een gat in de begroting! Ze
begroten gewoon een gewenst extra jaarin-
komen voor allerlei nieuwe uitgaven die ze
zich menen te moeten veroorloven. In dit
geval op basis van ons vuil en beseffen niet
dat de burger daar niet in trapt. Zeker als je
niet een grotere vervuiler geworden bent,
wil je ook niet meer voor betalen dan wat
altijd normaal was.”
Inderdaad, ook ik moest constateren dat ik
tegenwoordig daarom mijn teveel aan vuil
eerst naar de kliko’s van de buren breng
die nog ruimte over hebben. En dat ik ook
met familie, vrienden en kennissen af-
spreek hoe we van elkaars Saverpasje sa-
men optimaal gebruik kunnen maken, voor
3 gratis beurten storten. Ik bekende Jan
ook, dat ik zakken tuinafval en dergelijke
sindsdien meeneem, als ik naar familie op
bezoek ga buiten onze regio.
“Want rechtsongelijkheid bestaat er volop
in ons land”, was mijn conclusie. “lmmers
in andere regio’s kennen ze geen pasjes-
systeem ofbeperkingen zoals van Saver “
Zuchtend vraag ik aan Jan, waar het naar
toe gaat met ons vuil dc komende jaren.

Hij weet het antwoord. “De maatschappij
is niet maakbaar en te plannen, zoals de re-
kenmeesters van de gemeente en Saver
denken. En dc mensen laten zich ook niet
meer wijs maken dat vuil onevenredig
meer is gaan kosten als gevolg van veran-
derende regelgeving, met andere woorden
als misleidend argument aangcwend wordt
om extra inkomsten te verkrij gen voor stij-
gende gemeentelijke uitgaven. Mensen zul-
len weer tenigvallen op oude gewoonten,
dus naar het bcgraven in dc tuin van groot
vuil”.
“Of erger”, opper ik, “ ze gaan misschien
wel illegaal storten in de bossen en de slo-
ten”.
Mijn oude buurman Jan besluit, dat het al-
lemaal niets uitmaakt.
“We zullen elk jaar meer moeten gaan be-
talen voor dc stijgende kosten van dc ge-
meentelijke reinigingsdiensten en we krij-
gen als burger elk jaar minder voor ons
vuilnisgeldl Ze verzinnen gewoon steeds
nieuwe regels en argumenten die - moeilijk
controleerbaar- in geld vertaald worden,
dat wij als burger moeten betalen”
Jan blijkt tot mijn enorme verbazing ook
zijn eigen archief te bezitten. Een dag na
ons gesprek komt hij met bewijs ons huis
binnenvallen. Hieruit blijkt dat in de begro-
ting van de gemeente (Hoogerheide) in
1960 een inkomen werd vermeld “wegens
door dc gemeentelijke reinigingsdienstcn
verstrekte diensten” van 3.334,50 gul-
den.ln het jaar 2000 beraamt de gemeente
een inkomen uit afvalstoffenhef ng van
471 gulden per woning en dus “een post
baten voor afvalverwijdering en —
veiwerking van 3.794.483 gulden”.
Een stijging maar liefst met een factor
1.134! lk reken mijn eigen inkomen snel
na.
Sinds 1960 is mijn inkomen ook fors ge-
stegen, maar slechts met een factor I9.
“lk denk dat ik vanaf morgen in mijn tuin
hele diepe putten ga graven”, zeg ik tegen
Jan”. Want ik stort liever in mijn tuin, dan
op de bodemloze bankrekening van onze
gemeente.”
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Stichting De Brabantse Wal bestaat tien jaar
door W1‘//em de Ween‘

Positieve promotie van een aardkundig monument in onze streek

De Brabantse I/Val is een aard/tzmdig monument. De Wal slingert van Steenbergen langs Ber-
gen op Zoom en Woensdrecht naar de grens met Belgié'.De Brabantse Wal valt mensen van
buiten de regio 0p als :e uit de auto oftrein het dorp Woensdrecht tegen de bult zien liggen.
De hoagteverschi//en zijn voor Nederlandse begrippen groot: tot 22 meter langs de steilrand
en als hoogste pun! 3 9.1 m boven NAP ten ooslen van Putte. De vergezichten van en naar de
polders zijn magn(' ek.'

Steeds meer mensen ontdekken het gebied
voor een wandeling of ctstocht en een
aangenaam verblijf. Op de Brabantse Wal
liggen vele landgoederen. bijvoorbeeld
Ravenhof en Mattemburgh die als monu-
menten gcklasscerd zijn en een bezoek
waard, zeker voor de tuinliefhebber. Hoog
en laag, nat en droog, zand en klei, bos en
hei, kreken en polders: de grote variatie
maakt dc Brabantse Wal tot onderdeel van
de ruggengraat van de natuur in Nederland.

Ook cultuurhistorisch is de Brabantse Wal
ccn waardcvol gebied dat door dc vele oor-
logen en overstromingen een bewogen ge-
schiedenis kent. Maar het is ook een
kwetsbaar landschap dat in zijn schoonheid
aangctast werd en hclaas nog steeds wordt.
Door de strategisehe ligging tussen Ant-
werpen en Rotterdam nodigt het uit tot in-
vullingen die het bijzondere karakter verlo-
ren doen gaan.
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Witte vlek

Op 29 augustus 1995 voegde daarom een
aantal heren zich bij notaris Barrevoets in
Ossendrecht om een stichting op te richten
onder de naam “De Brabantse Wal”. Zij
waren gevolmachtigd door de natuur- en
milieuverenigingen Namiro en Benegora
en door dc heemkundekringcn Zuidkwar-
tier en Halchterth om tot deze daad te ko-
men. Nu, tien jaar later, kan niemand,
welwillend of kwaadwillend, om de waar-
devolle natuur en cultuurhistorie van dit
bijzondere natuurgebied langs de zoom van
West-Brabant heen. De Brabantse Wal
staat op de kaart en roept bij veel mensen,
ook bij toeristen van buiten dc streek, een
positief gevoel op.
Henk van Aert en Adri Verswijveren
(Halchterth), Chris Flipsen en Leo Tim-
memians (Zuidkwartier), Jim de Blank en

Hub Juijn (Namiro), Ton van Rijen en Wil-
lem de Weert (Benegora) waren de compa-
ranten bij dc oprichting. Zij troffen elkaar
regelmatig bij vergaderingen en hoorzittin-
gen waarop meestal een bedreiging van de
Brabantse Wal aan de orde was. Het
grensgebied van Brabant, Zeeland en
Vlaanderen was en is voor veel plannen-
makers blijkbaar een witte vlek op de kaart
die nodig ingevuld moet worden met eco-
nomische activiteiten. Voorbeelden waren
destijds de aanleg van autosnelweg (A4 of
Zoomweg) door de polders en de mogelij-
ke bouw van een logistiek centrum (LPO)
ten Westen van Ossendrecht en een racecir-
cuit ten oosten van Reimerswaal. Er was in
de jaren daarvoor onherstelbare schade aan
(het zicht op) de Wal toegebracht met bij-
voorbeeld dc aanleg van de Bergse Plaat.

Duurzame ontwikkeling

Op deze bijeenkomsten en bij informele
contacten bleken de twee natuur- en mili-
euverenigingen en de twee heemkunde-
kringen vaak op één lijn te zitten en het-
zelfde standpunt te delen wat de bescher-
ming van de Brabantse Wal betreft. Ze wa-
ren tegen grootschalige en milieuvervui-
lende ontwikkelingen die het landschap
van de Brabantse Wal verder aantasten. De
vier verenigingen werden door dit stand-
punt vaak als “tegenliggers” afgeschilderd,
als clubs die allerlei “modeme ontwikke-
1ingen”en “economische groei” tegen wil-
de houden. Het begrip “duurzame ontwik-
keling” was tien jaar gelcden nog niet zo
ingeburgerd als nu. Hoewel, anno 2005 is
de geineenteraad van Woensdrecht nog
steeds niet overtuigd van de positieve,
maar kritische, intentie van Benegora en
Namiro en trok hun subsidie in (1).
Duurzame ontwikkeling was dus het doel
opdat er voor het nageslacht wat te genie-
ten blijft. Letterlijk staat er in de oprich-
tingsakte: “De stichting hee ten doel de
Brabantse Wal een ruimere bekendheid re
geven en tevens de natuur- en culinar-
waarden van het landschap van de Bra-

bantse Wal die waardering te geven die zij
verdienen en voorls a1 hetgeen daar!/nee
rechtsrreeks Qfzjjdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord. De stichting
rracht haar doel onder meer re bereiken
door het uitzerten van wandelingen op en
rond de Brabantse Wal. "(2)
Als eerste daad zette de stichting, met sub-
sidie van de toenmalige gemeenten Os-
sendrecht, Woensdrecht en Halsteren,
langs de steilrand zes wandelroutes uit. Ze
werden met bordjes en palen gemarkeerd
en op het startpunt voorzien van een in-
formaticpaneel. De wandelingen werden in
een gids met achtergrondinformatie be-
schreven (3). De eerste oplage van 6000
stuks was als binnen twee jaar uitverkocht,
De opbrengst van de gids, die in 2003 zijn
derde en geheel herziene druk (in kleur)
beleefde, is nog steeds het werkkapitaal
van de stichting. Enige tijd later kwam er
met medewerking van dc stichting een
etsroute langs de Wal door de gemeente

Woensdrecht en weer wat later ook door de
gemeente Bergen op Zoom (4).
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Aardkundige waarden

Het is nog niet zo lang gelcden dat er voor van het landschap en de natuur. Zowel de
aardkundige Waarden in Nederland nauWe- overheid als maatschappelijke groeperin-
lijks belangstelling bestond. Donken, wie- gen begonnen actief aardkundige waarden
len, meanders, ze werden zonder mededo- te beschermen, ook in West-Brabant. Het
gen opgeniimd, verdwenen uit ons land- cultuurhistorisch onderzoek van West-
schap. Hub Juyn was in 1978 in de eerste Brabant door J. Renes in 1985 gaf een in-
uitgave van de Tijding, het periodiek van ventarisatie van landsehapselementen die
heemkundekring het Zuidkwartier, nog een tot ons erfgoed behoren (7). In hetzelfde
roepende in de woestijn toen hij repte over jaar verscheen een studie van G. Gonggrijp
de waarde van de Brabantse Wal (5'). Jaren naar de meest waardevolle aardkundige ob-
later noemde een wethouder in Ossend- jecten van Noord-Brabant (8). Daartoe re-
recht de Brabantse Wal nog “diejen oop kende hij in West-Brabant ondenneer de
zaand” en betitelde een wethouder in Ber- kreken en slikken in het westelijk zeeklei-
gen op Zoom het Verdronken Land van het gebied, de beekdalen ten zuiden van
Markiezaat aan de voet van de Wal als een Roosendaal en Breda, oude turf- en moe-
nutteloze slikvlakte, terwijl het de meest rasgebieden als de Maatjes bij Achtmaal,
waardevolle schorren en slikken van de stuifzanden met vennen zoals ten oosten
Oosterschelde betrof. Intussen slotcn de van Ossendrecht én de steilrand bij Bergen
Oesterdam en de Markiezaatskade de Bra- op Zoom. In 1999 maakte het ministerie
bantse Wal af van het getij en ging de van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
unieke natuurlijke overgang van zoet naar een basiskaart Aardkundige Waarden van
zout verloren. Zeebad De Duintjes was de- Nederland (9). Op de kaart werden de vol-
nitiefverleden tijd. gende gebieden in West-Brabant opgeno-
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Steilrand

Met de Brabantse Wal wordt in ruime zin
dc overgang bedoeld van de hoge zand-
gronden naar de lagere gelegen zeekleipol-
ders en in enge zin de steilrand, de muur,
die deze overgang markeert. De steilrand is
door zijn hoogte - bij Hoogerheide tot
maximaal 22 meter boven N.A.P. - een op-
vallend element in het landschap. Bij het
gehucht Kladde, ten noorden van Halste-
ren, bedraagt het relief nog maar enkele
meters en duikt de Wal weg in de onder-
grond. Op nationaal niveau maakt de Bra-
bantse Wal deel uit van Ecologische Hoofd
Structuur (EHS), zeg maar de ruggengraat

van de Nederlandse natuur. Problemen die
er in het gebied zijn, zoals dc verdroging
en de versnippering van de natuur, wil men
aanpakken. Overigens is er wel enige dis-
cussie over de begrenzing van het gebied.
Soms ziet een gemeente een stukje grond
liever niet als waardcvol aangemerkt om-
dat dat bijvoorbeeld stadsuitbreiding (Au-
gustapolder Bergen op Zoom), wegenaan-
leg (Randwcg Hoogerheide) of de bouw
van een bedrijventerrein (Driehoeven Os-
sendrecht en Auvergnepolder Bergen op
Zoom) belemmert.

Ontstaan

Over het ontstaan van de Brabantse Wal
wordt door wetenschappers nog steeds een
levendige discussie gevoerd (10). Er wordt
soms verondersteld dat er een breuk in de
ondergrond aanwezig is. Hoewel sommige
oude Iagen in de aardkorst hier een knik
vertonen is op grond van beschikbare geo-
logische gegevens een breuk nooit aange-
toond. Een andere theorie verklaart het
ontstaan van de Wal als gevolg van erosie
door de zee in het Eemien (l15.000 tot
130.000 jaar geleden). Een soort kli <ust
dus. Tegen deze opvatting pleit dat de
dichtstbijzijnde zeeafzettingen in het
Eemien een tiental kilometers ten Westen
van de Wal liggen. De Rijks Geologische
Dienst (11) en dr. Kasse (12) van de Facul-
teit der Aardwetenschappen van de Vrije
Universiteit Amsterdam vinden het aan-
nemelijk dat de Brabantse Wal ontstaan is
door rivierprocessen in het Pleistoceen (het
tijdvak van de lJstijden) dat zo’n 2 tot 1,6
miljoen jaar geleden begon. Toen vormde
het gebied een estuarium waarin Rijn en
Maas uitmondden. In dit estuarium werden

onder invloed van eb en vloed afwisselend
zand en klei afgezet (Formatie van Tege-
len). Door grootschalige bodembewegin-
gen verschoof de loop van Rijn en Maas
naar het noordoosten en verscheen de
Schelde in het gebied. Die komt uit Belgie
en mondde vroeger noordelijker dan nu uit
in de Noordzee. De Schelde heeft, enige
tienduizenden jaren lang, steeds wat zand
en klei van de Wal geknabbeld en de steile
wand, een zogenaamde terrasrand, achter-
gelaten. In de loop der eeuwen is deze rand
door erosie aangetast. Later, toen het war-
mer werd en de zeespiegel steeg (Holo-
ceen, 10.000 jaar geleden tot heden), heeft
de zee ten Westen van dc rand dikke Iagen
klei afgezet (Afzettingen van Calais en
Duinkerken). Daardoor is er van het fossie-
le Scheldedal aan de oppervlakte weinig te
zien. Het is bedolven onder een dik pakket
kustafzettingen. Alleen het water de Agger,
in de polder van Woensdrecht, is als res-
tant van een oude Scheldeloop zichtbaar in
het landschap achtergebleven.
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Natuur

De geologische processen hebben ertoe ge-
leid dat op korte afstand van elkaar geheel
verschillende typen landschap zijn ontstaan
met een waardevolle natuur. De Brabantse
Wal is niet alleen een overgang van hoog
naar Iaag. De Wal vormt ook de overgang
van zand naar klei, van droge naar natte
gronden en van zoet naar zout water. A1
heeft de laatste overgang aan kracht inge-
boet omdat door dc aanleg van dc Markie-
zaatskade (1983) het Verdronken Land van
het Markiezaat van de Oosterschelde werd
afgesneden. Het gebied tussen de kade en
de vrocgere kust kreeg, naast woningbouw
en recreatie, voor een deel de bestemming
natuur terug: het Markiezaatsmeer. Dit
meer is zoet geworden. Toen ook de Een-
dracht tussen Tholen en West-Brabant van

",5 ,

de Oosterschelde werd afgesloten en het
Zoommeer vormde (1987), verrninderde de
invloed van het zoute milieu verder. Z0
verloren de Prinsesseplaten ten zuidwesten
van Halsteren hun zoute milieu. Toch be-
vat dc bodem ter plekke nog voldoende
zout dat bijvoorbeeld planten als lamsoor
en zeekraal overleven. De waterkwaliteit
van het Zoommeer en het Markiezaatsmeer
Iaat te wensen over (13). Er gaan stemmen
op om deze meren van stromend zoet water
te voorzien vanuit het Hollands Diep (14)
of (met bijvoorbeeld doorlaatmiddelen)
van zout water uit de Oosterschelde. Op-
nieuw zout water en een beperkt getij toe-
laten, benaderen de verloren gegane situa-
tie het dichtst.
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Vergezicht op Ossendrecht, gerekend door J. Katzmann — BN/De Stem

Bescherming

De grote overgangen in het landschap zor-
gen voor een rijke natuur (15). Voor de
liefhebber van Wilde planten vormt de Wal
een eldorado. In de polder treft hij heel an-
dere soorten aan dan in de bossen en op de
hei. Zandgebonden planten, kleigebonden
planten, Zoetwaterplanten, planten die in
brak water wortelen, allemaal komen ze
voor, waaronder zeldzame. Ook de vogel-
rijkdom is enonri. Er zijn maar weinig
plaatsen in Nederland waar zo dicht bij el-
kaar zo veel soorten vogels voorkomen.
Ook hier geldt weer dat cle watervlakten en

kreekresten in het westen, heel andere vo-
gels trekken dan het bosgebied in het oos-
ten. En wat voor planten en vogels geldt,
telt ook voor insecten, reptielen, am bieen
en zoogdieren. In een rapport dat de natuur
van het Markiezaatsmeer en de Wouwsche
Plantage beschrijft (16) komen uitgebreide
inventarisaties voor van aanwezige ora en
fauna.
Met zo’n rijke natuur kan De Brabantse
Wal met gerust hart tot het Goud op het
Brabantse erf gerekend worden (17). Het
nationale belang blijkt uit het feit dat grote
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delen van de Wal onder dc Natuurbe-
schermingswet vallen en in het Natuurbe-
leidsplan (1999) als onderdeel van de rug-
gengraat van dc Nederlandse natuur gezien
worden. Ook intemationaal wordt het be-
lang van de Brabantse Wal als natuurge-
bied erkend. Het Markiezaatsmeer is in
1987 tesamen met dc Oosterschelde in de
lijst van waterrijke gebieden van internati-
onale betekenis (wetlands) opgenomen.
Het Zoommeer en de bossen op het hoge
deel van dc Wal vallen onder de Europese
Vogelrichtlijn die bedoeld is voor de in-

standhouding van alle in het wild levende
vogels in de Europese Unie. Het deel van
de Wal dat grenst aan de Kalmthoutse Hei-
dc is in een grensoverschrijdend natuur-
park opgenomen onder de naam:
Zoom/Kalmthoutse Heide (18). Het is
denkbaar dat in de toekomst grotere delen
van dc Brabantse Wal onder het Grenspark
gaan vallen, bijvoorbeeld ook de bossen
ten westen van de Putsweg. Dat zou de in-
ternationale status van de Brabantse Wal
verhogcn en dc kans op nieuwe ontwikke-
lingen ten gunste van de natuur vergroten.

Natuurontwikkeling

In het kader van het al eerder genoemde
Natuurbeleidpslan zijn natuurbescher-
mingsorganisaties (Brabants Landschap,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer)
bezig, met name aan de voet van de Wal,
gronden te venverven. De Noordpolder
van Ossendrecht, de Zuidpolder van
Woensdrecht en het zuidelijke deel van de
Augustapolder van Bergen op Zoom zijn
als natuurontwikkelingsgebied besteind.

Aangekochte landbouwgrond krij gt een ex-
tensief beheer, wordt omgezet in nat wei-
land of natuur. Ook in dc polders die wat
verder van de steilrand a iggen kunnen
boeren vrijwillig een steentje aan natuur-
ontwikkeling bijdragen. In de Halsterse
Auvergnepolder en Glymespolder bij Hal-
steren kunnen landbouwers een tegemoet-
koming krijgen als ze de randen van hun
akkers natuurvriendelijk beheren (19).

Bedreigingen

Ondanks deze positieve ontwikkelingen
zijn er bedreigingen. De beruchte vier v’s
die overal in Nederland toeslaan: verdre-
ging, verzuring, versnippering en verstede-
lijking.
De daling van de grondwaterstand — door
grootschalige waterwinning en versnelde
afvoer van de neerslag uit het gebied — is
overal op de Wal merkbaar. In hoeveire
soorten planten en dieren daardoor uit het
gebied verdwenen zijn, is niet exact vast te
stellen. Maar dat er schade is, staat vast.
De verzuring is voor een deel uit het bui-
tenland afkomstig. De bron hierbij is de
Antwerpse industrie, maar ook de land-
bouw in eigen streek levert een bijdrage.
De komst van grote mesterijen in de pol-
ders is in dit opzicht geen voomitgang.

De versnippering van de natuurgebieden
op de Wal hangt nauw samen met dc
voortschiijdende verstedelijking. V1ieg-
veld, spoorlijn, snelweg, leidingstraat, als-
maar uitdijende woonwijken en bedrijven-
terreinen lieten hun littekens na. De ligging
in de “Gouden Delta”, de economische as
Rotterdam-Antwerpen, veroorzaakt een
voortdurende stortvloed van plannen van
het megalomane Reimerswaalplan in de ja-
ren zestig tot het doortrekken van de
Zoomweg en de goederenspoorlijn in de
nabije toekomst. Zoals de Brabantse Wal
strijdtoneel was in dc Tachtigjarige Oorlog
en in de Tweede Wereldoorlog (Slag om
de Schelde), zo ligt het gebied nu in de
vuurlinie van de plannenmakers. Het is een
kwetsbaar gebied. Kwetsbaar omdat juist
het karakteristieke van het landschap, de
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zichtlijnen naar de open polders, door een
niet a atende reeks van plannen bedreigd
wordt. Zelfs de parels van de Wal, de
landgoederen op de hoge gronden, zijn niet
veilig, zoals recent blijkt uit dc mogelijke

aanleg van een goederenspoorlijn door het
gebied. En de ervaring leert dat dit zeker
niet het laatste plan zal zijn dat de Wal be-
dreigt.

Cultuurlandschap

Naast de overgang in natuurlandschap, is
de Brabantse Wal ook een overgang in het
eultuurlandschap. “Beneden liggen de pol-
ders met hun kleiige ondergrond. De we-
gen zijn recht, de pereelen hoekig. Hier re-
geert de orde en de regelmaat van het cal-
vinisme. Na de klim van soms meer dan
tien meter begint het andere Nederland De
reizfger is op het zand van Noord-Brabant,
in het katholieke deel van Nederland. Het
landschap is wat rommeliger en gevarieer-
der. Er staat veel bos, afgewisseld met
kleine akkers, de vvegen kronkelen", no-
teert journalist M. van den Broek in
199l(20). Een onderzoek naar hoe Zeeu-
wen het landschap in hun eigen provincie
ervaren, leert dat dc overgang van de delta
te Zuid-Beveland naar de Brabantse Wal
hoog gewaardeerd wordt. “Dit landschap
is uniek voor Nederland. " De onderzoe-
kers bevelen aan het gebied te vrijwaren
van woningbouw en verdere industriele
ontwikkelingtzl). Steeds meer wordt in
Nederland het pleidooi voor het behoud
van de open ruimte gehoord (22). Open
ruimte is een niet weg te denken onderdeel

van het Nederlandse landschap. Generaties
schrijvers, dichters en schilders lieten zich
erdoor inspireren. Toch is de voor Neder-
land zo karakteristieke open ruimte in ra-
zend tempo aan het verdwijnen. Elke stad
en elk dorp wil zijn eigen uitbreidingswijk,
bedrijventerrein en rondweg. Ook op de
Brabantse Wal. Het is daarom een goede
zaak dat overheden bezig zijn de cultuur-
historische waarde van het Nederlandse
landschap in beeld te brengen. Op de Cul-
tuurhistorische Waardenkaart Noord-
Brabant (23) worden de landgoederen van
de Brabantse Wal als “gebieden van top-
kwaliteit” aangemerkt: “Voor nieuwe
ruimtelijke ingrepen zouden vanuit het cul-
tuur-historische belang hier stringente
landschappelijke, stedenbouwkundige en
bouwkundige randvoorwaarden kunnen
worden gesteld De door de aanleg van
een bedrijventerrein bedreigde Auvergne-
polder wordt als gebied van middenkwali-
teit genoemd waar beleidsmatig het accent
zou moeten liggen op behoud van het be-
staande en versterking van potentieel aan-
wezige kwaliteiten.

Belvedére

Dat de Brabantse Wal ook nationaal gezien
tot het cultuurhistorisch erfgoed van ons
land behoort, blijkt uit de vennelding in de
Nota Belvedere. Belvedére is Italiaans
voor ‘mooi uitzicht’, maar wordt meestal
gebruikt om een gebouw met een fraai uit-
zicht over het omringende eultuurland-
schap aan te duiden. Met deze nota wil de
Tweede Kamer bereiken dat de cultuurhis-
torische identiteit van het landschap sterker
richtinggevend wordt voor de inrichting
van de ruimte (24). In de nota is de Bra-
bantse Wal als l van de 76 Belvedere-

gebieden in Nederland aangewezen. In
Brabant hebben alleen de Langstraat, het
Dommeldal en de Peel ook deze status ge-
kregen.
De nota Belvedere merkt op dat het histo-
risch eultuurlandschap niet alleen in ‘be-
vroren’ toestand, in museumvorm be-
staansrecht heeft. Tijden veranderen, land-
schappen veranderen. De plannen om de
West-Brabantse Waterlinie tussen Bergen
op Zoom en Steenbergen beter in het land-
schap zichtbaar te maken, passen in dit ka-
der (25).

Pagina 52 T l J D I N G Jaargang 28, 2005 nr. 02



Landgoederen

Een ander voorbeeld zijn de landgoederen
die rijke stedelingcn in het verleden op dc
Brabantse Wal hebben aangelegd. Ze lij-
ken er altijd geweest te zijn, onaangetast
door de tijd. Maar niets is minder waar. Ze
zijn het resultaat van mcnselijk ingrijpcn
en in die zin karakteristiek voor de meeste
natuur in ons land: gebed in natuurlijke
omstandigheden, maar door toedoen van
de mens ontstaan. De landgoederen liggen
als een parelsnoer van noord naar zuid op
de Brabantse Wal: Dassenberg in Steen-
bergen, de Herdgang in Halsteren, Buiten-
lust, Ruytershove, Zoomland, Lievensberg,
Boslust en Molenbeek in Bergen op Zoom,
Mattemburgh, Kortenhoeff, Groote Meer
en Ravenhof/Moretusbosch in Woensd-
recht. Een aantal van deze landgoederen
heeft de tand des tijds niet zonder slag of

.in..

stoot doorstaan. Met name de landgoede-
ren rond Bergen op Zoom hebben een in-
ke veer moeten laten als gevolg van stads-
uitbreiding en wegenaanleg. Sommige
hebben de bebouwing verloren die van
oorsprong de kem van het landgoed was.
Anderen zijn min of meer in originele staat
bewaard gebleven of worden met subsidie-
gelden in de oude luister hersteld. Twee
voorbeclden zijn het landgoed Mattem-
burgh (26) en Ravenhof/Moretusbosch (27),
gelegen in de gemeente Woensdrecht. Bei-
de landgoederen hebben als kenmerk dat
dc opstallen inclusief het theehuis nog in-
tact zijn, dat er verschillende tuinstijlen te
bewonderen zijn, zowel de Engelse als de
Franse, en dat er een uitgestrekt bosreser-
vaat aanwezig is.

Breder bekijken

De waarde van de Brabantse Wal is nu al-
gemeen geaccepteerd. Het symposium
“Brabantse Wal breder bekijken” op 27
augustus 1999 in Ossendrecht, waaraan tal
van overheden en maatschappelijke orga-
nisaties deelnamen. liet zien dat langzaam
maar zeker de neuzen dezelfde kant opwij-
zen: het behoud van dc Brabantse Wal als

een uniek gebied met natuurlijke en land-
schappelijke waarden (28). Overheid en
ondememers zien een economische waarde
om bijvoorbeeld het gebied recreatief en
toeristisch te ontwikkelen (29). De aanzet
daaitoe werd in 1993 al gegeven in een
rapport van de Stichting Toerisme en Re-
creatie (30) waarin gepleit wordt de Bra-
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bantse Wal als eenheid te promoten. Dit
rapport gaf mede een zet om Stichting De
Brabantse Wal op te richten.
De gemeente Woensdrecht ontwikkelt
sinds enige jaren plannen op het gebied
van toerisme en maakt daarbij in de pro-
motiewerkgroep Brabantse Wal dankbaar
gebmik van de inzet en kennis van dc
stichting (31). Het op de markt brengen van
producten als Walbier en de mi1ieuvriende-
lijk geteelde Brabantse Walasperge (er-
kend streekproduct) zijn daar voorbeclden
van (32). De provincie Noord-Brabant ont-
wikkelt in het kader van de revitalisering
van het platteland plannen voor de Bra-
bantse Wal waarin er aandacht is voor de
natuur en voor de recreatie (33). Het voor-
stel is om op de Brabantse Wal een recrea-
tieve poort bij Bergen op Zoom (De Heide)
en bij Ossendrecht (Boudewijngroeve) te
ontwikkelen. Het gevaar daarbij is wel dat

gemeenten soms geneigd zijn de toeristi-
sche expansie boven het natuurbehoud te
stellen.
Ook in de media krijgt dc Brabantse Wal
steeds meer aandacht. Zo wijdde dagblad
BN/DeStem een serie aan mensen die op
de een of andere manier met de Wal be-
trokken zijn. De Volkskrant nam overigens
in 1991 al de Brabantse Wal op in een serie
over het relief in Nederland met o.a. de
zinsnede: “Relief trekt wielrenners aan.
Zeker als de hoogteverschillen vlak bij‘ de
Belgisehe grens Iiggen, zullen er veel snel-
le etsers zijn te vinden. Dit geldt b.fjv00r-
beeld voor de Brabantse Wal bzj Bergen op
Zoom, het bljzonderste relief van Noord-
Brabant". De Brabantse Wal prikkelt ook
de creativiteit. Zo hebben leden van de
werkgroep fotogra e heemkundekring Het
Zuidkwartier in Mariahove in Ossendrecht
een prachtig fotopanorama van de Brabant-

se Wal tentoon-
_ , y ~ H gesteld, hebben

. H _ ‘ ‘ . 3 ' ‘ '1.1 |V|1,\,i|,_ . y -___ _ pl.» M,_,_( W leden van Be-
._ s . _, _ . e ‘ - _ I ' ” negora een les-_' ~.. ‘lgL __‘_._.__ ._-___. . __ -

.. _B

' ' y < _ ; -.. .~ ,1; - 1'.
_ r J ‘F,.~- s l,1)

' I r_J‘.€2?.'$ii-§7‘,‘1§;,“:'F,§*:r§§§§3-2 ]_.- ?@l .»"_l e§\\ produceerd en
""'“““"“"" F t '- Q * - - {I . '-I nemen schilders

V .,,4=»_*;>,3-s. ,»; " p lj- ,_ .. en dichters het
=--*=; {N ,- » ' 1 ~ landschap alsl ‘M ‘V \_,

_ " ‘ 1 ‘ 1 I .

brief voor het
. onderwijs ge-

object.
Hoogerheide met de schoorsteen van de oude steenfabriek en daartussen
de Koepel (qftewel het Koepeltje) — schets van J. Karzmann BN/De Stem

Cadeautje

Terug naar Stichting De Brabantse Wal nu.
Naast de wandelgids en de etsroutes heeft
de stichting een poster van de Brabantse
Wal laten maken met een artist-impression
van tekenaar Jan Houdijk. Ook werd de
website www.brabantsewal.nl gelanceerd
die inmiddels een breder draagvlak. gekre-
gen heeft. De stichting viert het tienjarige
bestaan met het uitbrengen van een an-
sichtkaart in kleur van de Brabantse Wal.
Op deze kaart met “Groeten van de Bra-
bantse Wal" staan foto’s vanuit dc polder
op de kerktorens van Halsteren, Hooger-

heide en Ossendrecht en op de uitzichtto-
ren van de Kraaijenberg bij Bergen op
Zoom. In het midden staat een foto met het
uitzicht vanaf het Koepeltje op de polder
van Woensdrecht. Aan de achterkant van
de ansicht staat uitleg over de Brabantse
Wal als aardkundig monument. De an-
sichtkaart wordt u als lid van dc milieuver-
eniging Benegora, de natuurvereniging
Namiro en de heemkundekringen Halch-
terth en Zuidkwartier als cadeautje aange-
boden bij uw periodiek. De ansichtkaart
werd dinsdag 2 mei 2005 aan het college
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en de gemeenteraad van Woensdrecht aan-
geboden toen nota bene het intrekken van
de subsidie aan Benegora op de agenda
stond. De verkoop startte op de Lentefees-
ten in Hoogerheide. Mogelijk komt er een
serie van bijvoorbeeld sporten op de Bra-

bantse Wal als wielrennen, wandelen en
paardrijden en met monumenten op de
Brabantse Wal zoals het Markiezenhof,
Mattemburgh, Ravenhof, Streekmuseum
Den Aanwas en het Hof van Ram.

Meer wandelpaden

De stichting wil de komende jaren investe-
ren in het scheppen van meer mogelijkhe-
den om over de Brabantse Wal te wande-
len. Je loopt nu nog te vaak over asfalt. De
stichting gaat onderzoeken welke kerken-
paadjes in onbmik zijn geraakt en of boe-
ren bereid zijn hun land voor de wande-
laars open te stellen. Dat is bijvoorbeeld in
Engeland en Ierland de normaalste zaak
van de wereld. Op Walcheren zijn ook al
voorbeclden: je kunt langs de akkerranden
van Veere naar Vlissingen wandelen. Dat
moet op de Brabantse Wal ook mogelijk
zijn. Het eerste resultaat heeft de stichting
geboekt. In samenwerking met Staatsbos-
beheer en Waterschap Brabantse Delta is
in dc zomer van 2005 de Groene Dijk bij
de Kladde opengesteld voor wandelaars
(34).

De Kraayenberg, collectie Ed Kil

Ten slotte: de viering van het tienjarig be-
staan van de Stichting kreeg een oranje
randje omdat de leden Hub Juyn en Ton
van Rijen met Koninginnedag 2005 een
koninklijke onderscheiding ontvingen o.a.
voor hun inzet tot het behoud van de Bra-
bantse Wal (35).
Een aangename manier om kennis te ne-
men van de rijkdom van het landschap is
door er zelf te gaan kijken. Daaitoe zijn zes
wandelingen en twee etstochten langs de
Wal uitgezet die uitvoerig beschreven
worden in een gids (60 blz.).
De wandelgids, de poster en de ansicht-
kaart van de Brabantse Wal zijn verkrijg-
baar bij diverse winkels, boekhandels, ac-
commodaties en de toeiistische agent-
schappen van de gemeente Woensdrecht en
Bergen op Zoom.
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Noten:

Gemeenteraarlsvergadering Woeiisdrecht, 3 mei 2005.
Opriclttingsakte Stichting De Brabantse Wal, Ossendrecht, 29 augustus I 995.
De Brabantse Wal, zes wandelingen op de grens van hoog en laag in West-Brabant met lraartjes en l7eschnj'jvingen. 1“ druk
I 995. 2" druk 1997, 3” druk 2003. ISBN 90-808206-I-X
Brabantse Walroute, VVV.2" druk. september 1999 en Fietsroute Brabantse Wal. 2003 Juniorkamer het Markiezaat en Stich-
ting De Brabantse Wal.
Tijding nummer I , I 978. Tot zover bekend is dit de eerste gesehreven bron waar het Ioponiem ‘Brabantse Wal ' genoemd
wordt. Dr. L. van Egeraar schrij/I in I 97 7 in zijn baek “He! Brabants Lanzlschap " nag aver ‘De mun 'r bij Ossendrech '.
Platform A W NITG-mo. Aarde & Waarde. nieuwsbrief van de Stichting Aardkundige Waarden. Postbus 511, 8000 AM
Zwolle, juni I999.
J . Renes. West-Brabant: Een cultuurhistorisch landschapsonderzoekStichting Brabants I-Ieem. Waalre, 1985.
G.P. Gonggrijp. Gea objeeten van Noord-Brabant. Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Leersum, 1985
Ministerie van LNV. Directie Natuurbeheer. Concept Basiskaart Aardkundige Waarden, project Landijs. Wageningen, I999.
Ontstaansgeschiedenis van dc Brabantse Wal door Gert -Jan Baayens (RUG) en Peter van der Molen (DLG), 7 april 2005.
Ossendrecht.
W. Westerhoff en W. Dobma. Landschap en geologic van de Brabantse Wal. Grondboor en Hamer, jaargang 49, uitgave 3,4.
NGV. Haarlem, I995.
Aardkundige Waarden (geologie. geomoij/blagie. lrydrologie) van de Brabantse Wal. Exeursiegids. Dr. C. Kasse. VU Am-
sterdam. 30 september/7 oktober 20110.
Wanningen, H & M.G. Boute. Een meer in ontwikkeling. Evaluatie beheer en ontwikkeling Volkerak/Zoommeer 1987-1995.
Nota Rijkswaterstaat Zeeland. I997.
Zoet water naar de Oosterschelde. Rapport RIKZ-98.036. December 1998.
Natuurgebicdsplan West-Brabant. Provincie Noord-Brabant. ’s Hertogenbosch, 2002.
A. Swagten. Beschrljving van de G.E.N. Jl4(II'kl(?ZCl(IiSI7I(’(’I'-W0ll\1’S('h(’ Plantage. Tilburg, 1988.
Brabantse Milieujederatie. Goua’ op het Brabantse er/I Tilburg, I 992.
Hedwig Lauriks. Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Essen 2004.
Provincie Noord-Brabant. Vooromwerp begrenzingenplan Ecologische Hoq/dstructuur West-Brabant. 3 Herlogenboseh, mei
I 999.
Mare van den Brae/r. Rimpels in het vlakke /and. De V0/kskran! Amsterdam, 1991.
Provineiale Zeeuwse Courant. I3juli I 999.
Vei'enr'ging Miliendefensie. Stichting Natuur en Milieu. Zaver he! oog reikt. Am.s'terdam, 1999.
Provincie No0ra'-Brabant. Cultuur-historisc/1e Waardenkaart Noord-Brabant. Concept-versie 's Hertogenbasch. 20 augustus
I 998.
Sdu Uilgevers. C'tt/Iuurhislorie en ruimteliike inriehling (Belvedere). Tweede Kamer. vergadeijjaar I998-I999, 26 663.Nr.2.
'5 Gravenhage, 1999.
www. W€SIl)l‘0‘l7£1I7IS€I-I’£If€f‘lli7l€.I7]
Landgoed Mattemburgh is ’s zomers opengesteld gedeeltelijk voor het publiek. In de oranjerie is dan een horeca-gelegenheid.
Kasteelpark Ravenhof is heel het jaar loegankelijk. In het voormalige koetshuis is een horeca-gelegenheid.
Stuurgrocp Brabantse Wal. Brabantse Wal breder bekijken. Symposium in Ossendrecht, 27 augustus 1999. Hooghecmraad-
schap van West-Brabant. Breda.
Ondernemers in het groen. Voorbeelden van vcrmarketing van bos en natuur. Altcrra Wageningen, 2000.
M.Maaswinlrel. Toeristisch-recreatiefplan voor de Zuid- Wesr~regi0 van West-Brabant. Stichting Toerisme en Recreatie.
Breda, 1993.
Gemeente Woensdrecht. Toeristisch en RecreatiefAetieplan. Woensdrecht, I999.
De Bergen op Zoomse Bode. 4 mei 2005.
Gebiedsplan Brabantse De/ta. Provincie Noord-Brabant. ‘s Hertogenhosch 2004.
33. BN/DeStem, 6 mei 2005.
34. BN/DeStem. 30 april 2005.

Auteur:
Willem de Weert (Hoogerheide, 1953) is Ieraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de Roncalli Sch0lengemeen-
schap in Bergen op Zoom. Hij was jarenlang medewerker van dagblad BN/DeStem waarin hij de rubriek "Na-
tuurlrjk" schreef Verder redigeert hij hel tijdschrift Wantij over natuur en milieu in Zeeland. Willem ale Weert is
voorzitter van Stichting De Brabantse Wal.
Oproep aan de lezer!
Kent u ook zo’n mooi (kerken)paadje langs de Brabantse Wal dat in onbruik is geraakt?
Meldt dit bij Stichting De Brabantse Wal: inf0(ai;brabantsewal.nl. of bij een v d bestuursledenz
Jim De Blank tel. 0164-673443 en Hub Juyn tel. 0164-615412 van Namiro.
Bert Burggrave tel. 0164-686446 en Henk van Aert tel. 0164-683136 van Halchterth.
Kees Rennen tel. 0164-612440 en Jan van Elzakker tel. 0164-612224 van Zuidkwartier.
Bert Zwiers tel. 0164-613422 en Willem de Weert tel. 0164-250783 van Benegora.
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Contactgroep oude talen, gezegden en spreuken
Even voorstellen

Al vele jaren zijn wij met een groep men-
sen uit Hoogerheide, Woensdrecht, Os-
sendrecht en Putte bezig om ons dialect
vast te leggen voor het Zuidkwartier.
Oorspronkelijk bestond de groep uit twaalf
personen maar in de loop der jaren zijn er
om diverse redenen wat afgevallen. Uit-
eindelijk bleven we met zes personen over.
Iedere maand zitten we in het Kwartier om
weer nieuwe woorden en uitdmkkingen
aan onze lijsten toe te voegen. Maar op den
duur raken onze bronnen uitgeput en wordt
de woordenopbrengst van zo’n gezellige
dialectavond maar karig.Vanaf begin 2004
hebben we dan ook deze avonden even stil
gelegd. Maar dat betekent niet dat we niets
meer doen.
Willy Groffen, Jan Luisterburg en Felix
Verbeek zijn nu de puntjes op de i aan het
zetten en bezig aan de eindredactie van een

eventueel uit te geven boekje of lijst waar-
in al onze bevindingen worden vastgelegd.
Vooral een leesbare schrij wijze voor dia-
lectwoorden is een moeilijke opgave. We
hebben hierover ook contact met andere
dialectgroepen en ook met mensen die al
veel voor het Brabants dialect gedaan en
gepubliceerd hebben, o.a met Eric Kolen,
Michel de Koning en Frans Verschuren
van Omroep Brabant. Zij helpen ons om
een schrijfwijze op te zetten die in heel
Westbrabant gebruikt wordt. Ook zijn er
onlangs voor Omroep Brabant opnamen
gemaakt om ons dialect te laten horen in
hun programma Brabants Uurke.
Wij willen nu gaan proberen om regelma-
tig een stukje in de Tijding te plaatsen in
ons dialect en op de scluijfwijze die we
gaan gebruiken in onze eerste uitgave van
een dialect woordenboekje van het Zuid-
kwartier.

'1? "'

its

cw

-F»

:“';-£“l1

De huidige leden van de werkgroep dialeeten q ewel oude talen, gezegden en spreuken,
v.I.n.r..' Cor Engeiaar,Toon de Weert, Frans v.d.Zande,Jan Luysterburg, Willy Groffen,FeIi'x Verbeek
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QQBrutaal da d’ies astraant

W orde die vroeger jeel geweon Waore, mar die dc leste jaore nie mir zoow in gebruik zen,
meuge eegeluk nie vergeete worre. Daorom zen wij bij ut Zuidkwartier al jaore meej un
groepke meense uit Weogeraaje, Woosdrecht, Put en Ostrecht bizzig om oos plaotseluk dia-
lekt op te schrijve. Da val d’allemaol nie meej. Iedere maond komme n’ur wir weorde bij en

M k h' ’“"amine deenke da me n’alles komplect emme en daor un leest van gaon mao e, sc iete n oos
wir aandere woorde te binne. Van un paor van die woorde em ik avvast un remke gemokt en
da wul ik effe laote zien.

anBrutaal da d’ies astraant
Ongeveer ies naovenaant
Een hok da d’ies un kwoei
En verlegen da d’ies blwoej
Een hark da d’ies un reef
Heel netjes noeme me geef
Een gezicht da d’ies un snuit
En een kikker ies ‘ne puit

Veel eten da d’ies freete
Wie dat kan da d’ies ‘ne greete
Een bietje zat noeme we loecht
En voldoende ies genoegt
Op school, ut ies léank geleeje
Daar moese me foepejeeje
Orzak da d’ies gemjeen
En voor straks zegge me bedjéén

De grens da d’ies de greens
Een mens da d’ies un mééns
Een zweertje ies un zweer
En gier cla noeme me beer
Heel echt da d’ies sirjeus
Een varken ies ‘ne keus
Een slordig vrouwke ies un daoj
En amme slaehte kreede ‘nun braoj

Tegen krabben zeggen we kraauwe
Wie het vlug doet ies ‘ne gaauwe
Aggut zjeer doet motte rosse
En vrijdags motte de vrouwe kosse

Een zwerm da d’ies ‘ne zwaarm
En platters staon ien de baarm
En nou weet ik nog ‘ne mweeiere
Want un kumeen da motte vwoojere

Een trompet da d’ies un feep
Een hoepel ies ‘ne rjéep
Kerozzie dat ies moed
En kompassie zit in ’t gemoed
Veel denken ies prakkezéere
Zich verbeteren ies vurkievreere
Heel moeilijk ies un temtaosie
En een station da d’ies un staosie

Zoo ziete me dan tot laot
En schreeve n’66s uit de naod
Om oos dialect te spaore
En vur ’t naogeslacht te bewaore
Mar adde gollie seweele nog wa woorde
zou weéte
Die wij meej 66s ploegeske emme vergéete
Kom ut dan mar gaauwkes téege n’o6s
zegge
Zo da wij da nog op teed vast kunne legge
Meej mekaore doen we oos best tot oéver
oos woore
Dan gao d’o6ze streektaol nweot verleore.

door Willy Gro en
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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 dc plaatsen Hoogerheide,
Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht.

Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen
worden ingewonnen bij: de heer J.Halters, 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 verke-
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 Belgie € 9,00.
Nieuwe Ieden kunnen zich opgeven door middel
van storting van de jaarcontributie bij de Rabobank
te Ossendrecht op nr. 14.05.21.437, of op giro-
nummer 27604.67 ten name van penningmeester
Heemkundekring “Het Zuidkwartier”, Aanwas 27,
4641 JE Ossendrecht.

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

Gedrukt door Sprintcopy Bergen op Zoom

BESTUUR HEEMKUNDEKRING
“HET ZUIDKWARTIER”

Voorzitter:
mevr. F. Stoutjesdijk-Jansen
Aanwas 40, 4641 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:
de heer A. Mattheussens
Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht
Tel. 0164 - 67 26 62

Bestuursledenz
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
Kon. Wilhelminastraat 22, 4641 GS Ossendrecht

de heer J. Wils, tel. 0164 - 61 24 47
Prins I-Iendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide

CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN
VAN “HET ZUIDKWARTIER”
Heemschut: Vacant
Toponymiez Vacant
Evenementen: Bestuur
’t Kwartier:
de heer J.Wi1s, 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
Documentatiel 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 01 87
Burg.Moorsstraat 25, 4631 EC Hoogerheide
Museum:
mevr. F.Stoutjesdijk-Jansen, Aanwas 40,

4641 JJ Ossendrecht, tel. 0164- 67 25 63
Fotografiez
de heer A. Ki1,te1. 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 Centmm Bergen op Zoom
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